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Seznam použitých zkratek
BPEJ
ClCO
CxHy
ČHMÚ
ČIŽP
ČOV
ČR
ČSN
DSP
DÚR
DZS
EIA
EVL
HGP
CHKO
CHOPAV
IČO
k.ú.
KÚ
LA
LBC
LBK
MěÚ
MZd
MZe
MŽP
N

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Chloridy
Kysličník uhelnatý
Uhlovodíky
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Česká státní norma
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro zadání stavby

Environmental Impact Assesment
Posouzení vlivů na životní prostředí
Evropsky významná lokalita
Hydrogeologický průzkum
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast podzemní akumulace
vod
Identifikační číslo organizace
Katastrální území
Krajský úřad
Hladina akustického tlaku
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
Městský úřad
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Nebezpečný odpad
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NO
NO2
NOX
NUTS

Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý
Oxidy dusíku

NV
OO
OP
PD
PHM
PO
POH
POV
RDS
SO
SO2
SP
TKO
ÚP
ÚPD
ÚR
ÚSES
VKP
VÚC
ZCHÚ
ZS
ŽP

Nařízení vlády
Ostatní odpad
Ochranné pásmo
Projektová dokumentace
Pohonné hmoty
Ptačí oblast
Plán odpadového hospodářství
Projekt organizace výstavby
Realizační dokumentace stavby
Stavební objekt
Kysličník siřičitý
Stavební povolení
Tuhý komunální odpad
Územní plán
Územně plánovací dokumentace
Územní rozhodnutí
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Velký územní celek
Zvlášť chráněné území
Zařízení staveniště
Životní prostředí

La Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques
(územní statistické jednotky)
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma
Středočeský kraj
A.2. IČO
70 89 10 95
A.2. Sídlo
Zborovská 11
150 21 Praha 5
A.2. Oprávněný zástupce oznamovatele
Jméno, příjmení
Bydliště
Doručovací adresa
Telefon
Mobil:

Marcela Stibůrková
Hoštejn 100, 789 01 Zábřeh
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
226 066 348
602 621 384
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Silnice II/245 Čelákovice, obchvat.
Záměr je zařazen do kategorie II, položka 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech
tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je novostavba jihovýchodního obchvatu silnice II/245 kolem Čelákovic
mezi stávající II/245 do centra a II/245 do Mochova. Silnice je navrhována v kategorii
S 9,5/70, celková délka obchvatu je cca 1,9 km.
Součástí návrhu je přemostění tratí ČD jižně od stanice Čelákovice a nutné přeložky dotčených
nadzemních a podzemních inženýrských sítí, úprava odvodňovacích zařízení a vegetační
úpravy.
B.I.3. Umístění záměru
NUTS 2
NUTS 3
NUTS 4
Obec
Katastrální území

Střední Čechy
Kraj Středočeský
Okres Praha-východ
Čelákovice
Čelákovice
Záluží

CZ02
CZ051
CZ0209
538132
619159
619230

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o novostavbu silnice s cílem dokončit jižní obchvat města Čelákovice a odvést
tranzitní dopravu mimo zástavbu.
V dotčeném území se nepředpokládá kumulace s jinými většími záměry než jsou uvedeny v
územním plánu města. Kolem obchvatu se předpokládá smíšená výstavba obchodu a služeb,
směrem k městu pak obytná zástavba.
Přímo na silnici II/245 se připravuje rekonstrukce mostu ev.č. 245-005 přes Čelákovický potok,
který je na začátku trasy obchvatu. Investorem je Středočeský kraj, návrh rekonstrukce mostu
(PONTEX, s.r.o., 09/2006) je při návrhu obchvatu respektován.
Výhledově se uvažuje s rekonstrukcí trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem na vyšší rychlost.
Tento záměr je v návrhu mostu respektován.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Silnice II/245 spojuje Brandýs nad Labem s Českým Brodem. Historicky vedla od Lázní
Toušeň středem Čelákovic na Mochov, z historického centra však byla v 60. letech 20. století
přeložena na jižní okraj města a byl upraven průjezd kolem nádraží (podjezd pro tratí). Původní
záměr obchvatu ze 60. let minulého století, který počítal s mimoúrovňovým křížením trati,
nebyl dokončen. Toto současné uspořádání je pro stále rostoucí dopravu nevyhovující a proto je
navrhováno dokončení obchvatu města jihovýchodně od nádraží.
Stávající silnice je v průjezdu městem částečně v extravilánové úpravě z nezpevněnými
krajnicemi bez chodníků (jižně od nádraží, část Mochovské ulice) či s jednostranným
chodníkem (Mochovská), částečně v intravilánové úpravě s oboustrannými chodníky
(Masarykova ulice, K podjezdu). Šířka asfaltové vozovky se pohybuje od 6 do 8 m. Především
v Masarykově ulici dochází k nežádoucímu proplétání tranzitní a místní dopravy. Velmi
nebezpečná je křižovatka ulic Masarykova a K podjezdu, kde silnice II/245 vede v pravém úhlu
a dům čp. 231 znemožňuje rozhled.
Nová komunikace umožní převedení tranzitní dopravy mimo město Čelákovice, zkvalitní
dopravní propojení s cílem snížení intenzity dopravy ve městě, omezení negativních vlivů
dopravy jako jsou emise, prašnost, hluk a vibrace a zvýšení bezpečnosti provozu.
Vzhledem k jednoznačnému určení rozsahu záměru a jeho umístěním v územním plánu nejsou
navrhovány varianty. Jako srovnávací je ve vhodných případech uváděna varianta nulová, tj.
stav bez výstavby obchvatu.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Hlavní trasa je navržena v kategorii S9,5/70. V začátku stavby se odpojuje od stávající II/245
na konci přímého úseku před Čelákovickým potokem, tento úsek byl realizován jako část
jižního obchvatu. V km cca 0,500 přechází mostním objektem délky cca 114 m přes silnici
III/2455 do Záluží, tratě ČD 0911 Čelákovice – Neratovice, 1192 Praha Vysočany – Lysá nad
Labem a 0913 Čelákovice – Mochov, dále pokračuje dvěma protisměrnými oblouky až ke
stávající II/245 do Mochova, na kterou se napojuje křižovatkou tvaru T cca 500 m za koncem
zástavby v Čelákovicích.
Součástí stavby je napojení původní sil. II/245 do města. Napojení na hlavní trasu je v kategorii
S9,5/50. Křižovatka na konci stavby je navržena tvaru T a řeší napojení zástavby ve směru
Mochov. Napojení stávajících sjezdů na původní II/245 je řešeno prodloužením a zpevněním
příjezdové komunikace, která pak pokračuje jako chodník.
Komunikace je v první části vedena ve stávajícím tělese komunikace a přechází v násyp o výšce
až 6,5 m před mostem přes železniční tratě, který je nejvýznamnějším objektem. Za mostem
přechází z vysokého násypu na terén a je vedena v mírném násypu.
Na nezpevněné krajnici budou osazeny směrové sloupky, v místech vyšších násypů budou
osazena svodidla.
Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí jsou přeložky dotčených nadzemních a
podzemních inženýrských sítí včetně drážních, úprava závlahového systému, opěrná zeď,
protihluková zeď, vegetační úpravy a rekultivace silnic a ploch dočasného záboru.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:
Dokončení

03/2008
10/2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Město:

Středočeský
Čelákovice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Tab. 1 Výčet rozhodnutí
Rozhodnutí

Úřad

Územní rozhodnutí
Stavební povolení:
Vodoprávní rozhodnutí
Rozhodnutí o odnětí ZPF
Ochranné pásmo dráhy

Stavební úřad MěÚ Čelákovice
Stavební úřad MěÚ Čelákovice
MěÚ Brandýs nad Labem
MěÚ Brandýs nad Labem
Drážní úřad Praha
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B.II. Údaje o vstupech
Půda
Podle zpracované DÚR jsou zábory následující.
Tab. 2 Přehled záborů
Trvalý zábor (m2)
ZPF
PUPFL ostatní
47377
372
10355

celkem
58104

Dočasný zábor (m2)
ZPF
PUPFL ostatní celkem
34645
134
8643
43422

Voda
Pro provoz záměru nejsou zapotřebí žádné zdroje vody.
Pro výstavbu bude v případě potřeby provedeno napojení na veřejný vodovod, bude osazeno
měřidlo spotřeby vody podle pokynů správce vodovodu. Voda bude použita pro sociální
zařízení stavby, případně pro kropení při stavebních pracích. Upřesnění bude provedeno
po stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb.
Surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje potřebné pro stavbu odpovídají danému typu stavby. Materiály jsou
převzaty ze zpracované DÚR.
Tab. 3 Hrubý přehled rozsahu prací
Název prací
Vozovka těžká (m2)
Chodníky (m2)
Mosty (m2)
Zdi (m2)
Svodidla (m)
Výkop
Násyp
Nakupovaný materiál
Sejmutí ornice
Humusování

Množství
Materiály
podle
3
odhad
m
m.j.
18 900
960
1212
1521
1190
m3
m3
m3
m3
m3

8 830
235
2500
1025
1 890
49 100
13 400
14 580
4 090

kamenivo, živičné směsi, trativody,
kamenivo, obrubníky, zámková dlažba
železobeton, beton
beton, protihlukové prvky (panely)
ocel
z bilance vyplývá nedostatek materiálu
předběžně 60 610 m³. Potřebný materiál bude
nakoupen a dovezen na stavbu.
Přebytek bude umístěn podle dispozic OZ MÚ
Brandýs nad Labem

Stavební materiály budou zajišťovány běžným způsobem.
Stavba nevyžaduje zvláštní nároky na zdroje energie. Elektrická energie, voda atd. pro stavbu
bude dodávána na základě smlouvy mezi dodavatelem média a zhotovitelem stavby. Detailní
řešení plochy ZS je odvislé od možností vybraného zhotovitele stavby. Vhodné plochy jsou
vytipovány v rámci POV – příloha E DÚR.
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Nároky na dopravní infrastrukturu
Záměr je navrhován s úmyslem převést co největší část dopravy mimo zástavbu. Na stávající
silnici v zástavbě významně poklesne dopravní zatížení, bude odveden veškerý tranzit. V
tabulce jsou uvedeny předpokládané intenzity dopravy v r. 2020 pro stav bez obchvatu a s
obchvatem.
Tab. 4 Intenzity dopravy v r. 2020
Sčítací úsek

Ulice

1-4344
II/245 směr Toušeň
1-4342
Masarykova
1-4343
K podjezdu/Mochovská
1-4340
II/245 na Mochov
Obchvat II/245

Bez obchvatu
Celkem Nákladní
9 220
2 270
8 260
2 080
4 940
1 230
4 940
1 230
-

S obchvatem
Celkem Nákladní
9 220
2 270
4 770
1 160
490
120
4 940
1 230
4 450
1 110

Záměr zasahuje do ochranného pásma železniční trati.
Rozsah a charakter navrhovaných stavebních prací nevyžaduje provedení přeložek stávajících
komunikací, pouze u napojení na stávající silnici II/245 na obou koncích stavby dojde k
zásahu do silnice. Napojení na začátku stavby bude prováděno za uzavření provozu v tomto
úseku, jsou navrženy dvě objízdné trasy - jedna pro osobní automobilovou dopravu a druhá
pro nákladní dopravu. Realizace napojení na konci stavby je navržena za omezeného provozu
po polovinách. Přerušení provozu silnici III/2455 do Záluží nastane při výsuvu mostních
nosníků, kdy bude doprava převedena na objízdnou trasu.
Při výstavbě budou stávající komunikace využívány pro přístup na staveniště. Jako
nejvhodnější přístup lze doporučit silnici II/245 od silnice II/611 u Mochova, která vede
mimo zástavbu. Doprava při zemních pracích a výstavbě vozovky by dále měla probíhat v
trase nové silnice. Most přes železniční trať bude nutno vybudovat v předstihu a proto nebude
možné výše uvažovaný přístup využít. Pro výstavbu mostu je možný přístup po silnici II/2455
přes Záluží, případně je možné využít pro dopravu železnici.
Před zahájením prací bude provedena pasportizace přístupových cest pro případ jejich
poškození stavbou. Po dokončení prací budou poškozené komunikace opraveny. Vzhledem k
poměrně malému rozsahu prací se poškození souvisejících komunikací nepředpokládá.
Dopravně-inženýrská opatření jsou součástí POV – příloha E DÚR a budou upřesněna v
dalších projektových stupních dle zvoleného postupu prací vybraným zhotovitelem stavby.
Realizace mostu si vyžádá omezení dopravy na všech přemosťovaných kolejích. Jedná se
zejména o omezení provozu po dobu vkládání nosníků a o výluky po dobu provádění prací
v těsné blízkosti koleje. Rozhodujícím požadavkem je dále nutnost, aby práce v blízkosti
neizolovaných vodičů byly prováděny za beznapěťového stavu. Problematika je podrobně
řešena v POV.
Nároky na jinou infrastrukturu
Součástí záměru je úprava závlahového systému a inženýrských sítí.
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B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší
Provoz
Nevznikne žádný nový bodový ani plošný zdroj znečištění ovzduší.
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je komunikace, tj. automobilový provoz na této
komunikaci, kde dochází k produkci exhalací výfukových plynů z projíždějících vozidel.
Hlavními škodlivinami jsou NOx, CO, CxHy, a SO2 a dále emise prachu vznikající při
spalování pohonných hmot během jízdy dopravních prostředků.
Součástí DÚR (příloha D.10) je rozptylová studie, ve které byly vypočteny koncentrace NO x,
prachu-PM10 a benzenu pro rok 2030 pro variantu nulovou bez výstavy a pro obchvat,
výsledky jsou sumarizovány v tabulce.
Tab. 5 Roční úhrn emisí v r. 2030
Komunikace
Silnice II/245
Obchvat
Celkem

Roční úhrn emisí (t/rok)
PM10

NOx

benzen

bez obchvatu

s obchvatem

bez obchvatu

s obchvatem

bez obchvatu

s obchvatem

14,59
14,59

8,35
4,93
13,28

0,77
0,77

0,43
0,21
0,64

0,162
0,162

0,087
0,040
0,127

Z hodnot v tabulkách vyplývá, že po zprovoznění obchvatu klesnou emise ze stávající silnice
II/245 téměř na polovinu a mírně klesnou i celkové emise ze všech sledovaných silnic. Pokles
celkových emisí je způsobený tím, že po obchvatu projedou vozidla, která Čelákovicemi jen
projíždí, kratší dráhu než po stávající silnici.
Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOx, ale vzhledem ke konverzi NO na
NO2 bude vliv NO2 vyšší, než by odpovídalo jeho přímým emisím.
Dalším liniovým zdrojem je železniční trať procházející okrajem města. Vliv provozu
motorových vozů na imisní poměry v dané oblasti je zanedbatelný.
Výstavba
Bodové zdroje znečištění ovzduší se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období
výstavby a budou se nacházet mimo zájmové území vlastní stavby (obalovna živičných
směsí). Na staveništi se může v zimním období projevit vliv vytápění ZS - rozsah emisí bude
zcela zanedbatelný.
Jako plošný zdroj znečištění ovzduší lze považovat záměr v době výstavby, zejména v
průběhu realizace zemních prací a dále při pokládce živičných povrchů. Celková plocha
plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná s rozsahem trvalého a
dočasného záboru. Z odkryté plochy staveniště se dá očekávat nárůst imisí poletavého prachu.
Může se jednat o prašnost vznikající při manipulaci se zeminami a stavebními materiály. Pro
případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti bude předepsáno zkrápění proti nadměrné
prašnosti.
Při pokládce živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických uhlovodíků.
Problematika stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle dostupných údajů
řešena, právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.
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Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení obou plošných zdrojů znečištění a
vzdálenosti od obydlené části města se jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí
nejeví jako závažné.
Jako liniový zdroj emisí lze uvažovat emise z naftových motorů nákladních přepravních
prostředků převážející zeminy a stavební materiál.
Při výstavbě bude docházet v rámci stavebních ke zvýšenému pohybu dopravní techniky nákladní automobily, stavební mechanismy, buldozery a další související mechanizace.
Přesný počet pohybu dopravních prostředků a jejich rozložení v čase nelze bez podrobného
plánu organizace výstavby zhotovitele určit. Vzhledem k dopravě v území nebude jejich
krátkodobý vliv významný.

Hluk a vibrace
Provoz
Nově plánovaný JV obchvat Čelákovic je ve smyslu vládního nařízení č.148/2006 Sb.
komunikací hlavní, přípustné limity v jeho okolí jsou proto 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Na
stávající komunikaci II/245 (ul. Masarykova, Mochovská) lze uplatnit starou hlukovou zátěž
z dopravy na pozemních komunikacích. V tomto případě jsou tedy za hraniční hodnoty
hlukové emise z dopravy považovány hodnoty 70 dB v době denní a 60dB v době noční.
V hlukové studii (příloha D. 9 DÚR) je uvedena velká sada referenčních bodů, popis výsledků
a možných scénářů. Pro ilustraci změn při různých scénářích jsou v Oznámení prezentovány
pouze nejtypičtější výpočtové body zatíženějšího podlaží pro noční dobu, která je kritická.

Územní

Stávající domy

Tab. 6 Hladiny hluku ve vybraných referenčních bodech
Ekvivalentní hladina hluku v dB
Bod
NOC
Identifikace
výpočt
u
A
B
C
D
Mochovská č.p.1818
C01
53,8
54,5
48,1
47,4
C04
Mochovská č.p.1137
52,3
52,2
61,6
62,3
C06
Mochovská č.p.1254, 1294
59,2
59,8
50,9
50,8
C08
U podjezdu č.p.589
54,2
54,2
61,4
62,1
Masarykova čp. 242
C11
67,5
68,0
65,0
65,0
C13
Masarykova č.p.220
70,3
70,9
67,9
67,9
Masarykova č.p.206
C17
61,5
61,6
61,5
61,4
C18
Bří Čapků č.p.1696)
58,9
59,4
49,8
58,5
kraj zástavby u obchvatu
UP03
43,6
43,9
54,9
48,7
střed zástavby
UP06
49,2
49,0
49,1
48,5
u silnice na Toušeň
UP09
56,7
57,2
57,2
57,1
Mochovská okraj obce
UP11
57,4
58,1
52,1
52,1
Scénáře:
A
B
C
D
E

E
45,8
52,2
50,8
54,2
65,0
67,9
61,4
49,8
44,8
48,5
57,1
46,4

stávající stav v roce 2006
stav bez realizace obchvatu v roce 2020
obchvat postaven bez PHS v roce 2020
obchvat postaven, neexistuje komerční zástavba v roce 2020 jsou postaveny PHS prakticky v celé délce obchvatu
obchvat postaven, komerční zástavba podle předpokladů v roce 2020, PHS na začátku trasy
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Výstavba
Přesný počet a druh mechanizace nasazené na výstavbě záměru bude upřesněn až v
prováděcím projektu stavby. Ze znalosti jiných staveb lze předpokládat nasazení typů
mechanizace, uvedených v kap. D.1.B.1, které lze charakterizovat hladinami hluku (A) ve
vzdálenosti 10 m – viz Tab.20.
Vibrace
Při výstavbě by se neměla používat zařízení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. Dostatečná
vzdálenost od objektů umožňuje, že výkonnost strojů nebude limitována.

Voda
Stavba přímo neovlivňuje žádné vodoteče. Odvod srážkových vod předpokládá zachování
stávajícího systému včetně využití stávajících odtoků do recipientů. Z tělesa nové komunikace
bude ročně odtékat do recipientu průměrně 13 888 m3 dešťových vod.
V průběhu výstavby budou vznikat odpadní splaškové vody na zařízení staveniště. Jejich
množství bude záviset na počtu zaměstnanců na stavbě. Počet zaměstnanců a provoz stavby se
nedá při neexistenci zhotovitele stavebních prací určit. Vzhledem k dočasnosti funkce zařízení
se doporučuje likvidovat splaškové vody odvozem z bezodtokové jímky v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodářství. Dále je možno využít chemických WC.

Odpady
Tab. 7 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11
14 06
15 02
15 02 02
16 01
16 01 03
17 09
17 09 04
20 02
20 02 01
20 02 02
20 03
20 03 03

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
odpadní barvy a laky obsahující organická
N
likvidace oprávněnou osobou
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
likvidace oprávněnou osobou
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
sorbent a upotřebené čisticí a filtrační
N
spalování, skládkování
materiály
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
Pneumatiky
O
recyklace
Jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční odpady
O
recyklace, skládkování
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování, štěpkování,
mulčování
zemina a kameny
O
skládkování
Ostatní komunální odpady
uliční smetky
O
skládkování, spalování

Pozn.: O
N

Činnost, při níž vzniká odpad

úkapy, havárie
údržba
údržba
prostředky pro likvidaci havárií
pneumatiky (poškozené či z havárií)
v případě údržbových a
rekonstrukčních prací
sečená tráva, úpravy dřevin
údržba zeleně
údržba komunikací, odpad z vpustí

- ostatní odpad
- nebezpečný odpad
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Tab. 8 Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Kód druhu
Název druhu odpadu
Kateg.
Způsob nakládání
odpadu
odpadu
s odpadem
05 01
Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
08 01
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a
likvidace oprávněnou osobou
odstraňování barev a laků - zatřídí původce odpadu
08 02
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání
likvidace oprávněnou osobou
ostatních nátěrových hmot - zatřídí původce odpadu
13 01
odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce odpadu
regenerace
13 02
odpadní motorové, převodové a mazací oleje - zatřídí
regenerace
původce odpadu
15 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olej.
N
spalování, skládkování
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
17 01
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton
O
recyklace
17 02
17 02 03
17 03
17 03 01

Dřevo, sklo a plasty
plasty
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02
17 04
17 04 05
17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
O
recyklace
Kovy (včetně jejich slitin)
železo a ocel
O
recyklace
kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
recyklace, skládkování
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
N
dekontaminace, skládkování
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
O
přebytečný materiál
03
nevyužitelný na stavbě
Jiné stavební a demoliční odpady
jiné stavební a demoliční odpady (včetně
N
skládkování
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
recyklace, skládkování
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování, štěpkování,
mulčování
jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
skládkování
Ostatní komunální odpady
směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
uliční smetky
O
skládkování, spalování
kal ze septiků a žump
O
kompostování, spalování

17 09
17 09 03
20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 03
20 03 04

Činnost, při níž vzniká odpad

úkapy, havárie z provozu stav. strojů
protikorozní ochrana zábradlí apod.
protikorozní ochrana zábradlí apod
ze stavebních strojů
ze stavebních strojů
znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil,
Vapex, hadry – havárie; likvidace
asfaltových emulzí při pokládání vozovek
demolice bet. zpevněných ploch, propustů
apod.

O

recyklace, skládkování

směrové sloupky

N

skládkování

event. vrstva s dehtovým pojivem
v konstrukci rozebíraných vozovek
demolice vozovek
demontovaná svodidla, dopravní značky
demontáž sítí
výkopy kontaminované zeminy
výkopy, sejmutá ornice, rozebírané
podsypy vozovky
materiál z bourání

výbojky a zářivky
pařezy a dřevní hmota z vykácené zeleně
údržba zeleně
odpady ze zařízení staveniště
údržba komunikací, odpad z vpustí
odpad z chemických WC na zařízení
staveniště

Riziko havárií
Při provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím
vozidel z vozovky obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane
v případě havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky.
Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001. Navrhované
řešení sníží pravděpodobnost střetů vozidel.
Při výstavbě
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších
technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít
k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.a) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Širší území
Město Čelákovice leží ve Středočeském kraji na levém břehu Labe jihovýchodně od Brandýsa
nad Labem a tvoří přirozené centrum obcí nejbližšího okolí. Podle Culka je krajina součástí
polabského regionu. Město má dobré dopravní napojení na Prahu dálnicí D11, silnicemi I/10
a II/611 a železniční tratí č. 231 (1192).
Nejstarší písemná zpráva o Čelákovicích je datována rokem 1290. Určujícím krajinným
prvkem území je řeka Labe, která určovala i původní činnost obyvatel - rybářství a
zemědělství, později také košíkářské řemeslo. Pod tvrzí na Labi byl vybudován mlýn, který v
16. století patřil k největším a technicky nejdokonalejším v Čechách. Na začátku 20. století
začal průmyslový rozvoj města, vznikla zde řada továren, nejvýznamnější byl TOS r. 1910.
Ten se rozčlenil na několik samostatných subjektů, ale jeho výrobní zaměření zůstalo. Ve
městě je řada menších firem.
Potenciálně dotčené území
Navrhovaný záměr se týká území v jihovýchodní části Čelákovic. Nejvýznamnějším prvkem
zde je železniční stanice, ve které se křižuje několik tratí. Na ni navazuje areál Škoda a.s. a
rozvodna (trafostanice), ze které vedou linky VN. Jižně směrem k Záluží je rozsáhlý
zemědělský areál, výrobny a sklady využívané více firmami. Východně od železnice je
nezastavěné území, využívané jako pole.
Stávající silnice II/245 vede v jižní části města po realizovaném obchvatu a třemi
protisměrnými oblouky je zavedena do Masarykovy ulice, v jejímž pokračování je napojena
silnice III/2455 do Záluží. V této oblasti je několik domů různého stáří, které jsou využívány
jak k bydlení, tak k malému podnikání, větším podnikem je zde firma ZAVEK. Masarykova
ulice od nádraží severně je městskou komunikací obklopenou souvislou zástavbou, silnice
II/245 je na křižovatce vedena do ulice K podjezdu, zatímco z Masarykovy se stává silnice
III/2454 vedoucí do Sedlčánek. V ulici K podjezdu je vybudován podjezd pod železniční tratí
o světlé výšce 4 m a šířce 5 m, jeho nevyhovující stav je zcela zřejmý. Dále je silnice vedena
Mochovskou ulicí podél stále se rozvíjející zástavby rodinných domků.

Masarykova ulice

Mochovská ulice
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Podjezd pod železnicí

Charakter současného využívání území
Území záměru představuje především zemědělsky využívané pole a železniční trať. Malá část
území je porostlá keři a stromy.
Doprava
Dopravní intenzita na silnici v průjezdu okrajem Čelákovic je poměrně podrobně zjištěna
celostátním sčítáním z r. 2005.
Tab. 9 Intenzity dopravy na silnici II/245 v obou směrech v r. 2005
Počet vozidel/24 hod
Sčítací úsek Ulice
T
O
M
Celkem
1-4344
II/245 směr Toušeň
2 182
5 585
90
7 857
1-4342
Masarykova
1 257
5 821
47
7 125
1-4343
K podjezdu/Mochovská
1 000
3 092
33
4 125
1-4340
II/245 na Mochov
1 000
3 092
33
4 125
Většina autobusových spojů zastavuje na náměstí, některé zajíždí i k nádraží.
Město Čelákovice je křižovatkou železničních tratí, podle údajů ze železniční stanice zde
projíždí celkem 160 vlakových osobních a nákladních souprav denně. Křižují se zde trati ČD
(v závorkách uvedeno číslování podle jízdního řádu) 1192 (231) Praha Vysočany – Lysá nad
Labem, 0911 (074) Čelákovice – Neratovice a 0913 (233) Čelákovice – Mochov.
Rozvoj území podle územního plánu
Navrhovaný záměr dokončuje obchvat města a umožní využití sousedních ploch pro další
zástavbu tak, jak je uvažováno v územním plánu. Bezprostředně sousedící území směrem k
městu je územním plánem navrženo k zástavbě nerušící výrobou, která odcloní budoucí
obytné území.
Teoretický předpoklad, že obytná výstavba bude zcela chráněna komerčními objekty nemusí
být ve skutečnosti zcela naplněn. Budoucí výstavba závisí na mnoha faktorech, z nichž
nejpodstatnější jsou možnosti investorů. Pokud by byla postavena pouze obytná zóna v
navrhovaném rozsahu, byla by zasažena nepříznivými vlivy z obchvatu. Proto je alternativně
uvažováno i s její ochranou.
Záměr je v souladu s platným územním plánem města (viz vyjádření Města Čelákovice
č. 37/2006 ze dne 9.11.2006), schváleným vyhláškou č. E 22/94 dne 19.9.1994 podle změny
č. 1 schválené vyhláškou E 1/2005 ze dne 26.1.2005.
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C.1.b) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Pode údajů ČHMÚ nepatří území do seznamu území vymezených pro ochranu ekosystémů a
vegetace.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Území leží částečně v nadregionálním biokoridoru Stříbrný roh-Polabský luh. Nejbližší prvky
lokálního systému k záměru jsou jižně od Čelákovic, další prvky jsou již v dostatečné
vzdálenosti.
Tab. 10 Základní charakteristiky nejbližších prvků lokálního ÚSES
Č.
Poř. Název
prvku* č. **

Charakteristika

LBC 7
LBK 14

Nefunkční, vymezené v k.ú. Čelákovice, Záluží a Mochov

IP 22

ZÁ 1 Na Šibeníku

IP 25

ČE 2 U hliniště

*
**

Částečně funkční, vymezený v k.ú. Čelákovice a Mochov. Je
vymezen lesem, limiovým společenstvem, sadem a polem.
Louka s přilehlým větrolamem, s významným podílem
přirozeně rostoucích druhů, větrolam na terénním břehu, věk
39 let, javor.
Liniové společenstvo a větrolamy podél trati Čelákovice –
Neratovice. Luční společenstva s keři, větrolamy (javor,
jasan. jilm)

Návrh opatření

Bez opatření, v lesní části nahodilá
těžba
Odstranění skládek, nahodilá těžba,
v prořídlých částech zalesni.

Podle ÚP
Podle Evidence prvků kostry ekologické stability (Ing. F. Moravec/1993)

Zvláště chráněná území, území přírodních parků
V zájmovém území není vyhlášeno žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území
přírody. Nejbližší maloplošné ZCHÚ jsou Hrbáčkovy tůně severovýchodně a východně od
Čelákovic.
V okolí Čelákovic se nenalézá žádný přírodní park.
Významné krajinné prvky, památné stromy
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, k případným
zásahům, které by mohly vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutno si
vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
V širším území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (§ 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb.) – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V území
záměru se tyto prvky nenacházejí.
V územním plánu nejsou v k.ú. Čelákovice uvedeny registrované významné krajinné prvky.
Podle zpracované evidence prvků kostry ekologické stability jsou VKP v okolí záměru
zahrnuty do ÚSES.
Registrované památné stromy podle územního plánu jsou mimo oblast záměru:
V k.ú Čelákovice
– zahrada čp. 119, 1 lípa, 2 javor
– před vchodem do děkanského kostela parc.č. 1580, 1 lípa
V k.ú. Záluží
– lípa u zvoničky par.č. 241
Lokality Natura 2000
Nejbližší Ptačí oblastí v ČR jsou Rožďalovické rybníky.
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Nejbližší Evropsky významnou lokalitou je Přírodní rezervace Káraný - Hrbáčkovy tůně
CZ0214007 severovýchodně a východně od záměru. Předmětem ochrany je soubor unikátních
lokalit výskytu biotopů i rostlinných a živočišných druhů o rozloze 361,23 ha.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Střední Polabí s lužními lesy, úrodnou půdou a množstvím vodních zdrojů bylo osídleno
téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné což dokládá množství archeologických nálezů.
Nejstarší písemná zpráva o Čelákovicích je datována rokem 1290. V té době zde stál kostel a
západně od něho dřevěný objekt na kamenné podezdívce, nahrazený kolem roku 1300
kamennou patrovou stavbou tvrze. Tvrz měnila v průběhu staletí svou podobu. Poslední
rekonstrukce ji vrátila vzhled goticko-renesanční stavby. Tvrz, kostel, středověký mlýn a
budova děkanského úřadu z roku 1782 tvoří historické jádro města. Část centra přiléhající k
historickému jádru, byla zařazena do památkové rezervace.
Území hustě zalidněná
Sídelní útvar Čelákovice zahrnuje kromě vlastního města i původně samostatné obce
Sedlčánky a Záluží a osadu Císařská Kuchyně. Osídlení města je soustředěno především v
sídlištních částech, v okrajových částech se rozvíjí výstavba rodinných domů. Významnou
měrou rozvoj osídlení ovlivňují velké průmyslové areály.
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o domovním fondu a počtu trvale bydlících obyvatel
v částech sídelního útvaru nejbližších záměru a pro porovnání i údaje pro celý sídelní útvar a
střed města.
Tab. 11 Počet obyvatel v území záměru – Statistický lexikon obcí ČR 2005
Domů
Obyvate
Obec Část obce
l
celkem
trvale
rekreačně
Sídelní útvar Čelákovice
1 934
1 669
40
10 031
Město Čelákovice
1 643
1 447
27
9 304
Čelákovice-střed
179
155
3
2 347
V Rybníčkách
51
51
1 672
U továrny-východ
142
131
1
974
U nádraží
241
216
5
738
Za tratí
696
606
15
1 828
Záluží
105
84
2
284

Obyvatel/
dům*
6,0
6,4
15,1
32,8
7,4
3,4
3,0
2,7

*počet obyvatel na dům je vypočten pouze pro trvale obydlené domy.

Z údajů vyplývá, že domů pro rekreaci je oficielně využíváno velmi malé procento, velká
hustota obyvatel je soustředěna především na sídliště V Rybníčkách a ve středu města.
Osídlení podél stávající silnice II/245 je podstatně řidší, zvětšuje se pouze v soustředěné
zástavbě v Masarykově ulici. Vlastní území záměru leží na jihovýchodním okraji města za
železniční tratí prakticky mimo zástavbu.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Na základě výsledků analýzy, provedené metodikou Terplánu, je celková úroveň životního
prostředí města Čelákovice a jeho blízkého okolí hodnocena 4. stupněm šestistupňové
klasifikační stupnice, jako „prostředí narušené“, na okrajích úroveň ŽP klesá až k 2. stupni, tj.
„prostředí vyhovující“.
Město není uvedeno v seznamu obcí s překročením limitních hodnot pro ochranu zdraví ve
smyslu zákona č. 86/2002 Sb.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Klimatické poměry
Řešené území patří dle Quitta do teplé oblasti – okrsku T2, a má nejvyšší průměrné teploty v
Čechách. Podle Atlasu podnebí patří území do teplé oblasti, okrsek A3 teplý, mírně suchý, s
mírnou zimou.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací a četností překročení zvolených hraničních
koncentrací byla použita kombinovaná větrná růžice pro Čelákovice. Větrnou růžici dělenou
po třídách stability ovzduší a rychlosti větru vypracoval Český hydrometeorologický ústav a
kompletně je uvedena v rozptylové studii.
Tab. 12 Průměrná četnost větrů v roce
Směr
Výskyt %

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

10,9

3,2

8,9

12,6

6,1

6,9

21,9

16,6

CALM Součet

12,8

100,0

Tab. 13 Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve ° C)
měsíc
I
II III IV
V VI VII VIII IX
X XI XII rok
srážky

33

28

30

45

54

69

70

71

48

43

36

38

565

teplota -1,5 -0,4

3,5

8,3 13,7 16,7 18,3 17,4 13,7 8,5

3,5

0,0

8,5

Převládajícími větry v území jsou ze západního sektoru, poměrně značné je procento bezvětří.
Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska leží zájmová území v oblasti Středočeské tabule, která je zde
reprezentována celkem Středolabská tabule, podcelkem Mělnická kotlina a okrskem
Staroboleslavská kotlina. Území je ploché, mírně zvlněné, nadmořská výška v okolí
Čelákovic se pohybuje mezi 170 - 205 m n.m, v místě záměru je nadmořská výška mezi 185 200 m n.m. Jedná se o erozně denudační sníženinu při středním toku Labe. Rozprostírá se na
turonských slínovcích a písčitých slínovcích, méně cenomanských pískovcích, které jsou
z větší části zakryty fluviálními a eolickými sedimenty.
Krajina je bez lesů s místními zarostlými prohlubněmi, mimo zástavbu převládají pole.
Ovzduší
Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za nejzávažnější faktor devastace prostředí;
ovlivňuje zdravotní stav obyvatel a poškozuje přírodní prostředí v rozsáhlých oblastech.
Závažné je zejména znečištění polétavým prachem. Jsou to částice popílku menší než 0,02
mm. Tvoří cca 50 % emitovaného popílku a má vlastnosti podobné plynům, takže může být v
závislosti na meterologických podmínkách přenášen na velké vzdálenosti. Tato škodlivina má
schopnost vázat na sebe další škodlivé plyny, především SO2, H2S, CS2 a zanášet je do
dýchacích orgánů živých organismů, a tím prudce zvyšovat jejich účinek.
Částečné zlepšení kvality ovzduší je možno očekávat od postupující plynofikace
energetických zdrojů (kotelen výrobních organizací, občanské vybavenosti, lokálních topenišť
obytné zástavby).
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Emise
Území Čelákovic ve své severozápadní části navazuje na postiženou oblast Mělník – Kralupy
– Neratovice, vyhlášenou v roce 1930. Zdroje znečišťování ovzduší v této oblasti mají
významný podíl na imisní bilanci v řešeném území, vzhledem k převládajícímu vzduchovému
proudění od SZ. Na imisní bilanci sídelního útvaru Čelákovice se dále podílí i pražská
aglomerace (proudění Z až JZ).
Ve spádovém území se vyskytují dva zdroje kategorie REZZO I (tj. nad 5MW výkonů) –
TOS Čelákovice a Kovohutě Čelákovice. Ostatní uvedené zdroje patří do kategorie REZZO II
(stacionární zdroje o výkonu 0,2 – 5 MW).
Zdrojem pachu jsou tavírny sléváren obou závodů. Ve spádovém území obtěžují zápachem
dále především zařízení zemědělské živočišné výroby v Sedlčánkách a v Záluží.
Silniční doprava je zvláště na průtahu silnice II/245 městem zdrojem zátěže, exhalacemi a
zvyšováním prašnosti (uvolňováním sypkých substrátů z nákladu), sekundární prašností –
zviřováním usazeného prachu.
Imise
Údaje o pozaďovém znečištění vzduší byly převzaté z ročenky ČHMÚ za rok 2005. V okolí
Čelákovic se v současné době měří znečištění ovzduší pouze na stanici v nedalekém Brandýse
n.L. Tato stanice měří imise NO2 a prachu - PM10, nikoli ale benzenu. Nejbližší stanice, které
zjišťují koncentrace benzenu, jsou až v Praze a pro jiné podmínky se nedají použít.
Můžeme předpokládat, že ovzduší v Čelákovicích bude podobně znečištěné jako ovzduší v
Brandýse. Obě města leží nedaleko od sebe v podobném terénu na břehu Labe a jsou poměrně
vzdálené od významných zdrojů emisí s výjimkou silnice R10, která ale leží blíže Brandýsu.
Z naměřených hodnot vyplývá, že ovzduší v tomto území není nadměrně znečištěné NO2.
Průměrné hodnoty koncentrací NO2 zůstávaly v r.2005 pod příslušným imisním limitem.
Krátkodobé koncentrace měřené nebyly (stanice měří denní hodnoty, které ale nemají imisní
limit), nejvyšší naměřená denní hodnota ale není vysoká a dá se předpokládat, že ani
hodinové maximum by nepřekročilo imisní limit.
Ovzduší v tomto území je však nadměrně znečištěné prachem - PM10. Průměrné roční
koncentrace sice v r.2005 nedosáhly v Brandýse imisního limitu, denní průměry koncentrací
PM10 však imisní limit překračovaly, a to dokonce častěji, než je přípustné. Můžeme se
oprávněně domnívat, že podobná situace panuje i v Čelákovicích.
Koncentrace benzenu v tomto území nejsou k dispozici. Dá se ale předpokládat, že roční
průměry imisní limit nepřekračují, protože k tomu nedochází ani v místech nepoměrně více
znečištěných, např. na měřicích stanicích v Praze.
Sčítat tyto pozaďové hodnoty koncentrací znečišťujících látek s koncentracemi vypočtenými
od dopravy po silnici II/245 lze pouze v případě ročních průměrů. Pro maxima (a tedy ani pro
dobu překročení imisního limitu) takové součty provádět nelze, protože každé z těchto maxim
může obecně nastávat v daném místě za jiných atmosférických podmínek (např. při jiném
směru větru) a jejich sečtením bychom dostali zcela nereálné hodnoty.
I v případě ročních průměrů však není postup sčítání zcela korektní, protože v pozaďových
hodnotách znečištění je již vliv emisí z II/245 v uvedeném území jednou započítaný. Navíc
pozaďové znečištění popisuje stav v r.2005, zatímco výpočet charakterizuje vliv silnice
v r.2030. Je velmi odvážné se domnívat, že se během 25 let imisní situace v dané lokalitě
nezmění.
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I když bychom předpokládali v příštích letech stejné pozaďové znečištění ovzduší v
Čelákovicích jako dnes a naznačené součty ročních průměrů provedli, výsledky by stejně
nepřekročily imisní limity pro NO2 ani prach - PM10.
Hluk
Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je definován zákonem
č.258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění pozdějších předpisů. Dle daného
zákona se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány
k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely (dle
katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), lesů a venkovních
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
rodinných domů, bytových domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací” se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a
v případě hluku z dopravy se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T a příslušné
korekce (viz hluková studie), přihlížející k místním podmínkám a denní době.
Základní hladina hluku:

LAeq,T = 50 dB

Nově plánovaný JV obchvat Čelákovic je ve smyslu vládního nařízení č.148/2006 Sb.
komunikací hlavní, přípustné limity v jeho okolí jsou proto 60 dB ve dne (6-22 hod) a 50 dB
(resp. 55 dB) v noci (22-6 hod). Na stávající komunikaci II/245 (ul. Masarykova, Mochovská)
lze v současné době i ve výhledovém období r. 2020 uplatnit starou hlukovou zátěž z dopravy
na pozemních komunikacích, neboť nedojde na uvedené komunikaci ke změně směrového ani
výškového vedení. V tomto případě jsou tedy ve smyslu zmíněného vládního nařízení za
hraniční hodnoty hlukové emise z dopravy považovány hodnoty 70 dB v době denní a 60 dB
v době noční.
Chráněným vnitřním prostorem staveb se dle zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro
individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
Přípustné hladiny hluku uvnitř obytných objektů a staveb občanského vybavení jsou
stanoveny dle §10 ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí,
přihlížejících k využití prostoru a denní době podle tabulky č. 2 část A předpisu. Pro hluk
z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví
pro celou denní a noční dobu.
Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě, po vyčerpání všech prostředků její
ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet nejvyšší přípustnou hladinu hluku ve
venkovním prostoru, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před
hlukem zajistit tak, aby byl splněn hlukový limit uvnitř obytných budov, přitom musí být
zachována možnost jejich potřebného větrání.
V tomto případě jsou tedy platné limity pro obytné místnosti chráněných objektů 45 dB v době
denní a 35 dB v době noční.
Hluková situace podél stávající komunikace II/245 je v současné době v obci Čelákovice velmi
špatná. Téměř u všech chráněných objektů podél průtahu jsou překročeny (zejména v nočním
období) dokonce i mírnější hygienické limity pro ekvivalentní hladinu hluku vztahující se ke
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„staré hlukové zátěži“, tzn. 60 dB v noci a 70 dB v denním období. Zátěž ve vybraných
referenčních bodech je uvedena v Tab. 6 ve sloupci A.
Geologie
Geologické stavba zájmového území je tvořena turonskými slínovci a jílovci (opukami). Jsou
pevné, deskovitě odlučné, téměř vodorovně uložené. Tyto horniny jsou při povrchu zvětrány
na úlomky mateční horniny s jílovitou a jílovitohlinitou výplní. V podloží se nachází
cenomanské jílovce a pískovce, které jsou transgresivně uloženy na horniny ordoviku.
Mocnost turonských sedimentů je zde kolem 20 m. Křídové sedimenty jsou tektonicky
rozděleny na řadu dílčích ker, které jsou stupňovitě zakleslé.
Kvartérní sedimenty, které převážně zakrývají podložní horniny jsou zastoupeny v největší
míře eluviem opuk, charakteru bělošedých jemně písčitojílovitých zemin s úlomky. Směrem
k bázi přecházejí do deskovitě odlučných až kompaktních opuk. Následují sprašové hlíny,
okrové barvy, jemně písčité, vápnité. Dále se zde vyskytují písky a štěrky zbytků terasovitých
akumulací Labe; holocenní náplavy a deluviofluviální sedimenty. Tyto náplavové sedimenty
jsou tvořeny materiálem opuk, štěrku, písku a jílovité zeminy, která převládá při povrchu.
V zájmovém území se nachází antropogenní navážky, které jsou především v okolí železniční
trati. Území záměru není poddolované.
Materiál získaný ze zářezu je obecně vhodný pro použití do násypů.
Hydrogeologie a podzemní voda
Z hlediska hydrogeologického se jedná o oblast se dvěma horizonty podzemní vody. Jednak
je to mělký, podpovrchový horizont, vázaný na bazální polohy štěrkopísků s vysokou
průlinovou propustností, kterými se stahuje podpovrchová voda po výrazně nepropustnějším
slínovcovém podloží ve směru jeho úklonu. Tento horizont je dotován srážkami spadlými
v zájmovém území. Vydatný horizont podzemní vody se nachází v průlinově propustných
vrstvách cenomanských pískovců. Tento horizont má často napjatou hladinu, jelikož v nadloží
jsou nepropustné jíly a slíny. Tyto nadložní opuky jsou značně nepropustné ve zdravém stavu
a působí jako izolátory.
Území záměru se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod a pásmech
hygienické ochrany vodních zdrojů.
Povrchová voda
Hydrologicky území Čelákovic náleží do povodí Labe. Vlastní území záměru je odvodňováno
potokem Jiřinským s číslem hydrologického pořadí 1–04–07-061 ve východní části a
potokem Čelákovickým s číslem hydrologického pořadí 1–04–07-064 v západní části.
Povrchová voda z území odtéká sporadicky po povrchu a místními plochými depresemi do
výše uvedených recipientů. Vzhledem k tomu, že dotčené území je velmi rovinaté, tak se
dešťové vody v převážné míře vsakují. Město Čelákovice má vybudovanou stokovou
kanalizační síť převážně jednotnou, ukončenou v čistírně odpadních vod. Její kapacita je zcela
zaplněna stávající zástavbou.
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Tab. 14 Charakteristické hydrologické údaje vodotečí
Vodoteč
v profilu vyústění
do Labe
Jiřinský potok
Čelákovický potok
Zdroj:

Plocha
povodí
[km2]
5,554
25,579

Průměrný roční
srážkový úhrn
[mm]
560
560

Průměrný dlouhodobý
roční průtok
[l/s]
43
91

odtokový Průměrný otok
rok
součinitel z povodí za
(tis.m3)
0,13
0,13

404,3
1 862,2

Atlas hydrologických poměrů ČSSR (ČHMÚ Praha) - analogie

Půda
V labské nivě převládá typická fluvizem. Na terasových štěrkopíscích vystupují chudé
stenické kambizemě, na vátých píscích málo vyvinuté půdy typu kyselých rankerů. Podél
bočních přítoků Labe se vyskytují černice víceméně oglejené, na pokryvech spraše jsou
černozemě a hnědozemě. Z hlediska intenzity zemědělského využívání krajiny patří území
k nejprodukčnějším oblastem ČR.
Pro záměr byl proveden pedologický průzkum který tvoří přílohu D.5 DÚR. V území je
zemědělská půda zastoupena pararendzinou modální na písčitých substrátech a slínovcích. Je
to středně hluboká půda, lehká až středně těžká, středně skeletovitá. Průzkumem je navrženo
sejmutí ornice v průměrné mocnosti 30 cm. Podle údajů z KN se jedná o
BPEJ 2.19.04 patřící do IV. třídy ochrany zemědělské půdy s převážně podprůměrnou
produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu a
BPEJ 2.21.13 patřící do V. třídy ochrany zemědělské půdy které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské
využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných
pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
Seismicita
Podle GFÚ AV ČR patří Čelákovice do oblasti, kde lze očekávat zemětřesení maximálně 5
stupně na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 (zemětřesení je pozorováno
uvnitř budov, zvířata jsou neklidná, budovy se otřásají. Otřes připomíná pád těžkého
předmětu dovnitř budovy).
Radonové riziko
Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1 : 200 000) leží Čelákovice v kategorii 1 - nízké
radonové riziko - označení 1Ks. Pro výstavbu silnice nejsou potřebná žádná opatření.
Fauna a flora
Podle biogeografického členění (Culek, 1996) leží území v Polabském regionu ve
fytogeografickém okresu Střední Polabí.
Dle regionálně fytogeografického členění náleží území do oblasti termofytika, vegetační
stupeň je planární až kolinní (Skalický).
Všeobecně lze říci, že četnost výskytu, kvalita a množství mimolesní vzrostlé zeleně v místě
záměru odpovídá charakteru obdobných lokalit v blízkosti sídelních útvarů. Převážnou část
vzrostlé zeleně lze charakterizovat jako zeleň antropogenního původu – ovocná a okrasná
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výsadba podél komunikací, větrolam a zbytek jako zeleň přírodního původu – náletové
dřeviny. Vzhledem k tomu lze vzrostlou zeleň charakterizovat jako průměrnou.
V rámci DÚR byl proveden dendrologický průzkum – příloha D.4. Vzrostlé porosty se
nacházejí pouze na začátku a na konci plánované trasy obchvatu. Na začátku obchvatu podél
stávající silnice II/245 od Lázní Toušeň, v úseku od ZÚ do km 0,2 a dále v místě plánovaného
objektu 102, je nepravidelné přestárlé stromořadí z ovocných stromů – hrušní občas doplněné
spíše náletovými vzrostlými stromy jabloní a ořešáků. Podrost tvoří výmladky stromů, dále
keře šípku, bezu, hlohu, trnky a ptačího zobu. Poblíž stávajícího propustku je hydrofilní
porost. Na levé straně komunikace podél zahrádek a zástavby je tato původní výsadba
doplněna novou, mladší výsadbou okrasných dřevin, především jehličnanů, která vytváří
bariérovou zeleň. Je zde husté stromořadí z mladých modřínů, dále stromořadí ze smrků, živý
plot z pámelníku (a porostní skupiny z modřínů, borovic, smrku a břízy.
Další dendrologickou lokalitou je železniční koridor. Zde jsou především svahy nad tratí a
komunikací, ale i nezpevněné plochy mezi kolejemi zarostlé náletovým porostem. Jedná se
především o mladé keře šípku, bezu, hlohu, trnky, ptačího zobu, svídy a mladých náletových
stromků.
Nad svahem železniční trati je porost kategorie VKP zařazený jako součást ÚSES (IP 22).
Jedná se o původní větrolam v těsném sousedství louky. Jádro větrolamu tvoří především
vzrostlé javory, jilmy, duby a lípy. Východní okraj porostu je tvořen z šípku, bezu, hlohu
ptačího zobu, svídy a z mladých stromků a výmladků. Západní okraj je zarostlý hustým
porostem z hlohu a z trnky.
Méně významnou dendrologickou lokalitou je stávající silnice na konci trasy. Zde je zbytek
přestárlé ovocné aleje tvořené především jabloněmi, doplněnými třešněmi a novou výsadbou
nevhodných alejových stromků javorů s průměrem kmínků do 3 cm.
Zájmová oblast záměru na okraji města je silně urbanizovaná, biotopy vyhovují druhům
vázaným na lidská sídla a dopravní plochy.
Je zde zastoupena silně ochuzená hercynská fauna se západním vlivem, který se projevuje
výskytem ježka západního, ropuchy krátkonohé. Významným fenoménem je niva Labe se
zbytky lužních lesů.
Krajina
Určujícím prvkem krajiny je tok Labe a jeho zátopová oblast. Ostatní vodné toky jsou malé a
výraz krajiny příliš neovlivňují. Mírně zvlněný terén je poznamenán civilizačními stavbami,
železničními tratěmi a areály průmyslových a zemědělských závodů. Výrazné vizuální
ovlivnění krajiny představují husté linie rozvodů VN především jižně od Záluží.
Rozhodujícím způsobem využití ploch v území je zemědělství, které ovlivnilo území
scelováním polí.
Koeficient ekologické stability regionu je nízký – 0,4.
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Ortofotomapa zájmového území
Turistika
Od nádraží vede zelená značka severně a křižuje stávající silnici II/245.
Naučná stezka „Labe – krajina a člověk“ (mimo území záměru) spojuje města Lysá n. Labem
a Čelákovice v délce trasy 21 km. Je volena tak, aby zahrnovala většinu významných a
historických pozoruhodností této části Polabí.
Čelákovice jsou výhodným místem i pro cykloturistiku, leží na trase cyklocesty Pojizeří.
Lokality kulturního nebo archeologického významu
Ve městě je celá řada památkově chráněných objektů. Z kulturních památek s největší
historickou hodnotou jmenujeme románskou stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie,
budovu děkanského úřadu, budovu radnice.
V nejbližším okolí průtahu silnice II/245 městem se pak nalézají památkově chráněné
objekty:
- kříž u nádraží (1833)
- hotel Grado, č.p. 220 - Masarykova ulice
- budova bývalé spořitelny č.p. 212 – Masarykova ulice
- dům K. Saxe, č.p. 343 – Vašátkova ulice
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Chráněná území podle zvláštních zákonů
V zájmovém území se nenacházejí žádná sesuvná území ani CHOPAV.
Ochranná pásma
V řešeném prostoru je nutno počítat s ochranným pásmem tratě ČD.
Prostor kříží linky vrchního vedení VN 22 kV, které budou v rámci stavby přeloženy či
upraveny, práce budou probíhat v jejich ochranném pásmu. Soupis ochranných pásem dalších
inženýrských sítí je uveden v POV.
V území jsou vymezena ochranná pásma jednotlivých podniků v rámci jejich pozemků mimo
území záměru.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
D.1.A Vlivy stavby a provozu
D.1.A.1 Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika a ovlivnění faktoru psychické pohody
Silniční doprava je zdrojem řady látek, znečišťujících ovzduší. Při hodnocení potenciálního
vlivu komunikace není možné posuzovat všechny vznikající látky, nejčastěji jsou pro
screeningové hodnocení nepříznivých zdravotních vlivů liniových zdrojů používány jako
indikátory oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu látek s prahovým
působením společně s benzenem jako reprezentantem karcinogenních látek, při rozšířeném
hodnocení bývá používán také prašný aerosol frakce PM10. Za exponované je považováno
obyvatelstvo v blízkosti hodnoceného úseku silnice a navazujících komunikací, v místech
očekávaného zvýšení znečištění ovzduší V případě vybudování obchvatu významným
způsobem klesne znečištění ovzduší z dopravy na Mochovské ulici v Čelákovicích, kde se
intenzita provozu sníží na minimum. Nezanedbatelným způsobem poklesne znečištění i na
Masarykově ulici a v jejím okolí. Na jižním okraji Čelákovic zůstanou koncentrace všech
sledovaných znečišťujících látek téměř beze změny. Změna emisí škodlivých látek je popsána
v kap. D.1.A.2.
Další významnou složkou zdravotních rizik je hluk z dopravy. Zde dojde k významnému
zlepšení situace, především v Mochovské ulici – podrobněji viz kap. D.1.A.3. Přesunem
značné části dopravní zátěže z ul. Mochovská mimo obec na novou přeložku (pokles na
necelých 12% současné zátěže) dojde k výraznému zlepšení. V případě ul. Masarykovy dojde
rovněž k výraznému odlehčení, intenzity dopravy po II/245 v r. 2020 po zprovoznění
obchvatu představují cca 67% současné zátěže, ale podíl nákladní dopravy zůstává
v předmětném úseku i ve výhledovém období r. 2020 poměrně vysoký.
Podstatný kladný vliv na bezpečnost bude mít snížení intenzity dopravy především v
Mochovské ulici, ve které dojde ke zklidnění a doprava zde bude prakticky pouze obslužná.
Tím se ulice stane přirozenou osou východního osídlení, které se podle ÚP rozšíří od lokality
Za Dráhou jihozápadním směrem. Na Masarykově ulici dojde ke snížení dopravy přibližně o
třetinu, ale ulice i nadále bude sloužit jako hlavní přístup do centrální části města.
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr výrazně přispěje ke zvýšení pohody a snížení
zdravotních rizik především obyvatel bydlících podél Mochovské ulice, méně již v ulici
Masarykově, ve které bude výhodné měnit využití budov z obytných na komerční.
Sociální a ekonomické důsledky
Mezi sociální a ekonomické důsledky lze počítat nutné demolice, zaměstnanost, turistický
ruch.
Souhrnně lze konstatovat, že záměr nebude mít z tohoto pohledu prakticky žádný vliv.
nevyžaduje demolice, dopravní přístup pro turisty se nezmění a neovlivní zaměstnanost.
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D.1.A.2 Vliv na ovzduší a klima
Změna v uspořádání dopravy nemůže ovlivnit klima v území.
Vzhledem k tomu, že bylo třeba vyhodnotit zejména vliv emisí z obchvatu a ze silnice II/245
na znečištění ovzduší a také proto, že na ostatních silnicích, které na II/245 navazují, je jen
velmi slabý provoz, nebyla žádná z nich do výpočtu zařazena.
Maximální krátkodobé koncentrace znečišťujících látek byly počítané ze špičkové intenzity
dopravy. V dopravní špičce se předpokládá, že za hodinu projede komunikací 7 % celkového
denního množství aut, což je 1,68-krát více než hodinový průměr počítaný z denního
množství. Roční průměrné koncentrace byly počítané z průměrné intenzity dopravy.
Podle nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví mj. i imisní limity znečišťujících látek
v ovzduší, nesmějí koncentrace znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit od r. 2010
následující hodnoty:
Tab. 15 Imisní limity znečišťujících látek
Znečišťující látka

Průměrovací doba
1 hod.

1 den

1 rok

200

-

40

PM10 (g/m )

-

50

40

3

-

-

5

3

NO2 (g/m )
3

benzen (g/m )

Nařízení vlády připouštějí překročení imisního limitu 200 µg/m3 pro 1-hodinový průměr
koncentrace NO2 po 18 hodin za rok a překročení limitu 50 µg/m3 pro 1-denní průměr
koncentrace prachu - PM10 po 35 dní za rok.
Imisní limity pro NO2, prach a benzen jsou stanovené pro ochranu zdraví lidí, proto by měly
být dodržené zejména v obydlených místech. Pro benzen byla hygienickými předpisy
stanovena nejvýše přípustná denní koncentrace 15 µg/m3. Krátkodobá přípustná koncentrace
stanovena nebyla, u jiných látek bývá však obvykle vyšší než přípustná koncentrace pro denní
průměr.
Metodika výpočtu
Emise NOx, prachu - PM10 a benzenu z automobilového provozu byly vypočtené na základě
intenzit provozu jednotlivých druhů vozidel a délky jednotlivých úseků komunikací pomocí
programu MEFA 06 vytvořeného firmou ATEM. Program MEFA 06 umožňuje výpočet emisí
15 znečišťujících látek z libovolného množství úseků silnic. Přitom je počítáno s dynamickou
skladbou vozového parku pro zvolený výpočtový rok a typ silnice, tj. s tím, jaké procento z
určitého druhu vozidel splňuje jaké emisní normy a jakým procentem se taková vozidla
podílejí na provozu.
Pro výpočet emisí v této studii byl zvolený výpočtový rok 2020, poslední, který program
MEFA 06 umožňuje. Další vývoj emisních faktorů zatím nelze odhadnout, můžeme ale
předpokládat, že v souvislosti s technickým pokrokem ve vývoji motorů emisní faktory
v žádném případě nebudou vzrůstat. Pokud tedy pro stav v r. 2030 použijeme emisní faktory
pro rok 2020, zůstáváme při odhadu emisí na straně bezpečnosti.
Skladba vozového parku odpovídala provozu na "ostatních" silnicích, tj. nikoli na hlavních
silnicích nebo ve městech. Na všech úsecích silnic byla použita směrově nerozlišená data o
intenzitě dopravy. Rychlost jízdy na úsecích II/245 uvnitř Čelákovic byla zvolena 50 km/h,
vně Čelákovic 80 km/h a na obchvatu 90 km/h. Plynulost dopravy se uvnitř města
předpokládala na stupni 2, vně zástavby a na obchvatu na stupni 1.
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Protože z motorů aut jsou emitovány pouze velmi malé prašné částice, lze všechny emise
prachu považovat za emise frakce PM10, tj. za emise částic s rozměrem pod 10 µm.
Důležitou součástí emisí prachu z dopravy jsou resuspendované částice, tj. prach zvířený ze
silnic při průjezdu automobilů. Bohužel výpočet této tzv. sekundární prašnosti nelze provést,
protože by k němu byly potřeba tak obtížně vyjádřitelné a tak silně se měnící veličiny jako
čistota silnice a zrnitost prachu ležícího na ní.
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle novelizované verze
metodiky „SYMOS 97“, která byla vydána MŽP ČR v r. 2003. Metodika SYMOS 97 je
založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky.
Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti
referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací za rok, podíly
jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a
maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost
větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost
terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných
koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a
rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti
atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru.
Výsledky výpočtu
V téměř všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším přízemním krátkodobým koncentracím znečišťujících látek z automobilového provozu bude docházet při špatných
rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru
vypočtené koncentrace klesají, za běžných rozptylových podmínek jsou nižší než při
inverzích.
V případě NO2 nedosahují koncentrace v blízkosti silnice za inverzí tak vysokých hodnot,
protože vzhledem ke krátké vzdálenosti od zdroje a pomalé konverzi NO na NO2 za inverzí se
za těchto podmínek nestačí vytvořit dostatečné množství NO2. Krátkodobé koncentrace i
roční průměry dosahují nejvyšších hodnot v těsné blízkosti silnic, se vzdáleností od
komunikace postupně klesají.
Maxima krátkodobých koncentrací nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší daného
místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí zejména
na četnosti výskytu inverzí a na větrné růžici. Lepší charakteristikou je průměrná roční
koncentrace, která obsahuje i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých
koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího
výpočtu je vyšší. Proto může být spíše považována za míru znečištění ovzduší v daném bodě.
Vypočtené znečištění ovzduší NO2
Bez obchvatu
Maximální krátkodobé koncentrace NO2 dosáhnou nejvyšších hodnot 10 - 15 µg/m3 na úseku
silnice II/245, který v Čelákovicích tvoří Masarykovu ulici. Na okrajích této ulice, tj. na
jižním okraji města a na křižovatce s ulicí U podjezdu, mohou vystoupit za nepříznivých
rozptylových podmínek na téměř 20 µg/m3 a podél Mochovské ulice se budou pohybovat
těsně nad 10 µg/m3. Se vzdáleností od silnic maxima klesají, ve vzdálenosti 100 m klesnou
pod 5 µg/m3. V žádném místě nebude vlivem emisí ze silnice II/245 překročena limitní
hodnota 200 µg/m3 pro krátkodobé koncentrace NO2.
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Průměrné roční koncentrace NO2 způsobené provozem po II/245 vystoupí přímo na
Masarykově ulici na 0,6 - 0,7 µg/m3, na jižním okraji Čelákovic na téměř 1 µg/m3 a na
Mochovské na 0,5 - 0,6 µg/m3. Všechny tyto hodnoty jsou nízké ve srovnání s imisním
limitem 40 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NO2.
S obchvatem
Bude-li obchvat v provozu, maxima krátkodobých koncentrací na Masarykově ulici vystoupí
jen na 7 - 9 µg/m3 (na okrajích na 11 - 12 µg/m3) a na Mochovské díky velmi slabému
provozu jen na 3 - 4 µg/m3. Podél obchvatu dosáhnou 7 - 8 µg/m3. Opět bude platit, že se
maxima nikde ani zdaleka nepřiblíží limitní hodnotě.
Průměrné roční koncentrace NO2 podél Masarykovy ulice dosáhnou 0,4 - 0,6 µg/m3, podél
Mochovské jen 0,15 - 0,2 µg/m3 a na obchvatu 0,4 - 0,5 µg/m3. Na nejvyšší hodnoty těsně
pod 1 µg/m3 vystoupí na jižním okraji Čelákovic na křižovatce obchvatu s původní II/245.
Převedení značné části dopravy na obchvat bude mít za následek podstatné snížení imisí NO2
na Masarykově ulici a téměř úplné vyčištění ovzduší na Mochovské.
Vypočtené znečištění ovzduší prachem - PM10
Bez obchvatu
Maximální denní koncentrace PM10 způsobené provozem po stávající silnici II/245 nikde
nepřekročí imisní limit 50 µg/m3. Nejvyšších hodnot 6 - 8 µg/m3 dosáhnou přímo na silnici
podél Masarykovy ulice, zejména na jižním okraji Čelákovic a na křižovatce severně od
nádraží. Podél Mochovské vystoupí na 4 - 5 µg/m3, ve větších vzdálenostech od II/245 jen na
1 - 2 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace PM10 dosáhnou v důsledku emisí ze silnice II/245 většinou jen
velmi nízkých hodnot kolem 0,1 µg/m3 nebo řádu setin µg/m3. Pouze v blízkosti silnice
mohou vystoupit podél Masarykovy ulice na 0,3 - 0,4 µg/m3 a podél Mochovské na 0,2 0,3 µg/m3. Nízké hodnoty imisí PM10 ve srovnání s imisním limitem 40 µg/m3 jsou
způsobené předpokládaným slabým provozem na silnici II/245 a nízkými emisními faktory v
letech 2020 - 2030.
S obchvatem
V případě provozu obchvatu budou koncentrace prachu - PM10 podél stávající trasy silnice
II/245 ještě výrazně nižší než ve variantě bez obchvatu. Denní maxima vystoupí na
Masarykově ulici na 3 - 4 µg/m3, na jižním okraji Čelákovic a v okolí křižovatky severně od
nádraží až na 5 µg/m3, ale podél Mochovské dosáhnou nejvýše 1 µg/m3 a na obchvatu 2 3 µg/m3. Všechny tyto hodnoty jsou velmi malé ve srovnání s imisním limitem 50 µg/m3.
Roční průměry koncentrací prachu - PM10 na Masarykově ulici klesnou oproti variantě bez
obchvatu na 0,2 - 0,3 µg/m3, na Mochovské nedosáhnou ani 0,1 µg/m3. Na jižním okraji
Čelákovic mohou vystoupit na 0,4 µg/m3 a v blízkosti obchvatu na 0,1 - 0,2 µg/m3. I v
případě ročních průměrů platí, že zprovoznění obchvatu způsobí pokles imisí PM10 podél
stávající trasy silnice II/245 a že vlivem emisí z dopravy po II/245 nebude v žádném místě ani
zdaleka dosažený imisní limit 40 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci prachu - PM10. Jde
však pouze o prach z výfuků motorových vozidel, nikoli o prach zvířený ze silnice.
Vypočtené znečištění ovzduší benzenem
Bez obchvatu
Maximální krátkodobé koncentrace benzenu dosáhnou nejvyšších hodnot přes 2 µg/m3 na
silnici II/245 na jižním okraji Čelákovic a na křižovatce ulic Masarykova a U podjezdu. Na
Masarykově ulici vystoupí na 1,5 - 1,7 µg/m3 a na Mochovské na 1 µg/m3. Pro tyto
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krátkodobé koncentrace není stanoven imisní limit, s jistým přiblížením jdou srovnávat pouze
s nejvyšší přípustnou průměrnou denní koncentrací 15 µg/m3. Kdyby byly počítané místo
hodinových hodnot denní průměry koncentrací benzenu, musely by vyjít nižší než hodinové
hodnoty. Z toho lze usoudit, že krátkodobé znečištění ovzduší benzenem z uvažovaných
zdrojů nikde nedosáhne nebezpečně vysokých hodnot.
Průměrné roční koncentrace benzenu vystoupí nejvýše na 0,05 - 0,08 µg/m3 na Masarykově
ulici, na jižním okraji města a na křižovatce severně od nádraží až na 0,09 µg/m3. Na
Mochovské ulici se budou pohybovat okolo 0,05 µg/m3. Se vzdáleností od silnice budou dále
klesat. Imisní limit 5 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci benzenu nebude zdaleka v
žádném místě vlivem emisí ze silnice II/245 dosažený.
S obchvatem
Zprovoznění obchvatu povede ke snížení krátkodobých maxim i ročních průměrů koncentrací
benzenu podél stávající trasy silnice II/245. Maximální krátkodobé koncentrace dosáhnou na
Masarykově ulici necelého 1 µg/m3, pouze na jižním okraji města a na křižovatce severně od
nádraží mohou překročit 1 µg/m3. Podél Mochovské ulice se vliv dopravy prakticky vůbec
neprojeví, krátkodobá maxima zde nepřekročí několik desetin µg/m3. Na obchvatu vystoupí
na hodnoty kolem 0,5 µg/m3.
Roční průměry koncentrací benzenu způsobené dopravou po obchvatu a po II/245 vystoupí
nejvýše na 0,09 µg/m3 na jižním kraji Čelákovic. Podél Masarykovy ulice dosáhnou 0,03 0,05 µg/m3, podél obchvatu 0,2 - 0,5 µg/m3 a na Mochovské jen kolem 0,01 µg/m3.
Vzhledem k imisnímu limitu 5 µg/m3 jde o velmi nízké znečištění ovzduší.
Shrnutí
Automobilový provoz po sledovaném úseku silnice II/245 nezpůsobí v svém okolí nadměrné
znečištění ovzduší NO2, prachem - PM10 ani benzenem ať již bude obchvat Čelákovic
zprovozněný nebo ne. I v blízkosti této komunikace zůstanou krátkodobé i průměrné roční
koncentrace všech sledovaných znečišťujících látek způsobené automobilovou dopravou po
úseku silnic zahrnutých do výpočtu pod stanovenými limitními hodnotami. Příčinou je nízká
intenzita dopravy na této silnici.
V případě vybudování obchvatu významným způsobem klesne znečištění ovzduší z dopravy
na Mochovské ulici v Čelákovicích, kde se intenzita provozu sníží na minimum.
Nezanedbatelným způsobem poklesne znečištění i na Masarykově a v jejím okolí. Na jižním
okraji Čelákovic zůstanou koncentrace všech sledovaných znečišťujících látek téměř beze
změny.
Ovzduší v Čelákovicích není v současné době nadměrně znečištěné NO2 ani benzenem a z
hlediska ročních průměrů koncentrací ani prachem - PM10. Denní průměry koncentrací PM10
však zde za nepříznivých rozptylových podmínek překračují imisní limit častěji, než je
přípustné.
Ani součet vlivu imisního pozadí s imisemi od silnice II/245 a obchvatu ulice by neměl vést k
nadlimitnímu znečištění ovzduší ve sledovaném území.
D.1.A.3 Vlivy na hlukovou situaci (a jiné fyzikálně biologické charakteristiky)
Všeobecně
Účelem hlukové studie (příloha D.9 DÚR) je posouzení vlivu automobilové dopravy po
novostavbě obchvatu obce Čelákovice na akustickou situaci ve stávající obytné zástavbě a v
rozvojových lokalitách zařazených dle ÚP do kategorie obytné území a případně návrh
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ochrany zmíněných lokalit. Výpočet je proveden pro rok 2020 (tedy předpokládané datum
plného provozu na plánované komunikaci). Vyhodnocení akustické situace v chráněném
venkovním prostoru nejbližší zástavby odpovídá vládnímu nařízení č.148/2006 Sb. „O ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Výpočet ekvivalentních hladin hluku pro dobu denní a noční byl proveden programem
SoundPlan v. 6.4. Vstupní data do výpočtového modelu (určení průměrných denních i nočních
hodinových intenzit pro osobní, resp. nákladní vozidla) jsou v souladu s II. novelou metodiky
pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (Liberko a kol., Planeta 02/2005).
Dobrou představu hlukového zatížení dávají grafické výstupy v hlukové studii. Zde jsou v
tabulkách výpočtových bodů hladiny hluku uvedeny v obou dobách (denní i noční) ve výškách
charakterizujících hlukovou hladinu v jednotlivých patrech obytných domů. Výpočet u objektů
(pro chráněný venkovní prostor staveb) je proveden ve vzdálenosti 2m před dotčeným
objektem. Pro účely Oznámení byla tabulka redukována a výsledky pro reprezentativní
referenční body jsou uvedeny v Tab. 6 v kapitole B.III.
Metodika výpočtu
Ve výpočtu byly použity předpokládané intenzity dopravy pro rok 2020. V modelových
situacích byl zkoumán vliv předpokládané hlukové emise z dopravy po plánovaném JV
obchvatu, dále po stávající II/245 a rovněž po železnici. Místní obslužné komunikace nebyly
v modelu zohledněny.
Okolní prostředí, ve kterém dochází k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno jako odrazivé,
neboť se jedná většinou o zemědělské půdy, které jsou po část roku bez vegetačního krytu a
vypočtené výsledky jsou tedy zvláště u vzdálenějších objektů maximálně na straně bezpečnosti.
Výpočet byl proveden v následujících krocích:
- Posouzení stávající hlukové zátěže z dopravy po II/245 se zahrnutím hlukové emise
z dopravy po železnici u stávajících chráněných objektů a v plánovaných obytných zónách
- Posouzení hlukové zátěže z dopravy po II/245 (varianta bez vybudování JV obchvatu) ve
výhledovém období r. 2020 se zahrnutím hlukové emise z dopravy po železnici u
stávajících chráněných objektů a v plánovaných obytných zónách
- Posouzení hlukové zátěže z dopravy po plánovaném obchvatu ve výhledovém období
r.2020 se zahrnutím, resp. bez zahrnutí hlukové emise z dopravy po železnici u stávajících
chráněných objektů a v plánovaných obytných zónách
- Posouzení možnosti protihlukových opatření podél JV obchvatu v oblasti navrhovaných
obytných území
V posuzované lokalitě jsou dle ÚP vymezeny zóny zařazené do kategorie území pro čisté
bydlení resp. území všeobecně obytné, či oblasti komerce a nerušící výroby. V současné době
není známo výsledné řešení zástavby v těchto vyhrazených zónách (dosud není k dispozici ani
schematický návrh zástavby ani plánovaná výška budov). Výpočet v obytných oblastech byl
tedy řešen formou „netlumených“ izofon, tzn. izofon bez zahrnutí stínícího a tlumícího vlivu
budov a nemohlo být přistoupeno k modelovým výpočtům hlukového zatížení fasád budoucích
objektů. Při výpočtu, který zohledňoval vybudování budoucí „nárazníkové zóny“ podél
obchvatu (komerční zástavba, nerušící výroba), byla do modelu zadána max. trojpodlažní
zástavba. Výpočty byly tedy provedeny pro výšku 2,5m; 5,5m a 8,5m nad terénem.
Výsledky výpočtu
Trasa obchvatu vede podél území, které je dle ÚP zařazeno do kategorie potenciálního
obytného území, resp. je toto odděleno od plánované přeložky „nárazníkovou zónou“ výroby a
služeb, která by plnila funkci hlukové clony pro budoucí chráněnou obytnou zástavbu. Hodnoty
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ekvivalentní hladiny hluku by se v navazující chráněné zástavbě pohybovaly pod hranicí
přípustných hygienických limitů pro emise hluku z dopravy, a nebyla by nutná žádná dodatečná
protihluková opatření. Pokud by se však záměr vybudovat komerční zónu neuskutečnil,
vybudování protihlukové stěny (PHS) podél levé strany nové přeložky bylo by objektivně
nutné, neboť hodnoty hlukové zátěže bez PHS překračují v předmětné lokalitě budoucí obytné
zóny povolené hygienické limity, a to až o 5,5 dB. Navrhovaná PHS1 o proměnné výšce 2-3m
sníží nadměrnou akustickou zátěž v potenciální obytné oblasti pod přípustné nejvyšší hodnoty.
Jak je uvedeno v Tab.4 dopravní zátěž v ulicích se změní. Tím dojde k výraznému zlepšení
hlukové situace u chráněných objektů nacházejících se v blízkosti Mochovské ulice (až o 10
dB). V případě ul. Masarykovy hluková zátěž u chráněných objektů podél stávající II/245 je i ve
výhledu velmi vysoká (vybudováním nové přeložky se sníží o cca 2 dB).
U vybraných chráněných objektů u ulice Bratří Čapků, resp. na hranici chráněného
venkovního prostoru na okraji obce se vypočtené ekvivalentní hladiny hluku bez
protihlukových opatření pohybují mezi 61,7 až 67,5 dB v době denní a mezi 55,8 až 60,9 dB
v době noční v závislosti na vzdálenosti bodu od komunikace II/245 a na výšce bodu nad
terénem. Nadlimitní hodnoty v těchto referenčních bodech navrhujeme řešit umístěním
protihlukové stěny (PHS 2) o výšce 4m podél levé strany (ve směru staničení) nové
komunikace a dále pokračovat podél pravé strany (ve směru staničení) stávající komunikace
II/245 do ul. Masarykovy.
V referenčním bodě na křížení železnice s ulicí U Podjezdu je překročen limit hlukové zátěže
v denním i nočním období (tj. 60 dB ve dne a 55 dB v noci). Dominantním zdrojem hluku
v této lokalitě je však železnice, nikoli navrhovaný obchvat .
Poblíž křižovatky plánovaného obchvatu se stávající komunikací II/245 (severně od Mochovské
ulice) jsou dle ÚP navržena další obytná území, která plynule navazují na stávající chráněnou
zástavbu. Na hranice těchto zón byly umístěny charakteristické body (UP01, UP11), v nichž
modelový výpočet prokázal nadlimitní hodnoty akustické zátěže. Pokud by tyto zóny byly
cloněny „nárazníkovou zónou“ výroby a služeb (jak je navrženo v ÚP), nebyla by nutná žádná
dodatečná protihluková opatření. Jestliže by však záměr vybudovat komerční zónu před
chráněnými obytnými objekty nebyl realizován, budou pak zmíněné objekty zasaženy
nadlimitním hlukem v nočním období (51,1 dB ve výšce 5,5m). Vzhledem k faktu, že
v současné době není známo výsledné řešení zástavby v tomto území ani napojení místních
obslužných komunikací na obchvat, nelze v této fázi efektivně navrhovat případná protihluková
opatření.
Ve výpočtových bodech dotčených stavbou obchvatu hodnoty ekvivalentní hladiny hluku
splňují s navrhovanými protihlukovými opatřeními stanovené nejvyšší přípustné limity pro
hlukovou zátěž (60 dB ve dne a 50 dB v noci).
Návrh opatření
Jak vyplývá z předchozího textu, obchvat podstatně zlepší hlukové poměry ve městě, přesto
bude nutné pro ochranu některých objektů vybudovat protihlukové stěny. Vzhledem
k výsledkům výpočtu, je vybudování protihlukových opatření (zejména PHS2) v posuzované
lokalitě nutnou podmínkou pro dodržení hygienických limitů pro hluk v chráněném vnitřním i
venkovním prostoru staveb, kde se hluková zátěž sníží až o téměř 12 dB v nočním období.
Jejich konkrétní návrh, včetně návrhu materiálu, bude řešen v samostatném projektu.
Z estetického hlediska doporučujeme (tam, kde je to možné) ozelenit stěny vegetací, zvláště
ze strany přivrácené k obytným objektům.
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Ve výpočtovém modelu byly uvažovány protihlukové stěny zařazené minimálně do
následujících kategorií: dle ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle ČSN EN
1793-2 do kategorie B2 vzduchové neprůzvučnosti.
Rozsah protihlukových stěn:
- PHS2 - na novém sjezdu do Čelákovic u ulice Bratří Čapků je navržena stěna vysoká
4,0 m podél hlavní trasy a sjezdu do města o celkové délce 306 m
- PHS1 – v případě, že nebude při výstavbě rozvojové zóny mezi železnicí, Mochovskou a
obchvatem realizována vyhovující komerční zástavba podél obchvatu, bude nutno
realizovat stěnu vysokou 2,0-3,0 m v celkové délce cca 1050 m
Shrnutí
Z výpočtu vyplývá, že na začátku trasy dojde bez protihlukových opatření k mírnému
zhoršení akustických poměrů oproti stávajícímu stavu, a to vlivem zvýšení nivelety nové
komunikace. Celkově však bude nová přeložka silnice pro obec velkým přínosem a
odlehčením dopravní a následně i hlukové zátěže.
Emise hluku ze silniční dopravy v intravilánu obce Čelákovice je možné efektivně snížit
vybudováním navrhovaného jihovýchodního obchvatu silnice II/245 na Mochov a jeho
oddělením od výstavby obytných budov buď formou „nárazníkových zón“ komerce a nerušící
výroby, nebo vybudováním navržené protihlukové stěny podél nové komunikace.
Výsledky modelových výpočtů ukazují, že v okolí navrhované přeložky silnice II/245 se
ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších chráněných objektů, resp. na nejbližším okraji
plánovaných obytných území budou s navrhovanými protihlukovými opatřeními (PHS2,
clonící zóna komerce a služeb, resp. PHS1) pohybovat v denním i nočním období pod
stanovenými hygienickými limity pro chráněný venkovní prostor, či chráněný venkovní
prostor staveb, tzn. pod hodnotami 60 dB, resp. 50 dB.
Výstavba PHS2 je nutná v obou variantních řešeních, výstavba PHS1 by mohla být vyvolána
skutečností, že nedojde k vybudování zmíněné komerční zóny podél obchvatu, která by
účinně odclonila nadměrnou akustickou zátěž pro obytná území ve výhledovém období
uvažovaném ve výpočtovém modelu v předkládané hlukové studii.
V rámci přípravy stavby a po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů.
Jiné ovlivnění fyzikálně biologických charakteristik není předpokládáno.
D.1.A.4 Vlivy na vodu
Vlivy na povrchovou vodu
Výstavbou nové komunikace dojde ke změně odtokových poměrů v dotčených povodích.
Zpevněním povrchu komunikací dojde k mírnému zvýšení odtokového koeficientu povodí.
Komunikace bude odvodněna povrchově silničními příkopy v úseku západně od trati ČD
vyústěnými do Čelákovického potoka, východně od trati ČD budou z důvodu rovinatého terénu
příkopy řešeny jako vsakovací. Zvýšení odtoku v jednotlivých povodích je vyhodnoceno v Tab.
16 a Tab. 17.
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Tab. 16 Přírůstek odtoku v povodí recipientů
Povodí recipient

HSa
(mm)

Jiřinský potok 560
Čelákovický p. 560
Fc
ψ
Fr
Qs
Fz
Fs
Qn

Stávající stav
Nový stav
Qs
Plocha (m2)
Plochy komunikace (m2)
Qn
(m3/rok
3
(m
/rok)
Fz
Fc
ψ
Fr
ψ
Fs
ψ
Fr
)
9960 0.13 1 295 725 3400 0.9 6560 0.45 6 012
3367
31125 0.13 4 046 2266 10625 0.9 20500 0.45 18 788 10521

Rozdíl Q
(m3/rok)
2642
8255

celková plocha
odtokový součinitel
redukovaná plocha
odtok ze zastavěné plochy před
výstavbou
plocha vozovek
plocha svahů tělesa komunikace
odtok ze zastavěné plochy po výstavbě

Tab. 17 Míra ovlivnění recipientů
Povodí - recipient

Jiřinský potok
Čelákovický potok

Průměrný přírůstek
odtoku ze zastavěné
plochy přeložkou
komunikace za rok
(m3)
2642
8225

Průměrný odtok
z povodí za rok

Navýšení odtoku
v povodí

(tis. m3)

%

404.3
1862.2

0.65
0.44

Zpevněním ploch komunikace dojde ke zvýšení odtoku z jednotlivých povodí. Z výše
uvedených tabulek však vyplývá, že poměr mezi plochou zastavěnou komunikací a plochou
přirozeného povodí je tak velký, že vliv komunikace na recipienty lze z hlediska ovlivnění
průtoku hodnotit jako minimální.
Nejvíce negativně působící škodlivinou na kvalitu povrchových vod z provozu na
komunikacích jsou chloridové ionty z posypových preparátů používaných při zimní údržbě
vozovek. V klimatické oblasti zájmového území lze předpokládat průměrná spotřeba
posypového materiálu cca 0,8 kg/m2 za zimní období. Podíl chloridových iontů (Cl-) v
posypové směsi činí cca 60 %. Při skrápění vozovky rozmrazovacím roztokem je účinnost
podstatně vyšší a potřebné množství chloridů cca o 30 % nižší než při posypu. Vlivy
zasolených vod, které budou odtékat v zimním období z komunikace lze charakterizovat jako
přijatelné, neboť se nacházíme v oblasti s nízkými sněhovými srážkami. Vliv na Čelákovický
potok bude minimální, protože má dostatečné setrvalé průtoky a bude zde docházet
k dostatečnému naředění dešťových vod z komunikace. Vodní fauna a flóra nebude ohrožena.
V úseku vsakování dešťových vod z komunikace do půdního horizontu lze očekávat určitou
kumulaci Cl- v zimním období v těsném okolí příkopů. Při jarních deštích však bude docházet
k vázání Cl- na dešťové vody a vyplavení z půdního horizontu do podzemních vod.
Při přívalovém dešti s periodicitou 1 rok a době trvání 15 min. odteče z tělesa komunikace
v úseku od km 0,400 do km 1,9 množství vody uvedené Tab. 18 do patních příkopů, které mají
hloubku cca 40 cm od okolního terénu a pod úrovní dna kamenný vsakovací drén.
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Tab. 18 Výpočet návrhového průtoku
Recipient

ÚSEK

km

sil. příkopy

0.400-1.900

zpevněná
12 750

PLOCHA (m2)
svahy
okolí
24 600
0

reduk.
22 545

Q
l/s
261.5

V
m3
235

Redukční koeficienty:

zpevněná plocha
0.90
svahy tělesa
0.45
zelené pásy, přilehlá povodí
0.15
Návrhový déšť:
i = 116 l/s/ha při periodicitě p = 1 a době trvání t=15 min.
Odtok z komunikace při návrhovém dešti (l/s)
Q = Fred * i
Objem odtoku (m3)
V=Q*t

Při délce příkopů cca 3 000 m v naprosto rovinatém terénu, kde niveleta dna příkopů je téměř
vodorovná se při návrhové srážce při zanedbání současného vsaku zaplní příkopy na výšku od
dna cca 20 cm.
Vlivy na podzemní vodu
V rámci stavby nebudou prováděny žádné zářezy pro komunikaci, bude provedeno sejmutí
ornice a nasypání tělesa komunikace na výšku cca 1 m nad původní terén (mimo přejezd přes
trať ČD). Dále budou provedeny dočasné výkopy pro uložení inženýrských sítí. Archivními
sondami nebyla zaznamenána v trase komunikace hladina podzemní ve svrchním horizontu.
Ovlivnění režimu podzemních vod se nepředpokládá.
D.1.A.5 Vlivy na půdu
V tabulce jsou uvedeny zábory v jednotlivých k.ú. – dočasné zábory nejsou rozlišeny délkou
záboru.
Tab. 19 Zábory podle katastrálních území
Trvalý zábor (m2)
Katastr
ZPF PUPFL ostatní celkem
Čelákovice 47178
372 10326 57876
Záluží
199
0
29
228

Dočasný zábor (m2)
ZPF
PUPFL ostatní celkem
33373
134
7620 41127
1272
0
1023
2295

Stavba je umístěna v převážné míře na intenzivně využívané zemědělské půdě. Podrobné
zábory po parcelách jsou uvedeny v příloze D.7 DÚR.
Celkově stavba vykazuje značný přebytek ornice – cca 10 000 m3. Část humusového
materiálu z trvalého záboru, především ornice horší kvality a podorničí, budou ponechány na
skládkách stavby a budou využity pro ohumusování nezpevněných částí tělesa nového
obchvatu. Přebytečné množství především kvalitnější ornice bude předáno a rozprostřeno pro
rekultivační účely zemědělským subjektům hospodařícím poblíž stavby na základě dispozic
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Potencionálními zdroji kontaminace půd v okolí silnic jsou:
 emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky)
 posypové soli při zimní údržbě (chloridy a ZN)
 ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích
Významné koncentrace škodlivin v půdě z provozu automobilů lze zjistit pouze
v bezprostřední blízkosti vozovky a ve vzdálenosti cca 10 m se již blíží pozaďové hodnotě i u
více dopravně zatížených komunikací.
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D.1.A.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické a hydrogeologické poměry se stavebními pracemi nezmění, neboť silnice je
navrhována převážně v násypu.
Nedojde k žádnému ohrožení ložisek přírodních zdrojů.
D.1.A.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na ekosystémy, významné krajinné prvky
Záměrem bude dotčen okraj interakčního prvku IP 22 v rozloze cca 1500 m2. Jeho funkčnost
nebude však vážněji narušena, smýcené porosty budou částečně nahrazeny výsadbou na
přilehlém svahu silnice. Jiné části územního systému ekologické stability ani vyhlášené
významné krajinné prvky narušeny nebudou.
Vlivy na EVL
Ovlivnění EVL lze vzhledem k vzdálenosti vyloučit, což je doloženo přiloženým stanoviskem
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje
čj. 151249/2006/KUSK-OŽP/Krj ze dne 3.11.2006.
Vlivy na flóru
V rámci likvidace vzrostlé zeleně proběhne kácení stromů a smýcení keřových a souvislých
porostů na celém území stavby.
Kromě výše uvedeného zásahu do IP 22 bude nutno vykácet porosty na začátku trasy kolem
stávající silnice, v oblasti připojení města a křížení se železnicí. Celý rozsah je uveden v
„Soupisu likvidované mimolesní zeleně“ v příloze D. 4 – Dendrologický průzkum DÚR.
Provozem záměru nedojde ke změně vlivů na flóru v okolí.
Pro začlenění záměru do okolí a jako náhrada za vykácené dřeviny bude provedena konečná
úprava všech nezpevněných ploch po založení travního porostu s výsadbou vzrostlé zeleně na
vhodných lokalitách. Ozelenění bude zmírňovat nepříznivý vliv automobilové dopravy na
životní prostředí a zejména plnit funkci hygienickou, krajinotvornou a estetickou. Zároveň
výsadba umožní zapojení technického díla do krajiny a bude jej chránit před vlivem vodní a
větrné eroze a opticky sníží výšku svahů.
Stručná charakteristika vegetačních úprav
Objekt vegetačních úprav SO 801 řeší konečnou úpravu všech nezpevněných ploch po
rozprostření humusového materiálu. Rozprostření humusu na všech nezpevněných plochách
v tl. 15-20 cm je součástí hlavního silničního objektu. Pro ohumusování se použije sejmuté
podorničí, případně ornice horší kvality. V rámci vegetačních úprav bude poté založen travní
porost a následně vysázena vzrostlá zeleň na vhodně zvolených lokalitách v těsné blízkosti
nově navržené komunikace v rozsahu trvalého záboru.
Trávník je nutno založit tak, aby při následném předávání splňoval předepsané a požadované
parametry. Nezpevněné plochy se před výsevem travní směsi chemicky odplevelí. Na svazích
se zakládá trávník hydroosevem. K výsevu na jednotlivých lokalitách bude použita odlišná
travní směs podle stanovištních podmínek. V dalších letech musí být trávník náležitě
ošetřován a sečen.
Navržené vegetační úpravy vychází z podmínek daného území (fytogeografická oblast,
podnebí, půdní regiony, přirozená společenstva vegetace). Při výběru dřevin se vychází
z místních geobotanických a klimatických podmínek a návrh navazuje na stávající druhové
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složení a vzhledový vjem. Při podrobném návrhu vegetačních úprav musí být respektovány
požadavky všeobecně platící při výsadbě poblíž sídelních útvarů a dále požadavky při
začlenění dopravních technických děl do krajiny, přičemž musí být respektovány zhoršené
životní podmínky pro rostliny v okolí frekventované silnice.
Při vegetačních úpravách budou respektovány trasy inženýrských sítí, rozhledové poměry
při výjezdech a křižovatkách, zásady umístění dřevin v krajině a připomínky projektantů
stavby a podmínky a připomínky zástupců státní správy a budoucích správců.
Pro vegetační úpravy v rámci obchvatu u Čelákovic jsou prostorové podmínky omezené na
trvalý zábor, na nezpevněné části tělesa komunikace. Nová komunikace prochází mírně
členitým terénem, převážně v násypu, hlavně u přemostění železničního koridoru na začátku
trasy. V místech, kde je obchvat veden na úrovni okolního terénu a svahy silničního tělesa
jsou krátké, proběhne pouze zatravnění, příp. výsadba jednostranného stromořadí podél
komunikace. Ozelenění se týká především delších násypových svahů tělesa budoucího
obchvatu.
Alejová výsadba bude navržena podél komunikace v úsecích, kde to prostorové a
bezpečnostní podmínky dle ČSN umožní – jedná se o výsadbu na ploše trvalého záboru –
stromořadí z alejových stromů s oválnou korunou založenou ve výšce kolem 3 m. Tato
výsadba může být dominantou úprav a významným krajinotvorným prvkem na dané lokalitě.
Stromy mohou být doplněny živým plotem z keřů se středně vysokým vzrůstem a budou
sloužit jako izolační a bariérový prvek.
Ozelenění svahů komunikace – v místech, kde má nové těleso komunikace dostatečně vysoké
svahy, bude založen souvislý porost keřový, vícepatrový a stromový. Vysázené dřeviny zpevňují
svahy, zabraňují vzniku erozních rýh a měly by opticky snižovat výšku svahu. V prvních dvou
řadách budou sázeny pouze keře, do dalších řad budou sázeny i stromy.
Keře při výsadbě v porostu budou střídány druhově po skupinkách cca po 50 ks. Budou použity
především listnaté keře, které v následujících letech přerostou korunu svahů. K výsadbě budou
použity převážně autochtonní – domácí druhy dřevin, pouze v místech blíže k silnici, kde je
předpoklad větší koncentrace nepříznivých vlivů, jsou navrženy alochtonní – cizí keře.
Protihlukové stěny s ozeleněním – na vnitřní a vnější straně protihlukové stěny budou podél
stěn vysázeny popínavé dřeviny. Rostliny budou vysázeny v nepravidelných skupinách
ve sponu 0,5 m. Druhové určení bude dáno zeměpisnou orientací stěny. Dřeviny je vhodné po
výsadbě vyvázat k drátěné nebo dřevěné konstrukci.
Při projektování a následné realizaci je nutno dodržet Technické a kvalitativní podmínky
staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – Vegetační úpravy a všechny předpisy uvedené
v TKP jako závazné.
Vlivy na faunu
Po výstavbě záměru nedojde k žádným změnám (s výjimkou změny vegetačního pokryvu),
které by měl vliv na faunu. V rozsáhlém zemědělském pozemku se nepředpokládají
významné migrační trasy, silnice na nízké násypu nebude pro zvěř tvořit nepřekonatelnou
překážku. V místě vyššího násypu je průchodnost přes silnici zajištěna mostem přes železnici.
Stavba nezasahuje do území chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.
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D.1.A.8 Vlivy na krajinu a chráněná území
Záměr nezasahuje do některého z vyhlášených chráněných území.
Silnice vytvoří v rovinné krajině nový liniový prvek, který by měl být po obou stranách
osázen vyšší zelení. Vyšší svahy kolem mostu přes železnici budou osázeny. Samotný most
přes železnici bude tvořit nový technický prvek v urbanizovaném území.

Místo přemostění železnice
D.1.A.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavba nevyžaduje demolice a nebudou jí dotčeny žádné kulturní památky.
D.1.A.10 Vliv produkce odpadů
Odpady z provozu komunikací jsou běžné odpady – zbytky posypových materiálů, smetky,
odpady způsobené neukázněností uživatelů silnice. Předpokládané odpady z provozu jsou
uvedeny v kap. B.III.
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D.1.B Vlivy výstavby
D.1.B.1 Vlivy na obyvatelstvo
Pro výstavbu budou používány pouze materiály, které splňují požadavky na ochranu před
radioaktivním zářením.
Při výstavbě obchvatu dojde k ovlivnění silniční i železniční dopravy
Napojení nového obchvatu na začátku stavby bude prováděno za uzavření provozu a
převedení dopravy na dvě objízdné trasy. Pro osobní automobilovou dopravu je objížďka
délky cca 1,5 km vedena směrem od Toušeně odbočením do Sokolovské, Stankovského a
Sedláčkovu do Masarykovy ulice ul., kterou vyúsťuje opět na křižovatce u Podjezdu na
stávající II/245. Nákladní automobilová doprava bude odkloněna ze stávající II/245
v Brandýse nad Labem po II/101 a dále II/601 do Mochova v délce cca 14 km.
Realizace napojení KÚ na stávající II/245 je navržena za omezeného provozu po polovinách.
Napojovací úsek křižovatky T má cca 310 m a obousměrný provoz po levé či pravé polovině
komunikace musí být řízen světelnou signalizací.
Při stavbě mostního pilíře v blízkosti stávající silnice III/2455 dojde při realizaci jeho základu
k zúžení průjezdního profilu v délce cca 15 m. Nutno provést provizorní dopravní opatření
s dodržením předností v jízdě pro vozidla přijíždějící od Záluží. Přerušení provozu v tomto
úseku na silnici III/2455 nastane v při výsuvu mostních nosníků, kdy bude provoz na této
silnici přerušen a doprava bude převedena na objízdnou trasu délky cca 6,5 km přes obec
Nehvizdy.
Komunikace objízdných tras budou před stavbou řádně opraveny. Přesný rozsah bude
upřesněn v dalším stupni PD.
Na uživatele železnice budou mít negativní vliv výluky dopravy během výstavby mostu přes
železnici. Předpokládaný rozsah výluk je uveden v POV a bude se upřesňovat v dalších
stupních PD.
Hluk, vibrace
Výstavba nové silnice bude probíhat převážně mimo zástavbu s výjimkou krátkých úseků na
začátku a konci trasy. I v těchto místech bude však zástavba zasažena pouze minimálně.
Vlastní výstavba a staveništní doprava nebude obyvatele negativně ovlivňovat.
Tab. 20 Orientační hodnoty hluku stavebních strojů pro výstavbu
Název stroje
LA [dB] v
10 m
Nákladní automobil TATRA 815
83
Automobil Avia
75
Nakladač CAT, HON
76
Rypadlo
80
Nakladač
80
Motorová sbíječka
84
Bourací kladiva
85
Jeřáb mobilní
89
Okružní pila
88
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Lze předpokládat, že ke zvýšeným hladinám hluku dojde po dopravních trasách při výstavbě,
jak je však uvedeno v kap. B.II, mimostaveništní doprava by měla probíhat mimo zástavbu po
silnici II/245 od Mochova, což bude uplatněno v POV. Staveniště se nachází na okraji města,
proto se nepředpokládáme, že by bylo nutné zpracovávat hlukovou studii z vlivů výstavby.
Vzhledem k útlumu sférickou divergencí lze předpokládat tyto hodnoty hladin hluku ve
vztahu ke vzdálenosti 40 - 200 m 32 - 46 dB (A) .
Pak předpokládáme následující hodnoty u buldozeru 54 - 68 dB(A), u rypadla 50 – 60 dB(A).
Celkové zhodnocení příspěvku hluku z těchto mechanismů nelze bez znalosti plánu
organizace výstavby určit, neboť tato je funkcí časového využití jednotlivých strojů.
Exhalace, prašnost
V době výstavby dojde ke zvýšení hodnot polétavého prachu. Jak je výše uvedeno, stavba je
mimo zástavbu, přesto bude nutné během provádění zemních prací zamezit šíření prachu v
suchém období kropením.
Narušení pohody během výstavby bude vzhledem ke vzdálenosti od zástavby nevýznamné.
Socioekonomické vlivy
Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že vybraný zhotovitel stavbu provede svými
prostředky a zaměstnanci a neovlivní tak míru nezaměstnanosti v území, která je v okolí
Prahy nízká.
D.1.B.2 Vlivy na vodu
Při výstavbě je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Vzhledem k rozsahu těchto prací a
rovinatému terénu je nebezpečí splachů poměrně malé, přesto však je však nutné uvažovat o
opatřeních pro případ přívalových dešťů. Požadavek na realizaci ochranných opatření po dobu
výstavby bude součástí zadávacích podmínek pro zhotovitele stavebních prací.
D.1.B.3 Vlivy na půdu
Plochy zařízení staveniště jsou pro stavbu rámcově určeny v POV a budou upřesněny až po
výběru zhotovitele stavby dle jeho možností a dispozic. Je možné, že s ohledem na charakter
prací se omezí pouze na nezbytně nutné plochy v prostoru stavby a hlavní plocha ZS bude
zajištěna zhotovitelem stavby v jiném prostoru. Dočasné zábory na ZPF by měly být v dalších
stupních minimalizovány podle nezbytných potřeb zhotovitele.
Průměrně bude podle pedologického průzkumu v místech záboru zemědělské půdy provedena
skrývka ornice 30 cm, po dokončení stavby bude použita ke zpětnému ohumusování
rekultivovaných ploch v tl. do 20 cm.
Po vyklizení ploch od zanechaných zbytků zemědělské výroby včetně případných drobných
staveb a jejich oplocení bude odstraněna drnová vrstva s humusovým podložím. Sejmutý
organický materiál spolu se sejmutou zeminou bohatou na humusové materiály budou
odvezeny na dočasnou skládku, kde budou kompostovány a následně využity při
ohumusování svahů tělesa nové komunikace. Plochy pro deponii orničních vrstev nebudou
zasahovat do prvků ÚSES, aby nenarušovaly jejich ekologickou stabilitu.
Ornice, příp. podorničí z ploch zařízení staveniště a z provizorních napojení bude odvezena
na dočasnou skládku, kde bude deponována ve vrstvě max. 3 m, povrch bude urovnán a oset
travním semenem. Svahy deponie musí být upraveny tak, aby bylo možné jejich mechanické
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obdělávání. Během stavby bude ornice ošetřována podle směrnic a požadavků investora.
Humusový materiál z manipulačních ploch bude stejným způsobem deponován na okraji
zabírané plochy.
Po ukončení výstavby nové komunikace bude sejmutá ornice z dočasných záborů vrácena na
původní místo v původní vrstvě.
Zeminy z výkopů budou okamžitě zpracovány, případně pouze krátkodobě skladovány v
prostoru stavby.
V případě, že zhotovitel zjistí při výkopech výskyt kontaminované půdy, zajistí její likvidaci
oprávněnou osobou.
D.1.B.4 Vlivy na flóru
Odstranění dřevin
Křoviny a dřeviny budou káceny v období vegetačního klidu, případně podle podmínek
stavebního povolení. Během kácení je nutno se snažit v maximální míře o zachování a
nepoškození stávajících sousedních porostů. Na skládkách dočasných záborů a na zařízeních
staveniště se bude kácet pouze v nejnutnějších případech, ostatní stromy je nutno ochránit.
Ořezání překážejících větví některých dřevin lze provést jedině za spolupráce způsobilé
odborné firmy, protože zásahy musí být provedeny tak, aby nedošlo k poškození dřeviny nebo
k narušení jejího habitu.
Kácení dřevin provede odborná firma s příslušnou způsobilostí. Kácení dřevin bude
provedeno za dodržení stanovených podmínek bezpečnosti práce při těžbě dříví. Pařezy
budou vyklučeny, větve budou rozštěpkovány a kmeny budou nařezány, odvezeny a prodány
jako topné dřevo. Jámy po pařezech budou zasypány a zhutněny. Naštěpkovaná dřevní hmota
bude odvezena k dočasnému uskladnění a následně bude využita jako mulčovací materiál.
V případě, že dodavatel získá povolení od státních orgánů, dřevní hmota může být spálena na
předem vymezeném prostoru za příslušného dozoru. Pokud by byl odpad ze zeleně likvidován
pálením na místě, nesmí být použito žádných podpůrných prostředků pro hoření (pneumatiky,
oleje apod.).
Všechny dřeviny, které by měly být zachovány a mohou být při výstavbě negativně
ovlivněny, je třeba náležitě ochránit před poškozením jejich nadzemních i podzemních částí
stavební činností. Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude je třeba
ochránit dle platné státní normy ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Stromy na staveništi je nutno
chránit před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva, kořenů a
koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními činnostmi. Ochrana se týká celé
kořenové zóny což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie) rozšířená o 1,5 m po
celém obvodu. U sloupovitých forem je délka rozšíření 5 m. Oplocení kolem stromu by mělo
být vysoké alespoň 2m a nemělo by také nikterak poškozovat dřevinu.
O povolení kácení požádá oznamovatel v souladu s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
ve znění zákona č. 460/2004 Sb.a § 8 vyhlášky č. 385/1992 Sb. Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les musí podávat vlastník pozemku na kterém tyto dřeviny rostou,
povolení vydá MěÚ Čelákovice. V povolení budou stanoveny podmínky, za kterých je možné
kácení provést.
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Výsadba stromů a keřů
Při kopání výsadbových jamek pro keře a jam pro stromy bude půda z výkopu smíchána se
zahradnickým substrátem s obsahem rašeliny a kompostu v poměru alespoň 50 : 50. Výsadba
stromů a keřů by měla následovat bezprostředně po jejich dovozu ze školky.
Pro výsadbu stromů je nutné vykopat jámy s minimální plochou 2 x 2m a hloubce 1m. Do
každé jámy bude zavedena větrací a závlahová sonda, která bude umístěna do jámy ještě před
jejím zasypáním. Pro výsadbu bude použit kvalitní nepoškozený sadební materiál tloušťkové
třídy 10 – 14 cm (obvod kmínku v 1m). Kmen stromu bude fixován pomocí širokého
hladkého a pevného materiálu osmičkovým uzlem ke třem kotevním kůlům. Kotvení stromů
by mělo být 1-2x ročně kontrolováno a po 1 – 2 letech odstraněno.
Plochy pod stromy budou osázeny keři s výjimkou prostoru cca 1 m2 u kmene stromu.
Zbývající prostor bude mulčován drcenou kůrou v minimální vrstvě 10 cm.
Nedílnou součástí výsadby bude i zálivka během vegetačního období (1 týden po vysazení 50
l vody každý druhý den, pak až do konce vegetace 100 l vody týdně).
D.1.B.5 Vlivy na archeologické památky
Vzhledem k charakteru území a rozsahu prací lze předpokládat archeologické nálezy pouze
ojediněle. Výkopy budou minimální, prakticky v celé trase se jedná pouze o skrývku ornice,
takže objev archeologických nálezů na mnohokrát orané půdě není příliš pravděpodobný. Při
provádění zemních prací je stavebník povinen podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové
péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním památkovým ústavem a
umožnit provedení případného záchranného výzkumu. Dále je podle zákona povinen oznámit
i náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako
nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod.), k tomuto účelu zajistí
stavebník u výše zmíněné organizace archeologický dohled.
D.1.B.6 Odpady
Vzhledem k charakteru stavby budou hlavními odpady při provádění odpady ze zemních prací
(zemina, kamenivo, dřevo z kácených stromů), případně vybourané materiály ze stávajících
vozovek. V průběhu stavby budou vznikat odpady z materiálů potřebných pro stavbu – viz
kap. B.III. Množství bude stanoveno v dalším projektovém stupni na základě podrobného
technického řešení.
Povinnosti původce:
Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu, kterým
je po dobu výstavby zhotovitel stavby, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při
hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhl. MŽP č.
381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhl. MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této
činnosti nedošlo k porušení povinností, vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
Původce odpadu (§4 odst. "p" zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů
(vyhl. č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet jiné právnické nebo
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zajistit jejich zneškodnění. Zákon přitom
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování atp.) před
jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit
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a kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob
vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s
odpady. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze
oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím
předáním do provozu. Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou
krátkodobě skladovány v prostoru zařízení staveniště. Pokud dojde v průběhu přepravy k
úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Hospodaření
s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je
zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických
kapalin. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle
jeho složení a vlastností odpadu. Zařízení staveniště projedná vybraný zhotovitel stavby se
zástupci odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice.
Odpady z kategorie "nebezpečné odpady":
Většinu odpadů z kategorie nebezpečné odpady není možné v současné době zatřídit podle
"Katalogu odpadů", neboť zatřídění závisí na konkrétních materiálech, které použije
zhotovitel stavby. Tyto odpady budou podrobně zatříděny původcem odpadu. Všechny
nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhl. MŽP č. 383/ 2001 o podrobnostech nakládání s
odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách, označení s
identifikačním listem, likvidovány budou osobou, oprávněnou k nakládání s nebezpečnými
odpady. Pokud budou ukládány na skládku, tak pouze na skládku kategorie S-NO.
Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (§16,
odst.3) nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona č. 320/2002 Sb.),
který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas
stanovuje rovněž vyhl. č. 383/2001 Sb.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V předešlém textu jsou všechny relevantní vlivy zhodnoceny v rozsahu přiměřeném oznámení
záměru, zvlášť jsou popsány vlivy konečného stavu a vlivy výstavby. Vlivy výstavby jsou
v tomto stadiu přípravy záměru popisovány spíše obecně, protože v mnoha případech závisí
na konečném návrhu, dodavateli stavby a organizaci výstavby.
Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí:
Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci
Vlivy umístění stavby
 zábory zemědělské půdy.
 kácení volně rostoucích dřevin.
Zábor zemědělské půdy je nevratný vliv, jeho rozsah je přiměřený významu komunikace,
která je vedena v nízkém násypu. Negativní vliv vykácení dřevin bude kompenzován novou
výsadbou. Stavba je v souladu s územním plánem města.
Vlivy provozu
Vlivy záměru jsou převážně pozitivní.
-

výrazné snížení dopravy v Mochovské ulici a z toho plynoucí snížení zdravotních rizik
(hluk, exhalace, nehody) a zvýšení pohody,
snížení dopravy v Masarykově ulici a mírné zlepšení životního prostředí,
ochrana obyvatel před hlukem na začátku trasy instalací protihlukových stěn (PHS2)

Ostatní neuvedené vlivy nejsou významné a lze je případně minimalizovat různými druhy
technických či organizačních opatření. Případné upřesnění opatření bude provedeno
v následných stupních projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.
Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace.
 Během výstavby bude provádění prací zatěžovat nejbližší obyvatele a uživatele silnice a
železnice
o znečištěním ovzduší,
o hlukem,
o ovlivněním běžného provozu (dopravní opatření, doprava materiálů, výluky)
 Při výstavbě hrozí při nedodržení základních opatření znečištění půdy, případně vody
provozem stavebních strojů.
Všechny negativní vlivy výstavby, které jsou vzhledem k umístění stavby mimo zástavbu v
daném případě velmi malé, lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními, uvedenými
v kap. D.4.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Rozsah a umístění stavby vylučuje jakékoliv vlivy přesahující státní hranice ČR.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Navržená opatření
Pro snížení hladiny hluku z provozu byla podél sil. II/245 (SO 101) vlevo ve směru staničení
a částečně podél původní II/245 ve směru do Čelákovic (SO 102) navržena protihluková
stěna délky 306,60m.
Opatření v rámci projektové přípravy (DSP a DZS)
 Dopracovat POV a stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby. Při výběru zařízení
staveniště a manipulačních prostor respektovat požadavek minimálních zásahů do
cenných krajinných prvků a ZPF.
 Upřesnit nutnost výluk železnice během výstavby.
 Navrhnout plán havarijních opatření.
 Požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
 Při definitivním návrhu vegetačních úprav budou respektovány případné připomínky k
návrhu vegetačních úprav v DÚR a budou dodrženy TKP staveb pozemních komunikací,
kapitola 13 – Vegetační úpravy a TP 99 - Vysazování a ošetřování silniční vegetace.
 Navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění.
Zásady likvidace odpadů
Základním legislativním dokumentem je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
a příslušné vyhlášky.
Odpady z kategorie „ostatní odpady“
Tyto odpady lze buď znovu využít, recyklovat nebo uložit na řízenou skládku. Odstraněný živičný
materiál bude recyklován. Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel a stožáry vysokého napětí budou
předány správci k dalšímu využití. Odpad z chemických WC může být kompostován.
Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“
Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou
oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Ropné látky mohou být likvidovány biodegradací,
znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. Kabely lze nabídnout k dalšímu zpracování
autorizované organizaci. Vrstva s dehtovým pojivem se v konstrukci rozebíraných vozovek
pravděpodobně nevyskytuje, tuto skutečnost je třeba před zahájením stavby ověřit zkouškou
vyluhovatelnosti.
Zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. – bude součástí Projektu nakládání
s odpady v dalším stupni PD, ve kterém budou rovněž uvedeny výměry hlavních druhů odpadů jak pro
stavbu, tak pro provoz zařízení.

 Vhodným výběrem a stanovením podmínek při výběrovém řízení a při uzavírání
smluvního vztahu lze eliminovat řadu skutečností, které by mohly negativně ovlivnit
životní prostředí a obyvatelstvo (systém řízení prací, stav stavební techniky, podmínky pro
zařízení staveniště apod.). Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací,
tj. vlivy dočasného charakteru lze eliminovat či minimalizovat opatřeními, která budou
upřesněna v dalších stupních projektových dokumentací či organizačními opatřeními,
která bude povinen zajistit dodavatel prací. Tyto požadavky a případné garance budou
zakotveny do následné realizační smlouvy.
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Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
Zpracovat hlukovou studii pro období výstavby podle podmínek zhotovitele stavby pokud
tak bude vyžadovat hygienická stanice.
Provést pasportizaci komunikací, které budou používány během stavby za přítomnosti
jejich správce, aby byly vyloučeny neoprávněné požadavky po dokončení stavby,
případně provést jejich úpravu.
Minimalizovat výluky dopravy na železnici při provádění mostu.
Minimalizovat dočasné zábory ZPF podle nezbytných potřeb zhotovitele, rekultivaci
provést co nejdříve po opuštění dočasného záboru.
Provádět stavební práce v sousedství obytné zástavby pouze podle podmínek hygienické
stanice. Realizovat preventivní opatření na minimalizaci hluku při výstavbě (např.
protihluková ochrana stacionárních zařízení, dodržování povolené pracovní doby,
omezení těžké nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace výstavby o víkendech,
omezení hlučných stavebních prácí v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách
apod.) s cílem zajistit dodržení limitních hodnot hluku dle NV 148/2006 Sb.
Během výstavby budou dodržována bezpečnostní opatření, především ochrana chodců při
nezbytných přechodech staveniště. Všichni zaměstnanci zhotovitele i podzhotovitelů
budou prokazatelně seznámeni s podmínkami staveniště a možným ohrožením chodců při
provádění stavebních prací.
Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení.
Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě včetně opatření, které zajistí, že okolní
vozovky nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby, případně zajistit jejich
okamžité čištění.
Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
Používat chemická WC.
Vypracovat pro stavbu Havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám.
Ošetřovat sejmutou ornici tak, aby nebyla snížena její kvalita, přebytečnou ornici
umisťovat co nejdříve na místa definitivního uložení.
Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a zabezpečit ji případně
lokálním zpevněným podložím (panely). Nutné doplňování pohonných hmot do málo
pohyblivých stavebních zdrojů realizovat za preventivních opatření (ochranné vany,
sorbenty apod.).
Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště. Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření
Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. Po dobu údržby, přestávek a
odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů.
Upřesnit v RDS jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití, respektive zneškodnění.
Vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
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 Nakládat s odpady v souladu s legislativou, mj. třídit stavební odpad a zajistit jeho
likvidaci osobami či firmami oprávněnými k nakládání s odpady podle výše uvedených
zásad včetně případné kontaminované zeminy.
 Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.
 Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.
 Kácení mimolesní zeleně v povoleném rozsahu bude ohlášeno 15 dní předem na MěÚ
Čelákovice a bude realizováno podle podmínek povolení (běžně v období vegetačního
klidu, říjen-březen).
 Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude je třeba ochránit dle
platné státní normy ČSN 839061 ( (viz kap. D.1.B.4)
 Provést výsadbu keřů a dřevin podle projektu a zajistit jejich ochranu do dokončení
stavby.
 Při provádění zemních prací oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním
památkovým ústavem a řídit se jeho pokyny.
Opatření pro fázi provozu záměru
 Před započetím stavby a po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů, které
budou uvedeny v hlukové studii.
 V pravidelných 5 letých intervalech provádět hodnocení kompenzačních opatření
prostřednictvím SOP, nebo nestátních subjektů.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech. Pro stupeň oznámení jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy
a rešerší, dostatečné. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové
dokumentace běžným postupem. Zpracovatel oznámení vycházel ze znalostí procesů
ovlivňujících současný stav životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky
a subsystémy životního prostředí.
Podle územního plánu má být bytová zástavba severně od obchvatu chráněna proti hluku z
dopravy komerční zástavbou. V současné době není detailně zpracováno, jakým způsobem se
bude tato oblast rozvíjet (věcně i časově) a jaké budou možnosti budoucích investorů. Pokud
by nebyla komerční zástavba realizována takovým způsobem, aby tvořila dostatečnou
hlukovou bariéru, bude patrně nutno realizovat protihlukovou stěnu PHS1. Tato stěna však
bude v krajině tvořit další výrazný umělý prvek.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by
bránily formulování konečného závěru.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Návrh záměru je řešen pouze v jedné variantě.
Variantně je uvažováno pouze o nutnosti realizace PHS1 podél budoucí zástavby v závislosti
na postupu bytové a komerční výstavby v jihozápadním prostoru Čelákovic.
U navrženého řešení nebyly nalezeny žádné významné negativní vlivy, které by realizaci
záměru znemožňovaly.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Přílohy oznámení
Situace

1 : 10 000

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Podklady k záměru
– Silnice II/245 Čelákovice, obchvat, DÚR, Pragoprojekt, 11.2006 včetně všech průzkumů
– 1. změna územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice, upravený návrh, A.D.O.
Praha 02/2004
– Obecně závazná vyhláška č. E 1/2005 města Čelákovic o vyhlášení závazné části změny č.
1 ÚPSÚ města Čelákovice se dne 26.1.2005
– www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz
– konzultace na MěÚ Čelákovice
– jizdnirady.atlas.cz
Podklady ostatní
– Culek M., eds., 1995: Biogeografické členění České republiky – Enigma Praha, 1996
– Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Stud. Geogr., Brno 1971
– geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
– www.chmi.cz
– mapy.seznam.cz
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Identifikace stavby
Název: Silnice II/245 Čelákovice, obchvat
Oznamovatel: Středočeský kraj
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Zpracovatel oznámení: PRAGOPROJEKT, a.s.
Autorizovaná osoba: Ing. Ondřej Čapek
Datum zpracování: 11/2006
Zdůvodnění záměru
Silnice II/245 byla z historického centra v 60. letech 20. století přeložena na jižní okraj města a
byl upraven průjezd kolem nádraží (podjezd pro tratí). Původní záměr obchvatu ze 60. let
minulého století, který počítal s mimoúrovňovým křížením trati, nebyl dokončen. Toto
současné uspořádání je pro stále rostoucí dopravu nevyhovující a proto je navrhováno
dokončení obchvatu města jihovýchodně od nádraží.
Stávající silnice je v průjezdu městem částečně v extravilánové úpravě z nezpevněnými
krajnicemi bez chodníků či s jednostranným chodníkem, částečně v intravilánové úpravě s
oboustrannými chodníky. Šířka asfaltové vozovky se pohybuje od 6 do 8 m. Především v
Masarykově ulici dochází k nežádoucímu proplétání tranzitní a místní dopravy. Velmi
nebezpečná je křižovatka ulic Masarykova a K podjezdu, kde silnice II/245 vede v pravém úhlu
a dům čp. 231 znemožňuje rozhled.
Vzhledem k jednoznačnému určení rozsahu záměru a jeho umístěním v územním plánu nejsou
navrhovány varianty. Jako srovnávací je ve vhodných případech uváděna varianta nulová, tj.
stav bez výstavby obchvatu.
Stručný popis záměru
Nová komunikace umožní převedení tranzitní dopravy mimo město Čelákovice, zkvalitní
dopravní propojení, s cílem snížení intenzity dopravy v centru, omezení negativních vlivů
dopravy jako jsou emise, prašnost, hluk a vibrace a zvýšení bezpečnosti provozu.
Silnice je navržena v kategorii S9,5/70. V ZÚ se odpojuje od stávající II/245, na konci přímého
úseku před Čelákovickým potokem realizovaném jako část jižního obchvatu. V km cca 0,500
přechází mostním objektem přes silnici III/2455 do Záluží, tratě ČD Čelákovice – Neratovice,
Praha Vysočany – Lysá nad Labem a Čelákovice – Mochov, dále pokračuje oblouky až ke
stávající II/245 do Mochova, na kterou se napojuje křižovatkou cca 500 m za koncem zástavby
v Čelákovicích.
Součástí stavby je napojení původní sil. II/245 do města Čelákovice v kategorii S9,5/50.
Křižovatka v KÚ je navržena ve tvaru T a řeší napojení zástavby ve směru Mochov. Napojení
stávajících sjezdů na původní II/245 je řešena prodloužením a zpevněním příjezdové
komunikace, která pak pokračuje jako chodník.
Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí jsou přeložky dotčených nadzemních a
podzemních inženýrských sítí, mostní objekt, opěrná zeď, protihluková zeď, VO, vegetační
úpravy a rekultivace – samostatné objekty týkající se vlastní stavby .
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Předpokládané termíny:
Zahájení:
03/2008
Dokončení 10/2008

Charakteristika dotčeného území
Krajina
Město Čelákovice leží ve Středočeském kraji na levém břehu Labe jihovýchodně od Brandýsa
nad Labem a tvoří přirozené centrum obcí nejbližšího okolí. Město má dobré dopravní
napojení na Prahu dálnicí D11, silnicemi I/10 a II/611 a železniční tratí č. 231 (1192).
Navrhovaný záměr se týká území v jihovýchodní části Čelákovic. Nejvýznamnějším prvkem
zde je železniční stanice, ve které se křižuje několik tratí. Na ni navazuje areál Škoda a.s. a
rozvodna (trafostanice), ze které vedou linky VN. Jižně směrem k Záluží je rozsáhlý
zemědělský areál, výrobny a sklady využívané více firmami. Východně od železnice je
nezastavěné území, využívané jako pole.
Stávající silnice II/245 vede v jižní části města po realizovaném obchvatu, u železniční stanice
je zavedena do Masarykovy ulice obklopené souvislou zástavbou, lomí se v pravém úhlu ulicí
K podjezdu pod železniční trať a Mochovskou ulicí podél stále se rozvíjející zástavby
rodinných domků.
Navrhovaný záměr v souladu s platným územním plánem města dokončuje obchvat města a
umožní využití sousedních ploch pro další zástavbu tak, jak je uvažováno v územním plánu.
Bezprostředně sousedící území směrem k městu je územním plánem navrženo k zástavbě
nerušící výrobou, která odcloní budoucí obytné území.
Území záměru představuje především zemědělsky využívané pole a železniční trať. Malá část
území je porostlá keři a stromy.
Příroda
V zájmovém území není vyhlášeno žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území
přírody. Nejbližší maloplošné ZCHÚ jsou Hrbáčkovy tůně severovýchodně a východně od
Čelákovic. V okolí Čelákovic se nenalézá žádný přírodní park
Území leží částečně v nadregionálním biokoridoru Stříbrný roh-Polabský luh. Nejbližší prvky
lokálního systému k záměru jsou jižně od Čelákovic, další prvky jsou již v dostatečné
vzdálenosti.
V územním plánu nejsou v k.ú. Čelákovice uvedeny registrované významné krajinné prvky.
Podle zpracované evidence prvků kostry ekologické stability jsou VKP v okolí záměru
zahrnuty do ÚSES. Registrované památné stromy podle územního plánu jsou mimo oblast
záměru
Nejbližší Evropsky významnou lokalitou je Přírodní rezervace Káraný - Hrbáčkovy tůně
severovýchodně a východně od záměru. Nejbližší Ptačí oblastí v ČR jsou Rožďalovické
rybníky.
Stav životního prostředí
Sídelní útvar Čelákovice zahrnuje kromě vlastního města i původně samostatné obce
Sedlčánky a Záluží a osadu Císařská Kuchyně. Osídlení města je soustředěno především v
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sídlištních částech, v okrajových částech se rozvíjí výstavba rodinných domů. Významnou
měrou rozvoj osídlení ovlivňují velké průmyslové areály.
Podle metodiky Terplánu, je celková úroveň životního prostředí města Čelákovice a jeho
blízkého okolí hodnocena 4. stupněm šestistupňové klasifikační stupnice, jako „prostředí
narušené“, na okrajích úroveň ŽP klesá až k 2. stupni, tj. „prostředí vyhovující“.
Město není uvedeno v seznamu obcí s překročením limitních hodnot pro ochranu zdraví ve
smyslu zákona č. 86/2002 Sb.

Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo
Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí:
Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci
Vlivy umístění stavby
 zábory zemědělské půdy.
 kácení volně rostoucích dřevin.
Zábor zemědělské půdy je nevratný vliv, jeho rozsah je přiměřený významu komunikace,
která je vedena v nízkém násypu. Negativní vliv vykácení dřevin bude kompenzován novou
výsadbou, což se týká i dotčeného interakčního prvku IP 22. Stavba je v souladu s územním
plánem města.
Vlivy provozu
Vlivy záměru jsou převážně pozitivní.
-

výrazné snížení dopravy v Mochovské ulici a z toho plynoucí snížení zdravotních rizik
(hluk, exhalace, nehody) a zvýšení pohody,
snížení dopravy v Masarykově ulici a mírné zlepšení životního prostředí
ochrana obyvatel před hlukem na začátku trasy instalací protihlukových stěn (PHS2)

Ostatní neuvedené vlivy nejsou významné a lze je případně minimalizovat různými druhy
technických či organizačních opatření. Případné upřesnění opatření bude provedeno
v následných stupních projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.
Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace.
 Během výstavby bude provádění prací zatěžovat nejbližší obyvatele a uživatele silnice a
železnice
o znečištěním ovzduší,
o hlukem,
o ovlivněním běžného provozu (dopravní opatření, doprava materiálů, výluky)
 Při výstavbě hrozí při nedodržení základních opatření znečištění půdy, případně vody
provozem stavebních strojů.
Všechny negativní vlivy výstavby, které jsou vzhledem k umístění stavby mimo zástavbu v
daném případě velmi malé, lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními, uvedenými
v kap. D.4.
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Opatření navržená ke snížení negativních vlivů záměru
Pro snížení hladiny hluku z provozu byla podél sil. II/245 (SO 101) vlevo ve směru staničení
a částečně podél původní II/245 ve směru do Čelákovic (SO 102) navržena protihluková
stěna délky 306,60m.
Opatření ke snížení negativních vlivů záměru jsou navrhována pro jednotlivé fáze záměru,
podrobně jsou popsána v kap. D.4. Jsou rozdělena na:
 Opatření v rámci projektové přípravy (DSP a DZS)
 Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
 Opatření pro fázi provozu záměru

Závěr
V oznámení je popsáno navrhované řešení dokončení silničního obchvatu II/245 jižní části
Čelákovic.
Navrhované řešení je dlouhodobě sledováno, je plně v souladu s územním plánem. negativní
vlivy záboru zemědělské půdy jsou odůvodněny pozitivními vlivy odvedení dopravy s
Masarykovy ulice a Mochovské ulice, kde dojde ke zlepšení životního prostředí obyvatel a
umožní rozvoj města jižním směrem.
Uvažovaná protihluková zeď PHS1 by měla být postavena teprve v případě, že bude
jednoznačně zjištěno, že předpokládaná ochrana nové bytové výstavby komerční zástavbou
není reálná.
Z výše uvedených důvodů je navržené řešení vhodné a lze jej doporučit k realizaci.
Nebyly nalezeny žádné významné negativní vlivy, které by realizaci této varianty
znemožňovaly.
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H. PŘÍLOHY
Níže uvedené přílohy jsou uvedeny v plném znění.
Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
Stanovisko OŽPZ KÚ Středočeského kraje, k Evropsky významným lokalitám
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Výřez z územního plánu
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