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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek  
CO  Oxid uhelnatý 
ČHMÚ  Český hydrometeoro1ogický ústav 
ČSN  Česká státní norma 
DP  Dobývací prostor 
EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  
CHLÚ Chráněné ložiskové území 
 CHOPAV Chráněné území přirozené akumulace vod 
IG Inženýrsko geologický  
IP  Interakční prvek 
k.ú.  Katastrální území 
LA  Hladina akustického tlaku A 
LAeq  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
LBC  Lokální biocentrum 
LBK  Lokální biokoridor 
MÚK  Mimoúrovňová křižovatka 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
N  Odpady kategorie nebezpečné 
NEL  Nepolární extrahovatelné látky 
NN  Nízké napětí 
NOx  Oxidy dusíku 
NO2  Oxid dusičitý 
NRBK  Nadregionální biokoridor 
O  Odpady kategorie ostatní 
PAU  Polycyklické aromatické uhlovodíky 
PHO  Pásmo hygienické ochrany 
PLO  Přírodní lesní oblast 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkce lesa 
RBK  Regionální biokoridor 
RL   Ropné látky 
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 
SO2  Oxid siřičitý       
SR   Slovenská republika                                                                                        
STPÚ  Studie proveditelnosti a účelnosti 
ÚP  VÚC Územní plán velkého územního celku 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 
VKP  Významný krajinný prvek 
VN  Vysoké napětí 
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 
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VVN  Velmi vysoké napětí 
ZPF  Zemědělský půdní fond 
ZS   Zařízení staveniště 
ŽP   Životní prostředí 
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ÚVOD 
Toto oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být 

způsobeny výstavbou a provozem upravované silnice I/16 v úseku od obce Vavřineč po MÚK Bezděčín na 
silnici R 10. Stavba bude zahrnovat budování obchvatů sídelních útvarů a homogenizaci silnice na silniční 
kategorii S 9,5/70 v celkové délce cca 29 km.  

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění, do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové 
číslo 9.1 – “Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy 
(záměry neuvedené v kategorii I)”. 

 
Silnice I/16 je důležitou spojkou silniční sítě ve směru východ – západ. V rámci programu rozvoje 

silniční sítě České republiky se tato komunikace postupně rekonstruuje, budují se obchvaty sídelních útvarů 
a homogenizuje se na silniční kategorii S 9,5 dle ČSN 73 6101. V úseku Vavřineč – R10 vykazuje silnice 
řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu. Její současná trasa vede přímo středem obcí a vystavuje tak 
jejich obyvatelstvo negativním vlivům dopravy.  

Záměr, který je řešen v oznámení, začíná úsekem číslo 2 a končí úsekem č. 18 dle Studie „Silnice 
I/16 v úseku Mělník – Mladá Boleslav“ zpracované firmou APIS s.r.o. v roce 2007. Úsek č. 2 začíná v 
5,722 km stávající komunikace I/16 ve směru od Mělníka. Úsek č. 18 končí v 34,507 km stávající 
komunikace I/16 u MÚK Bezděčín. Úsek číslo 1 (obchvat Borku) není po dohodě se zadavatelem 
předmětem řešení záměru, neboť jeho problematika je tak rozsáhlá, že musí být řešena samostatnou studií. 
Vlastní záměr bude zahrnovat následující úpravy: obchvat Liblice – Byšice, obchvat Vysoká Libeň, úprava 
křižovatky Mělnické Vtelno, úprava křižovatky Sušno, přeložka Košátecký potok, úprava křižovatky 
Chotětov, obchvat Bezno, úprava křižovatky místních komunikací u obce Bezno, obchvat Jizerní Vtelno. 
V ostatních částech komunikace bude provedena oprava stávající vozovky s frézováním. 

 
Oznámení je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí v platném znění a jeho  přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. V průběhu 
zpracování oznámení byla ve spolupráci s oznamovatelem technická stránka záměru korigována z hlediska 
vlivů záměru na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů výstavby na 
životní prostředí. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Oznamovatel 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

IČ 

659 93 390 

Sídlo 

Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

ŘSD ČR  
Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4 
Ing. Michal Vojtíšek 
tel.: 241 084 305 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
Název: Silnice I/16 Vavřineč – R 10 
Kategorie: kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení, sloupec B - státní správu 

v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají, dle § 21 zákona č. 
100/2001 Sb. v platném znění, orgány kraje 

Pořad. číslo: 9.1 “Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací    
I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I) ” 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměr začíná úsekem číslo 2 za obcí Vavřineč ve směru od Mělníka na Mladou Boleslav (5,722 

km stávající komunikace I/16) a končí úsekem číslo 18 u MÚK Bezděčín (34,507 km stávající komunikace 
I/16). Úsek číslo 1 není po dohodě se zadavatelem předmětem řešení záměru, neboť jeho problematika je 
tak rozsáhlá, že musí být řešena samostatnou studií. Přehled řešených úseků zobrazuje Tab. č.  1 a situace 
záměru v kapitole F. 

V délce 28,785 km budou na silnici I/16 probíhat následující úpravy:  
• Budování obchvatů sídelních útvarů (Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Bezno, Jizerní Vtelno) 
• Úpravy křižovatek (Mělnické Vtelno, Sušno, Chotětov, Bezno) 
• Přeložka Košátecký potok 
• Oprava stávající vozovky s frézováním 
Celá komunikace bude realizováním úprav homogenizována na silniční kategorii S 9,5/70 dle ČSN 

73 6101. 
 

Tab. č.  1: Staničení úseků řešené komunikace 
Číslo 
úseku 

Popis úseku Staničení začátku 
úpravy na 

stávající ose 

Staničení konce 
úpravy na 

stávající ose 

Délka 
dnešního 

úseku (km) 

Délka 
nového 

úseku (km) 

2 * 5,722 6,200 0,478 0,478 
3 Obchvat Liblice - Byšice 6,200 10,700 4,500 3,946 
4 * 10,700 13,400 2,700 2,700 
5 Obchvat Vysoká Libeň 13,400 16,400 3,000 3,018 
6 * 16,400 17,430 1,030 1,030 
7 Úprava křižovatky 

Mělnické Vtelno 
17,430 17,900 0,470 0,847 

8 * 17,900 20,500 2,600 2,600 
9 Úprava křižovatky Sušno 20,500 21,000 0,500 0,500 

10 * 21,000 22,185 1,185 0,645 
11 Přeložka Košátecký potok 22,185 23,505 1,320 1,281 
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Číslo 
úseku 

Popis úseku Staničení začátku 
úpravy na 

stávající ose 

Staničení konce 
úpravy na 

stávající ose 

Délka 
dnešního 

úseku (km) 

Délka 
nového 

úseku (km) 

12 Úprava křižovatky 
Chotětov 

23,505 23,740 0,235 0,305 

13 * 23,740 25,000 1,260 1,260 
14 Obchvat Bezno 25,000 27,200 2,200 1,923 
15 Úprava křižovatky místních 

komunikací u obce Bezno 
27,200 27,500 0,300 0,300 

16 * 27,500 29,300 1,800 1,800 
17 Obchvat Jizerní Vtelno 29,300 31,274 1,974 1,410 
18 * 31,274 34,507 3,233 3,233 

* Oprava stávající vozovky s frézováním 

 

3. Umístění záměru  
Předmětná trasa silnice I/16 začíná v km 5,722 silnice I/16 za obcí Vavřineč. Dále trasa pokračuje 

východním směrem přes obce Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, kolem Mělnického Vtelna na Bezno, Jizerní 
Vtelno, kolem Krnska přes Jizeru, Zámostí až k MÚK Bezděčín na silnici R10. 

 
Umístění záměru: 
Kraj:    Středočeský  
Okres:   Mělník 
   Mladá Boleslav 
Katastrální území: Malý Újezd, Liblice, Byšice, Vysoké Libeň, Radouň, Mělnické Vtelno, 

Sušno, Nemyslovice, Chotětov, Bezno, Jizerní Vtelno, Krnsko, Písková 
Lhota, Nepřevázka, Bezděčín  

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Záměr předpokládá postupnou rekonstrukci, budování obchvatů sídelních útvarů a homogenizaci 

komunikace I/16 na silniční kategorii S 9,5 dle ČSN 73 6101. Řešené úseky (číslo 2 – 18) lze rozdělit do tří 
typů dle náročnosti úprav, které zde budou prováděny: 

1. Úseky, kde navržená osa zcela opouští stávající osu. Jedná se o obchvaty sídelních útvarů nebo 
o přeložky silnice do nové trasy. Jedná se o úsek č. 3 (obchvat Liblice – Byšice), úsek č. 5 
(obchvat Vysoká Libeň), úsek č. 11 (přeložka Košátecký potok), úsek č. 14 (obchvat Bezno) a 
úsek č. 17 (obchvat Jizerní Vtelno) 

2. Extravilánové úseky, kde je navržena rektifikace stávající trasy a nivelety z důvodu zlepšení 
nevyhovujících stávajících parametrů. Jedná se o úsek č. 7 (úprava křižovatky Mělnické 
Vtelno), úsek č. 9 (úprava křižovatky Sušno), úsek č. 12 (úprava křižovatky Chotětov) a úsek 
č. 15 (úprava křižovatky místních komunikací u obce Bezno).  

3. Úseky, kde se předpokládá pouze případné rozšíření stávající vozovky na požadovanou 
kategorii, výměna či rekonstrukce stávajících mostních objektů, doplnění vybavení 
komunikace a odstranění drobnějších nerovností. Jedná se o úseky č. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 a 18. 
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Kumulace záměru 
Je nutno počítat s tím, že záměr může být kumulován s úpravami úseku č. 1 silnice I/16. 
 

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

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění: 
Silnice I/16 je důležitou spojkou silniční sítě ve směru východ – západ. V předmětném úseku 

Vavřineč – R10 vykazuje silnice řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu. Její současná trasa vede přímo 
středem obcí a vystavuje tak jejich obyvatelstvo negativním vlivům dopravy.  

Stávající trasa silnice I/16 prochází obcemi Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Bezno, Jizerní Vtelno a 
prochází v těsné blízkosti obcí Mělnické Vtelno, Krnsko, Písková Lhota, Zámostí a Bezděčín. V průtazích 
obcí a v oblasti toček u Jizerního Vtelno jsou prokázány problémy směrového vedení stávající komunikace. 
Stávající šířky vozovky 6,0 až 6,5 m jsou sice jsou sice na obvyklé poměry příznivé, ale ani zdaleka 
neodpovídají předpokládané kategorii S 9,5. Vzdálenosti křižovatek (i při zanedbání podružných 
komunikací) neodpovídají požadavkům normy. Niveleta stávající silnice I/16 se vyznačuje četnými lomy, 
z části s nedostatečnými poloměry zakružení. 

Stručný přehled posuzovaných variant: 
Záměr je posuzován v jedné variantě vedení trasy komunikace. Řešená trasa silnice I/16 je 

vymezena v souladu s koridorem vymezeným v ÚP VÚC Pražský region a ÚP VÚC Mladoboleslavsko. 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Záměr bude zahrnovat následující typy úseků:  

• Úseky, kde navržená osa zcela opouští stávající osu. Jedná se o obchvaty sídelních útvarů 
nebo o přeložky silnice do nové trasy. (dále v textu ozn. A)  

• Extravilánové úseky, kde je navržena rektifikace stávající trasy a nivelety z důvodu 
zlepšení nevyhovujících stávajících parametrů. (dále v textu ozn. B)  

• Úseky, kde se předpokládá pouze případné rozšíření stávající vozovky na požadovanou 
kategorii, výměna či rekonstrukce stávajících mostních objektů, doplnění vybavení 
komunikace a odstranění drobnějších nerovností. (dále v textu ozn. C)  

 
Záměr, který je řešen v oznámení začíná úsekem číslo 2 za obcí Vavřineč (5,722 km stávající 

komunikace).  

• Úsek číslo 2: typ C  
Tento úsek nemá žádné problémy. Bude zde provedena pouze oprava stávající vozovky 

s frézováním. 
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• Úsek číslo 3 (obchvat Liblice – Byšice): typ A  
Ve stávajícím stavu prochází v tomto úseku komunikace I/16 dvojměstím Liblice - Byšice. 

Zástavba obou sídelních útvarů se podél silnice téměř spojila a i proto je tento prostor řešen jako jeden 
úsek. Průtah vykazuje negativní projevy na zástavbu a na obyvatelstvo obcí. Do silnice I/16 se v tomto 
úseku mimo místní komunikace zapojují i silnice III. třídy od Hostína a silnice II. třídy od Všetat. Stávající 
tvary křižovatek jsou z hlediska bezpečnosti nevhodné. 

Navržený severní obchvat, představuje celkem technicky nenáročné řešení bez velkých mostních 
objektů a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Na obchvatu délky 3,946 km jsou navrženy dvě 
křižovatky: jedna v prostoru západně od Liblic, druhá na východním okraji Byšic. U první z těchto 
křižovatek se navrhuje opustit stávající průtah III. třídy na Hostín skrz Liblice (z důvodů ochrany zástavby) 
a vybudovat novou spojku západně od hřbitova. Tato spojka bude dopravně zatížena nejen dojezdovou 
dopravou od Mělníka do Liblic a Byšic, ale převezme i část zátěže ze silnice II/244 od Všetat. Z druhé 
křižovatky vychází nově navržená polní cesta, vedená následně v souběhu s novou trasou. Ta řeší napojení 
polních cest zpřístupňujících zemědělské pozemky severně od plánovaného obchvatu.  

• Úsek číslo 4: typ C  
Tento úsek nemá problémy. Bude zde provedena pouze oprava stávající vozovky s frézováním. 

• Úsek číslo 5 (Obchvat Vysoká Libeň): typ A  
Stávající průtah Vysokou Libní je problematický zejména v centrální části obce (kolem km 15,0), 

kde se silnice protahuje zástavbou krátkými směrovými oblouky o poloměrech kolem 90 metrů. V tomto 
úseku přiléhá k silnici řada neoddělených zpevněných ploch různého tvaru. Výsledek je z pohledu řidiče 
nepřehledný až chaotický. Tím, že zástavba Radouně a Mělnického Vtelna pomalu dosahuje až k silnici 
I/16, je zatížena i řadou ne právě přehledných křižovatek.  

Návrh obchvatu se shoduje s územním plánem v názoru na jižní polohu obchvatu, jehož délka 
přesahuje 3 km. Součástí návrhu jsou dvě křižovatky - západní na vjezdu do Vysoké Libně a východní v 
oblasti odbočky na Radouň. Vzdálenost křižovatek je cca 2 km. I proto je silnice III. třídy od obce Krpy s 
obchvatem křížena mimoúrovňově. Mezi touto silnici a polní cestou v km 1,3 je navržena nová souběžná 
polní cesta. Kromě nadjezdu je součástí návrhu i mostní objekt přes místní vodoteč.  

 
Most přes vodoteč na obchvatu obce Vysoká Libeň v km 2,100  
Přemostění řeší převedení silnice I/16 přes vodoteč místního významu. Most je dlouhý 60 m, má tři 

spojitá pole rozpětí 16,0 + 20,0 + 16,00 m. Niveleta mostu se nachází ve výšce 5,3 m nad terénem. 
Výškově se most nalézá v údolnicovém oblouku poloměru 3 000 m. Směrově je most veden v přímé  
přechodnici. Po mostě jsou vedeny oboustranné nouzové chodníky šířky 0,75 m. Nosná konstrukce se 
uvažuje jako trámová z předpjatého betonu. Most bude založen na vrtaných pilotách.  
 
   

Nadjezd nad silnicí I/16 u Vysoké Libně  
Přemostění řeší mimoúrovňový přechod silnice Vysoká Libeň - Krpy přes silnici I/16. Výška mostu 

nad přemosťovanou komunikací je 6,55 m a znamená to, že je možno podjezdnou výšku bez problému 
dodržet. Most je navržen jako silniční nadjezd o třech spojitých polích rozpětí 11,45 + 14,70 + 11,45 m. 
Nosnou konstrukci tvoří deska z předpjatého betonu výšky 0,65 m. Po mostě je vedena komunikace v 
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kategorii S 7,5 s oboustrannými nouzovými chodníky. Most je založen hlubině na vrtaných šachtových 
pilířích podporujících železobetonovou spodní stavbu.  

• Úsek číslo 6: typ C  
Problémem tohoto úseku jsou dvě křižovatky ze severu od Mělnického Vtelna a rozhledové 

poměry. Zejména první v km 16,520, poměrně hojně využívaná, je svým tvarem Y nebezpečná. Navíc 
rozhled v tomto místě je omezen zástavbou (po pravé straně) a zelení. Nejvhodnějším řešením by bylo tuto 
křižovatku zaslepit.  

• Úsek číslo 7 (úprava křižovatky Mělnické Vtelno): typ B  
Při východním okraji Mělnického Vtelna se na silnici I/16 zleva připojuje silnice II/274 (vedoucí 

dále přes centrální část Mělnického Vtelna) a zprava silnice III. třídy od Kropáčovy Vrutice. Tato průsečná 
křižovatka by měla být (i v souvislosti s navrhovanou uzávěrou západního připojení Vtelna) nakolmena a 
rozšířena.  

• Úsek číslo 8: typ C  
Úsek sice není zcela bez vad (trasa nemá správný rytmus, odřez na vnitřní straně oblouku snižuje 

přehlednost), ale v podstatě zásadní zásah nevyžaduje. Bude zde provedena pouze oprava stávající vozovky 
s frézováním. 

• Úsek číslo 9 (úprava křižovatky Sušno): typ B  
V km 20,768 vpravo odbočuje silnice III. třídy na Sušno. Pro zvýšení bezpečnosti by bylo vhodné 

křižovatku rozšířit.  

• Úsek číslo 10: typ C  
Krátký úsek bez výrazných obtíží. Bude zde provedena pouze oprava stávající vozovky 

s frézováním. 

• Úsek číslo 11 (přeložka Košátecký potok) a 12 (úprava křižovatky Chotětov): typ A a B  
Jedná se o extravilánový oblouk (R = 165 m) a ostré stoupání (nad 9 %) do lesního úseku přes 

Košátecký potok jižně od Nemyslovic. Rozhledové poměry jsou zde omezené.  
Studie navrhuje rektifikaci trasy s poloměrem 500 m a stoupání 4,5 %. Součástí je i nový most přes 

Košátecký potok a souběžný biokoridor. Vzhledem ke konfiguraci, která signalizuje obtíže nákladních 
vozidel při náledí a blízkosti křižovatky v km 23,612 (silnice II/275 na Chotětov a III. třídy na 
Nemyslovice) se jeví jako vhodné zřídit pruh pro pomalá vozidla, který by byl ukončen v rámci rozšíření a 
úprav této křižovatky.  

 
Most přes Košátecký potok  
Přemostění řeší převedení silnice I/16 přes Košátecký potok. Silnice má v místě křížení výšku 

násypu 3,30 až 2,7 m. Přemostění je navrženo jako spojitá desková železobetonová konstrukce o dvou 
polích rozpětí 2 x 12,6 m a je po něm převáděna komunikace v kategorii S 9,5 s oboustrannými služebními 
chodníky šířky 750 mm. Vzhledem k tomu, že výška mostu nad terénem je jen 2,7 m, je nutno 
minimalizovat stavební výšku mostu, aby světlá výška mostního otvoru byla minimálně 2,1 m. Most bude 
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založen na vrtaných pilotách délky asi 10,0 m. Most se nachází ve směrovém oblouku, kde je nutno vést 
komunikaci v jednostranném příčném sklonu.  

• Úsek číslo 13: typ C 
Bez větších obtíží. Bude zde provedena pouze oprava stávající vozovky s frézováním. 

• Úsek číslo 14 (obchvat Bezno) a 15 (úprava křižovatky místních komunikací u obce 
Bezno): typ A,B  

Stávající průtah Beznem má obdobné problémy jako průtah Vysokou Libní. Silnice I/16 přichází 
do obce od jihu a odchází východním směrem. Poloha obchvatu je tím zřetelně naznačena.  

Z jihovýchodu prostor kříží silnice II/272, která však v intravilánu obce není optimálně zaústěna do 
stávající I/16. Proto se jeví jako vhodnější tuto křižující komunikaci přeložit západně tak, aby křižovatka na 
obchvatu byla v místech, které předpokládá i územní plán obce. Na rozdíl od územního plánu se navrhuje 
křižovatka průsečná, neboť pro mimoúrovňovou křižovatku není opodstatnění.  

Na konci navrženého obchvatu již ve stopě I/16 kříží trasu výrazná polní cesta až místní 
komunikace. Křižovatku je nutno upravit.  

• Úsek číslo 16: typ C  
Úsek nevyžaduje výraznější zásah. Bude zde provedena pouze oprava stávající vozovky 

s frézováním. 

• Úsek číslo 17 (Obchvat Jizerní Vtelno): typ A  
Bezesporu se jedná o nejproblémovější úsek na celém tahu. Po předchozím rovinatém úseku vchází 

trasa do zástavby Jizerního Vtelna, kde pokračuje řadou stísněných, velmi malých směrových oblouků, aby 
následně po opuštění zástavby ostře klesala dvěma točkami zalesněnou partií směrem k Jizeře. V rámci této 
stopy bylo technicky patrně provedeno vše co se nabízelo. Návrh nového řešení konfigurací terénu a 
rozložením zástavby velmi složitého úseku komplikuje bezprostředně nad silnicí ležící zámek Stránov a 
zeleň v jeho oboře a na přilehlých pozemcích.  

Návrh řešení předpokládá přeložku silnice I/16 severně mezi zástavbu a zámek. Kritický prostor by 
přeložka podcházela cca 213 m dlouhým tunelem, na jehož portály by navazovaly v potřebných délkách 
zárubní zdi.  

Osa odbočuje z přímé silnice I/16 západně od Jizerního Vtelna severním směrem obloukem o 
poloměru 500 m. Po mezipřímé následuje pravostranný oblouk o poloměru 430 m. Následující levostranný 
oblouk o poloměru 310 m obchází hospodářské budovy zámku a ústí do tečny směřující pod zámek, kde 
závěrečný pravostranný oblouk o poloměru 350 m vrací osu do osy stávající.  Osa v prostoru pod zámkem 
se přimyká ke stávající silnici, avšak tak, aby výstavba přeložky během stavby neznemožnila provoz po 
stávající silnici I /16. 

 
Zárubní zdi v km 0,740 - 0,840 u Jizerního Vtelna  
V tomto úseku je komunikace vedena v zářezu, který dosahuje hloubky 7,6 až 9,2 m. Trasa je 

hloubena převážně v prostředí eolických sedimentů - spraší a sprašových hlín s tím, že ve spodní části 
zářezu se budou vyskytovat fluviální sedimenty - písčité hlíny až hlinitý písek. Spodní vodu lze očekávat v 
hloubce 6 až 7 m.  
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Konstrukci zdí je možno provést ve dvou základních variantách a to buď jako tížnou opěrnou zed' a 
nebo jako podzemní stěnu kotvenou zemními kotvami. Druhá varianta klade menší nároky na dočasné 
zábory a rekultivaci pozemků. Temeno zdi je nutno opatřit oplocením výšky 2,0 m a zářez řádně odvodnit. 
Mezi zdmi je vedena komunikace v kategorii S 9,5 se stoupacím pruhem.  

Tunel v km 0,840 -1,053 u Jizerního Vtelna  
Tunel je situován do místa, kde pokryvné útvary přecházejí z eolických sedimentů spraší a 

sprašových hlín do svahových hlín a sutí. Skalní podloží, tvořené vápenitojílovitými pískovci a písčitými 
slíny až slínovci, se může nacházet v hloubce 10 až 2,5 m. Spodní vodu lze očekávat v hloubce asi 10 m. 
Vzhledem ke geologickým podmínkám nelze tunel provést jako ražené dílo, ale bude proveden v pažené 
stavební jámě.  

Konstrukci tunelu, tvořenou železobetonovým ostěním, je nutno řádně oddrenážovat. Tunelem je 
vedena komunikace v kategorii S 9,5 se stoupacím pruhem.  

Zárubní zdi v km 1,053 -1,160 u Jizerního Vtelna  
Zeď navazuje na východní portál tunelu. V tomto úseku je komunikace vedena v zářezu, který 

dosahuje hloubky 7,0 až 7,5 m. Trasa je hloubena převážně v prostředí svahových hlín a sutí. Podzemní 
vodu lze očekávat až podzákladí. Zdi jsou v celé délce prováděny na plnou hloubku zářezu Mezi zdmi je 
vedena komunikace v kategorii S 9,5 se stoupacím pruhem.  

Konstrukci zdí je možno, vzhledem k dobrým základovým podmínkám, provést jako tížnou 
opěrnou zeď. Temeno zdi je nutno opatřit oplocením výšky 2,0 m a zářez řádně odvodnit.  

• Úsek číslo 18: typ C  
Závěrečný úsek je zejména v oblasti kolem Jizery ve velmi dobrém stavu. Rekonstrukce mostu přes 

Jizeru proběhla v loňském roce. Na tomto úseku přicházejí v úvahu dva zásahy:  
• Úprava křižovatky se silnicí II/610 
• Úprava MÚK Bezděčín na R10  

Oba tyto zásahy však souvisí s úvahami o změně stávajícího řešení peage silnice I/16 s R10. Bude 
zde provedena pouze oprava stávající vozovky s frézováním. 

 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení výstavby: Předpoklad v roce 2015  
Ukončení výstavby: Předpoklad v roce 2020 
 
Možnosti etapizace: 
1) stavba Byšice (úsek 2, 3 a 4) 
2) stavba Vysoká Libeň (úsek 5) 
3) křižovatka Mělnické Vtelno (úsek 6, 7 a 8) 
4) křižovatka Sušno (úsek 9 a 10) 
5) stavba Košátecký potok (úsek 11 a 12) 
6) stavba Bezno (úsek 13, 14, 15 a 16) 
7) stavba Jizerní Vtelno (úsek 17, event. 18) 
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Kraj:    Středočeský  
Okres:   Mělník 
   Mladá Boleslav 
Katastrální území: Malý Újezd, Liblice, Byšice, Vysoké Libeň, Radouň, Mělnické Vtelno, 

Sušno, Nemyslovice, Chotětov, Bezno, Jizerní Vtelno, Krnsko, Písková 
Lhota, Nepřevázka, Bezděčín  

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších obcí – 
konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy budou 
vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní prostředí. 

 

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

• Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dílu 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – 
vydává pověřený stavební úřad (pověřený stavební úřad zatím nebyl určen, bude určen 
v souvislosti se zahájením územního řízení) 

• Stavební řízení – stavební povolení (dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) k liniovým 
stavbám I. třídy vydává Krajský úřad Středočeského kraje  



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění Silnice I/16 Vavřineč – R10 

_________________________________________________________________________________________ 

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

15

 

II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Silnice I/16 Vavřineč – R10 prochází v celé trase střídavě přes zemědělsky využívané pozemky, 
lesní pozemky a louky.  

Celkový trvalý zábor zemědělského půdního fondu v důsledku realizace úprav není v této fázi 
přípravy projektu přesně stanoven. Vyhodnocení trvalého záboru ZPF stavbou dle dotčených katastrálních 
území včetně vyhodnocení dotčených BPEJ bude součástí žádosti o vynětí ze ZPF. 

Dočasné zábory ZPF budou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). 
Jejich rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit vzhledem k velkému množství 
neznámých (použitá technologie, technika, rychlost stavby, umístění stavebních dvorů atd.). 

 
Dotčené bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) a třídy ochrany podle metodického pokynu 

odboru lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996 jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tab. č.  2: Zábor zemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích – dle BPEJ 

Katastrální území Kód BPEJ Třída ochrany ZPF 

Malý Újezd 2.19.01 3 
Malý Újezd 2.60.00 1 

Liblice 2.19.01 3 
Liblice 2.21.10 4 
Liblice 2.22.10 4 
Liblice 2.31.01 4 
Byšice 2.19.01 3 
Byšice 2.21.10 4 
Byšice 2.22.10 4 

Vysoká Libeň 3.06.00 3 
Vysoká Libeň 3.10.00 1 
Vysoká Libeň 3.08.10 3 
Vysoká Libeň 3.13.00 3 
Vysoká Libeň 3.17.00 4 
Vysoká Libeň 3.20.11 4 
Vysoká Libeň 3.25.01 3 
Vysoká Libeň 3.31.00 4 
Vysoká Libeň 3.37.15 5 

Radouň 3.20.01 4 
Mělnické Vtelno 3.10.00 1 
Mělnické Vtelno 3.14.00 2 
Mělnické Vtelno 3.20.01 4 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění Silnice I/16 Vavřineč – R10 

_________________________________________________________________________________________ 

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

16

Katastrální území Kód BPEJ Třída ochrany ZPF 

Mělnické Vtelno 3.31.10 4 
Sušno 3.08.10 3 
Sušno 3.10.00 1 
Sušno 3.10.10 2 
Sušno 3.55.00 4 

Nemyslovice 3.13.00 3 
Nemyslovice 3.15.00 3 
Nemyslovice 3.31.01 4 

Chotětov 3.10.00 1 
Chotětov 3.13.00 3 

Bezno 3.02.00 1 
Bezno 3.10.00 1 

Jizerní Vtelno 3.01.00 1 
Jizerní Vtelno 3.02.00 1 
Jizerní Vtelno 3.10.00 1 

Krnsko 2.55.00 4 
Krnsko 3.31.01 4 
Krnsko 3.41.67 5 
Krnsko 3.56.00 1 

Písková Lhota 2.31.01 4 
Písková Lhota 2.31.51 5 
Písková Lhota 2.55.00 4 
Nepřevázka 2.31.01 4 

Bezděčín 2.31.01 4 

 
Podle výše uvedeného metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96:  
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno 
odejmout ze ZPF pouze výjimečně a to především na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro 
eventuelní výstavbu. 

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou 
produkční schopností. Jde o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a 
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 
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Základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky 
(BPEJ). BPEJ jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu, půdy a 
konfigurace terénu a je tudíž možné k nim přiřadit parametrizované (normativní) údaje o produkčním 
potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickému efektu, který za daných podmínek 
přinášejí. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. 

1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu. 2. a 3. číslice určuje příslušnost k 
hlavní půdní jednotce (HPJ). 4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám. 5. 
číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního profilu je omezena 
buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí. 

 

Tab. č.  3: Charakteristika dotčených BPEJ 

Kód 
BPEJ 

Klimatický 
region HPJ Svažitost Expozice Skeletovitost Hloubka

Třída 
ochrany 

ZPF 

2.19.01 T2 - teplý, 
mírně suchý 

Rendziny a rendziny hnědé na 
opukách, slínovcích a vápenitých 

svahových hlínách;, středně těžké až 
těžké, se štěrkem, s dobrými 

vláhovými poměry, avšak někdy 
krátkodobě převlhčené 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

3 

2.21.10 T2 - teplý, 
mírně suchý 

Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), 
rendziny a ojediněle i nivní půdy na 
píscích; velmi lehké a silně výsušné 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná žádná hluboká 4 

2.22.10 T2 - teplý, 
mírně suchý 

Hnědé půdy a rendziny na zahliněných 
písčitých substrátech; většinou lehčí 

nebo středně těžké, s vodním režimem 
příznivějším než předchozí 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná žádná hluboká 4 

2.31.01 T2 - teplý, 
mírně suchý 

Hnědé půdy a rendziny na pískovcích 
a písčitě větrajících permokarbonských 

horninách, bez štěrku až středně 
štěrkovité, vláhové poměry nepříznivé, 

velmi závislé na vodních srážkách 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

4 

2.31.51 T2 - teplý, 
mírně suchý 

Hnědé půdy a rendziny na pískovcích 
a písčitě větrajících permokarbonských 

horninách, bez štěrku až středně 
štěrkovité, vláhové poměry nepříznivé, 

velmi závislé na vodních srážkách 

7 - 12° 
střední 
svah 

sever žádná až 
slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

5 

2.55.00 T2 - teplý, 
mírně suchý 

Nivní a lužní půdy na nivních 
uloženinách; velmi lehké, zpravidla 

písčité, výsušné 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 4 

2.60.00 T2 - teplý, 
mírně suchý 

Lužní půdy na nivních uloženinách; 
středně těžké, vláhové poměry 
příznivé až sklon k převlhčení 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 1 

3.01.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Černozemě (typické i karbonátové) na 
spraši; středně těžké , s příznivým 

vodním režimem 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 1 

3.02.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Černozemě degradované na spraši; 
středně těžké, s příznivým vodním 

režimem 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 1 
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Kód 
BPEJ 

Klimatický 
region HPJ Svažitost Expozice Skeletovitost Hloubka

Třída 
ochrany 

ZPF 

3.06.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Černozemě typické, karbonátové a 
lužní na slínitých a jílovitých 

substrátech; těžké půdy, avšak s lehčí 
ornicí a těžkou spodinou, občasně 

převlhčené 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 3 

3.08.10 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Černozemě, hnědozemě i slabě 
oglejené, vždy však erodované 

převážně na spraších zpravidla ve 
vyšší svažitosti; středně těžké 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná žádná hluboká 3 

3.10.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Hnědozemě (typické, černozemní), 
včetně slabě oglejených forem na 

spraších; středně těžké s těžší 
spodinou, s příznivým vodním 

režimem 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 1 

3.10.10 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Hnědozemě (typické, černozemní), 
včetně slabě oglejených forem na 

spraších; středně těžké s těžší 
spodinou, s příznivým vodním 

režimem 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná žádná hluboká 2 

3.13.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Hnědozemě a illimerizované půdy 
maximálně se slabým oglejením na 
spraších , sprašových a svahových 

hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, 
uložených na velmi lehké spodině; 

závislé na dešťových srážkách 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 3 

3.14.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Illimerizované půdy a hnědozemě 
illimerizované, včetně slabě 

oglejených forem na sprašových 
hlínách a svahovinách; středně těžké 
s těžkou spodinou, vláhové poměry 

jsou příznivé 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 2 

3.15.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Illimerizované půdy, hnědozemě 
illimerizované, hnědé půdy a hnědé 
půdy illimerizované, včetně slabě 

oglejených forem na svahovinách se 
sprašovou příměsí, středně těžké až 
těžké s příznivým vodním režimem 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 3 

3.17.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Illimerizované půdy na píscích, 
pískovcích a písčitých opukách; lehké 

výsušné půdy, závislé na srážkách 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 4 

3.20.01 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Rendziny, rendziny hnědé a hnědé 
půdy na slínech, jílech a na 

usazeninách karpatského flyše; těžké 
až velmi těžké, málo vodopropustné 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

4 

3.20.11 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Rendziny, rendziny hnědé a hnědé 
půdy na slínech, jílech a na 

usazeninách karpatského flyše; těžké 
až velmi těžké, málo vodopropustné 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná žádná až 
slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

4 
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Kód 
BPEJ 

Klimatický 
region HPJ Svažitost Expozice Skeletovitost Hloubka

Třída 
ochrany 

ZPF 

3.25.01 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a 
jejich slabě oglejené formy na opukách 
a tvrdých slínovcích; zpravidla středně 
těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými 

vlastnostmi 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

3 

3.31.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy a rendziny na pískovcích 
a písčitě větrajících permokarbonských 

horninách, bez štěrku až středně 
štěrkovité, vláhové poměry nepříznivé, 

velmi závislé na vodních srážkách 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 4 

3.31.01 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy a rendziny na pískovcích 
a písčitě větrajících permokarbonských 

horninách, bez štěrku až středně 
štěrkovité, vláhové poměry nepříznivé, 

velmi závislé na vodních srážkách 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

4 

3.31.10 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy a rendziny na pískovcích 
a písčitě větrajících permokarbonských 

horninách, bez štěrku až středně 
štěrkovité, vláhové poměry nepříznivé, 

velmi závislé na vodních srážkách 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná žádná hluboká 4 

3.37.15 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Mělké hnědé půdy na všech horninách, 
lehké, v ornici většinou středně 

štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 
m silně kamenité až pevná hornina, 

výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná slabá mělká 5 

3.41.67 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Svažité půdy (nad 12°) na všech 
horninách; středně těžké až těžké s 
různou štěrkovitostí a kamenitostí 

nebo bez nich; jejich vláhové poměry 
jsou závislé na srážkách 

12 - 17° 
výrazný 

svah 
jih žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

5 

3.55.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Nivní a lužní půdy na nivních 
uloženinách; velmi lehké, zpravidla 

písčité, výsušné 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 4 

3.56.00 T3 - teplý, 
mírně vlhký 

Nivní půdy na nivních uloženinách; 
středně těžké, s příznivými vláhovými 

poměry 

0 - 3°  
rovina všesměrná žádná hluboká 1 

 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Silnice I/16 prochází přes několik lesních pozemků. Přesná výměra lesních pozemků dotčených 
v rámci plánovaných úprav bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Trvalý zábor PUPFL 
projektovanou stavbou bude minimalizován. Vynětí z PUPFL bude provedeno v souvislosti s realizací 
vlastní stavby komunikace a bezprostředně souvisejících objektů, jako jsou silniční příkopy, přeložky 
polních cest, sjezdy, zárubní zdi apod. 

Z hlediska širšího lesnického začlenění spadá zájmové území do lesních oblastí 17b – Polabí          
a 18a – Středočeská pískovcová plošina a Český ráj. Silnice bude protínat (v některých úsecích dnes již 
protíná) lesní pozemky s následujícími soubory lesního typu (SLT): 
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• úsek č. 4: 
SLT 2S Svěží buková doubrava 
SLT 2I Uléhavá kyselá buková doubrava 
SLT 2P Kyselá jedlová doubrava 

• úsek č. 5: 
SLT 2D Obohacená buková doubrava 
SLT 2H Hlinitá buková doubrava 
SLT 1D Obohacená habrová doubrava 

• úsek č. 7 
SLT 1B Bohatá habrová doubrava 

• úsek č. 8: 
SLT 1C Suchá habrová doubrava 
SLT 1D Obohacená habrová doubrava 

• úsek č. 11 
SLT 1B Bohatá habrová doubrava 
SLT 1D Obohacená habrová doubrava 

• úsek č. 17 
SLT 1C Suchá habrová doubrava 
SLT 1B Bohatá habrová doubrava 

 SLT 1X Dřínová doubrava 
 SLT 1S Habrová doubrava na píscích 

Skrývky 

V řešeném území se nachází ornice o mocnosti cca 0,2 až 0,6 m, kterou bude nutno skrýt. Ornice 
sejmutá z ploch trvalého záboru bude deponována na staveništi a řádně ošetřována, následně bude použita 
na zpětné ohumusování svahů komunikace. Případný přebytek ornice může být použit i na rekultivace nebo 
zlepšení bonity vybraných pozemků ZPF Středočeského kraje. Množství skryté ornice bude upřesněno 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Tab. č.  4: Předpokládaný objem skrývkových a výkopových zemin 
Úsek Délka úseku 

(m) 
Objem sejmuté ornice 

(m3) 
Objem výkopových zemin 

(m3) 

Liblice - Byšice 3 946 42 468 73 832 
Vysoká Libeň 3 018 30 510 94 885 

Úprava křižovatky Mělnické Vtelno 847 720 520 
Úprava křižovatky Sušno 500 110 160 

Košátecký potok 1 281 10 280 83 315 
Úprava křižovatky Chotětov 305 95 110 

Bezno 1 923 23 090 20 232 
Úprava křižovatky místních komunikací 300 95 175 

Jizerní Vtelno 1 410 11 445 57 954 
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2. Voda 

Pitná voda 

 
Výstavba 
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu 

pracovníků činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu 
lze v tomto stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho 
pracovníka 

- pouze pro pití, příp. mytí nádobí  5 l/osobu a směnu 
- pro mytí a sprchování, WC   120 l/osobu a směnu     

       (pro prašný a špinavý provoz) 
V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. 

Předpokládá se, že voda na stavbu bude dovážena v cisternách. 
 
Provoz 
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.  

Technologická (provozní) voda 

 
Výstavba 
Technologická voda bude spotřebována především: 
- při výrobě betonových a maltových směsí, 
- při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí, 
- na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení. 
Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny 

betonových směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato 
problematika bude řešena dodavatelem stavby. 

 
Provoz 
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu. 

Požární voda 

 
Výstavba 
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní 

vody.  
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Provoz 
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem 

protipožární ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody. 

Shrnutí 

S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové 
přípravy nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně 
velké odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na 
základě způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.  
 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

 
Výstavba 
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých 

stavebních strojů, rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení. 
K odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného vedení NN. 
 
Provoz 
Provoz stavby nevyžaduje žádnou spotřebu elektrické energie.  

Další druhy surovin 

 
Výstavba 
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto 

typu stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a 
materiály především do konstrukčních vrstev vozovky: 

- kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,  
- kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce, 
- materiál pro kryt vozovky,     
- ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.). 
Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu 

nelze v této fázi vyčíslit. 
 
Provoz 
 Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené 

komunikaci. Při provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby 
rychlostní silnice, dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu. 
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4. Nároky na dopravní a jinou  infrastrukturu 
Stávající komunikační síť 
Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v okresech Mělník a Mladá Boleslav. Silnice 

I/16 představuje v současnosti hlavní spojnici mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví, Tato komunikace 
prochází skrze obce Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, kolem Mělnického Vtelna na Bezno, Jizerní Vtelno, 
kolem Krnska přes Jizeru, Zámostí až k MÚK Bezděčín na silnici R10. 

Základní údaje o dopravním zatížení jsou převzaty z celostátního sčítání dopravy provedeného 
Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2005. Tyto údaje byly přepočteny dle výhledových koeficientů ŘSD ČR 
pro rok 2007. 

 

Tab. č.  5: Intenzity dopravy v roce 2007 přepočtené dle výhledových koeficientů ŘSD ČR pro rok 2005 
Silnice Místo Profil T O M S 

I/16 Liblice – Byšice, zaús. 244 1-1480 2115 4814 22 6951
I/16 Byšice, zaús. 244 – Mělnické Vtelno, vyús. 274 1-1490 1868 2912 16 4796
I/16 Mělnické Vtelno, vyús. 274 - hr.okr.Mělník - Ml.Bol. 1-1508 1734 2925 16 4675
I/16 hr.okr.Mělník - Ml.Bol. – vyús. 275 1-1509 1734 2925 16 4675
I/16 vyús. 275 – zaús. 272 1-1507 1744 3125 21 4890
I/16 vyús. 272 – zaús. 10 1-1510 2035 4664 26 6725

Pozn.: T – těžká nákladní vozidla, O - osobní vozidla, M – motocykly, S – celkem vozidel 

 

Výhledový stav a nároky na dopravní síť 
Důvodem realizace přeložek a úprav na silnici I/16 je zvýšení plynulosti silničního provozu 

v dotčené oblasti Středočeského kraje. Silnice I/16 má zásadní význam v propojení dvou významných 
aglomerací měst – Mělníka  a Mladé Boleslavi.  

 
Výstavba 
Nároky na silniční síť ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy stavebních 

materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat doprava 
materiálu z těžeben nerostných surovin a z obaloven. Tyto zdroje budou vybrány až dodavatelem stavby. 

 
Provoz 
Optimalizací silnice I/16 dojde ke zkvalitnění silniční dopravy v zájmové oblasti. Pro výpočet 

výhledových intenzit dopravy byl výchozím rokem rok 2020, kdy bude celý záměr plně funkční. Pro 
výpočet výhledových zátěží v roce 2020 byly použity výhledové koeficienty ŘSD ČR schválené 
Ministerstvem dopravy. Dotčené úseky zobrazuje následující obrázek. 
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Obr. č. 1: Dotčené úseky na komunikaci I/16 

 
Zdroj: ŘSD ČR 

 

Tab. č.  6: Intenzity dopravy v roce 2020 přepočtené dle výhledových koeficientů ŘSD ČR pro rok 2005 
Silnice Místo Úsek T O M S 

I/16 Liblice – Byšice, zaús. 244 1-1480 2115 5858 22 8132
I/16 Byšice, zaús. 244 – Mělnické Vtelno, vyús. 274 1-1490 1868 3544 16 5611
I/16 Mělnické Vtelno, vyús. 274 - hr.okr.Mělník - Ml.Bol. 1-1508 1734 3559 16 5470
I/16 hr. okr. Mělník - Ml.Bol. – vyús. 275 1-1509 1734 3559 16 5470
I/16 vyús. 275 – zaús. 272 1-1507 1774 3803 21 5757
I/16 vyús. 272 – zaús. 10 1-1510 2035 5676 26 7869

Pozn.: T – těžká nákladní vozidla, O - osobní vozidla, M – motocykly, S – celkem vozidel 

 
Při plné funkčnosti plánovaných obchvatů se předpokládá, že v dotčených obcích dojde k poklesu 

dopravní intenzity o 90 – 95 %. Předpokládané intenzity dopravy v roce 2020 v dotčených obcích 
zobrazuje následující tabulka. 

 

Tab. č.  7: Předpokládané intenzity dopravy v roce 2020 v dotčených obcích po realizaci obchvatů 
Obec Úsek T O M S 

Byšice, Liblice 1-480 106 293 1 400

Radouň, Vysoká Libeň 1-1508 87 178 1 266

Bezno 1-1507 89 190 1 280

Jizerní Vtelno 1-1510 102 284 1 387

Pozn.: T – těžká nákladní vozidla, O - osobní vozidla, M – motocykly, S – celkem vozidel 
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Nároky na ostatní infrastrukturu 
V zájmovém území se nachází řada ochranných pásem různých druhů. V oblasti Liblic se nachází 

VTL plynovod č. 577 (DN 100) ve správě STP, a. s. a u Bezděčína se nachází STL plynovod PE 110 
rovněž ve správě STP, a. s. Veškeré stavební práce a úpravy terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu 
plynovodu mohou být započaty až po písemném souhlasu provozovatele. Podél řešené komunikace se 
navrhuje vést plynovod VVTL. 

V úseku před Vysokou Libní prochází stávající komunikace po okraji ochranného pásma vodního 
zdroje stupně IIb. Jižně od Vysoké Libně bude plánovaný obchvat procházet skrz ochranná pásma vodního 
zdroje stupně IIa a IIb. Před Mělnickým Vtelnem se stávající komunikace I/16 dotýká okraje ochranného 
pásma vodního zdroje IIb. V okolí Bezna bude obchvat procházet ochranným pásmem vodního zdroje III. 
stupně. 

Při relizaci záměru dojde ke střetu s podzemním vedením telekomunikační sítě Českého telecomu, 
a. s. v oblasti Vysoké Libně, Mělnického Vtelna, Bezna, Krnska a Bezděčína. 

 
Další ochranná pásma: 
 
Doprava: 
Železnice     60 m od osy krajní koleje 
Silnice II. a III. třídy    15 m od osy vozovky 
 
Sítě elektro: 
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace  7 m od krajního vodiče 
Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací  2 m od krajního vodiče 
Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu  1 m od krajního vodiče 
Nadzemní 35 – 110 kV vč.   12 m od krajního vodiče 
Podzemní do 110 kV vč.   1 m od krajního kabelu 
 
Sítě sdělovací: 
Kabely Českého telecomu   1,5 m od pláště krajního kabelu 
Kabely ČD SŽT    1,5 m od pláště krajního kabelu 
 
Plynovody: 
Plynovody a přípojky    4 m od půdorysu 
 
Ropovody a produktovody:   300 m od osy potrubí 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Součástí navazující dokumentace EIA bude podrobná rozptylová studie. V této fázi je možné 

konstatovat následující: 
 

Bodové zdroje znečištění ovzduší 
Za bodový zdroj znečistění lze považovat 2 portály tunelu v Jizerním Vtelně. 

 

Plošné zdroje znečištění ovzduší 
Stavba není typem plošného zdroje znečištění. Za dočasně působící zdroj plošného znečištění 

ovzduší lze považovat: 
- pohyb vozidel v prostoru stavby v období výstavby, 
- skládky sypkých materiálů v době výstavby, 
- práce spojené s výstavbou komunikace - např. skrývkové práce. 

 

Liniové zdroje znečištění ovzduší 
Posuzovaná stavba je typem liniového zdroje znečištění.  
V souvislosti se záměrem lze očekávat emise mimo jiné CO, NOX, CXHY a PM10. Největší 

zastoupení ve výfukových plynech mají oxidy dusíku (NOx). Bilance těchto škodlivin, která bude 
vyčíslena v dokumentaci EIA, spolehlivě vyjádří vliv komunikace na její okolí.  

Z hlediska emisí CO, NOX, CXHY a PM10 se pro výhled předpokládá, že silně poklesnou i přes 
predikované zvýšení intenzity provozu. To je dáno tím, že naftové motory nákladních automobilů 
produkují pouze malé množství benzenu, a dále vysokou účinností katalyzátorů (z výfukových plynů 
odstraní až 90 % benzenu). Předpokládá se, že v r. 2020 bude procento osobních aut s benzínovým 
motorem bez katalyzátoru rovno nule. 

 

2. Odpadní vody  
Dešťové vody 
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude 

speciálně řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky 
provozních kapalin ze stavebních mechanismů. 

Znečištěním vyskytujícím se na povrchu vozovky jsou např. látky uvolňující se z obrusu pneumatik 
projíždějících vozidel a z obrusu krytu vozovky. Dále se jedná o uniklý olej a pohonné hmoty, nečistoty 
přenášené na podvozcích vozidel, ztráty přepravovaného materiálu apod. V zimním období k výše 
jmenovaným látkám přistupuje znečištění, které se na komunikaci vyskytuje díky zimní údržbě. V 
současné době se jedná o látky převážně na bázi chloridů. 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění Silnice I/16 Vavřineč – R10 

_________________________________________________________________________________________ 

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

27

Je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že již samotné srážkové vody jsou značně znečištěny v důsledku 
"vymývání" aerosolů a dalších škodlivin z ovzduší. Stupeň znečištění je pak závislý zejména na délce 
období mezi dvěma následujícími srážkami, na jejich vydatnosti a době trvání. 

V dnešním stavu je silnce I/16 odvodněna do silničních příkopů zaústěných do příčných svodnic a 
vodotečí. Předpokládá se, že tento systém bude v zásadě zachován. V souvislosti s oprávněnými požadavky 
na ochranu těchto vodotečí se však předpokládá, že v nově budovaných úsecích, zejména tam, kde trasa 
prochází  v blízkosti vodních zdrojů, budou dešťové vody jímány do dešťové kanalizace. Tato kanalizace 
pak bude vyústěna do příslušných vodotečí přes DUN a retenční zdrže. Tím se výrazně omezí 
pravděpodobnost ekologických škod zejména v důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání 
se problémům na vodotečích při zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Jednotlivá povodí bude nutno 
v dalších fázích projektu hydrotechnicky posoudit. 

Objem dešťových odpadních vod odtékající z nově vybudovaných zpevněných ploch komunikace 
za 1 rok lze odhadnout na základě následujících údajů: plochy nově zpevněné vozovky – 172 275 m2; 
koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 1,00; roční úhrn srážek v daném území – cca 555 mm. 
Předpokladem je, že z nově vybudovaných zpevněných ploch bude odtékat  cca 95 613 m3/rok dešťových 
vod. 

 

Splaškové odpadní vody  
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí 

v prostorách stavebního dvora. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s 
těmito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Na 
stavbě budou použita chemická WC.  

Během provozu se nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.  
 

Technologické odpadní vody  
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních 

mechanismů, vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující 
kontaminaci okolních ploch. 

Po uvedení stavby do provozu nebudou vznikat technologické odpadní vody.  
 

3. Odpady 
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími 

právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění. 

V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve 
fázi výstavby a provozu záměru. 

 

3. 1 Odpad vznikající při výstavbě  
Při demolicích bude frézováním oddělena samostatně vrstva asfaltového koberce (17 03 02), která 

může být následně upravena pro opětovné použití pro pokládku nových vrstev komunikace. Je předpoklad, 
že se využije cca 50 % odfrézovaného koberce, zbytek bude předán případným zájemcům k dalšímu využití 
(opravy lesních, polních cest, recyklace apod.).  
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Dále bude vznikat odpadní beton z demolice vozovky, žlábků, lapačů splavenin, apod. (17 01 01). 
Budou odstraňována poškozená a nevyhovující svodidla (17 04 05 železo a ocel), jejich vyhovující části 
budou zpětně použity.  

Odpad na bázi betonu, pokud není znečištěn nebezpečnými látkami (dehty, oleje, atd.), bude 
recyklován firmami zabývajícími se recyklací stavebního odpadu Odpadní kabely a zbytky svodidel budou 
předány k recyklaci do výkupen barevných kovů. 

Stavba si vyžádá rovněž přeložky inženýrských sítí. Předpokládá se vznik odpadní mědi  (17 04 
01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 09) a kabelů (17 04 11). 

V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, bude ho nutné roztřídit na 
nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených  
a poté buď využit nebo uložen na skládku. 

Zbytky barev a nátěrových hmot budou vznikat převážně v průběhu výstavby. Tyto odpady řadíme 
do podskupiny 08 01 a 08 02. V této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle 
použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou 
shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k 
odstranění.  

Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a třísky 
železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování. Předpokládá se 
však pouze omezené množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního odpadu (17 09 
04). 

"Vyjeté" a upotřebené oleje budou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím 
mechanizace na údržbu komunikace za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované 
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní 
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení 
do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle Zákona o odpadech, č. 
185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně 
upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v 
odst. 1, § 29: Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni: 

• zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů, 
• zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 a 23, pokud regenerace není 

možná, 
• zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto zákona 

pokud regenerace ani spalování není možné z technických důvodů, 
• zajistit, aby během nakládání s odpadními látkami nebyly tyto oleje vzájemně míchány nebo 

smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady. 
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném 

místě a budou odevzdávány k recyklaci některé z firem, které se odstraněním tohoto odpadu zabývají. 
Nejpravděpodobnější varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo 
staveniště.  

 
Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů, 

a to převážně v průběhu výstavby. Může se jednat rovněž o pevné látky rozpouštědly znečištěné. Jedná se o 
odpad 14 06 02, 14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu 
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nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem, popř. odstraněny ve 
spalovně nebezpečných odpadů.  

V období výstavby i provozu budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, 
plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a  textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“). 
Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) 
patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k 
následnému využití nebo recyklaci. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky 
zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 

V rámci realizace stavby budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N 
nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu 
budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude podle 
potřeby odvážen k odstranění (např. spalovny nebezpečných odpadů). Ostatní odpad by měl být přednostně 
využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu. 

Opotřebované pneumatiky (16 01 03) mohou vznikat v souvislosti s provozem dopravních 
stavebních strojů. Odpad bude předáván specializované firmě. Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) 
tohoto odpadu musí zajistit podle § 38,  zákona č. 185/2001 Sb. „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, 
popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna pneumatik tedy bude probíhat mimo 
staveniště. 

V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný 
akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. 
Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované 
nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností výrobce, popř. dovozce je podle § 38 
zákona č. 185/2001 Sb. zajistit zpětný odběr použitých akumulátorů.  

V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře 
obsahovat zbytky stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy 
využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 
17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné 
nebezpečné odpady.  

Očekává se vznik menšího množství stavebního odpadu 17 02 01 – dřevo (stavební dřevo 
používané jako bednění, např. při  realizaci stavebních konstrukcí, apod.). Případné odpadní dřevo se 
vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto k dalšímu využití. V případě 
nezájmu bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost) nebo bude tepelně využito ve 
spalovně. 

Při výstavbě bude z dotčených svahů skryta kulturní vrstva zemin (ornice), u které se předpokládá 
její využití pro další rekultivační práce v místě stavby. V případě, že tato zemina nenajde přímé uplatnění 
v místě, lze ji nabídnout subjektům.  

V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních 
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N a 17 05 05 N), který by měl být přednostně 
dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.  

Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních materiálů 
obsahující dehet (17 03 03 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady 
znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné 
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látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (17 02 04 N). Odpady budou předány oprávněné osobě 
k odstranění. 

V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad (17 09 04), který bude 
shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.  

Drobný odpad z pracovišť administrativního charakteru bude zařazován mezi 20 03 01 - směsný 
komunální odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a 
odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 
01 39) a ty předány k recyklaci. 

Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude likvidován podle použité technologie, což bude 
zajišťováno smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit 
původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. 

V rámci výstavby bude nutné vykácet řadu stromů a keřů, které se v současnosti nacházejí v trase 
plánované stavby. V této fázi nelze stanovit množství biomasy vzniklé vykácením dřevin. Odpad 20 02 01 
bude předáván specializované firmě k biodegradaci (kompostování). 

 

Tab. č.  8: Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby 

Kód druhu a 
podskupiny 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků  
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně 

prázdných tlakových nádob 
N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  
pod číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 
16 06 01 Olověné akumulátory N 
17 01 01 Beton O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující  

nebezpečné látky 
N 
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Kód druhu a 
podskupiny 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné N 
17 03 01 Asfaltové směsi s příměsí dehtu N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 
O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 02 Zemina a kameny O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 04 Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet N, O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

 

3. 2 Odpad vznikající při provozu  
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při 

těchto činnostech: 
• úklid vozovek, 
• zimní údržba, 
• sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů, 
• seřezávání dřevin, 
• čištění stok a dešťových vpustí, 
• drobné úpravy vozovky a svahů silnice, 
• odstraňování následků havárií, apod. 
Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 

01. Bude s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby. 
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – 
uliční smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. 
Odpad bude odstraněn na skládku uložením. 

 

Tab. č.  9: Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy  N, O 

16 01 03 Pneumatiky  O 
16 06 04 Autovraky N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 N 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 02 Zemina a kameny O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

 
Shrnutí 
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady. 

Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Významnější podíl odpadů z výstavby 
budou také tvořit odpady z kácené zeleně. Další odpady by měly vznikat jen v malém množství a lze je 
velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat minimální množství odpadů, 
většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.  

Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t 
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady 
může původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. 

Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství 
i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

 

4. Hluk 

Fáze výstavby  

K emisi hluku bude docházet v průběhu výstavby silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů 
a provádění stavebních prací. 

Zejména na počátku výstavby lze očekávat intenzivnější pohyb těžkých nákladních vozidel a 
stavebních mechanismů (bagrů, buldozerů, nakladačů, těžkých nákladních vozidel apod.). Hluk se bude 
také šířit z prostorů zařízení staveniště, kde budou situovány skládky a meziskládky stavebního materiálu. 
Největším zdrojem hluku bude těžká nákladní doprava a budování zemních těles, především násypů 
(nasypávání a hutnění).  
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Celková hladina akustického tlaku A bude také záviset na výběru dodavatele stavby a kvalitě jeho 
strojového parku. 

Fáze provozu 

Provoz na komunikacích je považován za liniový zdroj hluku, který je emitován vozidly 
pohybujícími se po těchto komunikacích. 

Emisní charakteristikou liniového zdroje hluku (komunikace) jsou zdrojové funkce, které 
charakterizují akustickou situaci v referenční vzdálenosti od komunikace.  

 

5. Vibrace 
Vibrace mohou být způsobeny vlivem dopravy, zejména při průjezdech lehkých a těžkých 

nákladních vozidel. Tento negativní vliv působí zejména na statiku budov.   
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném 

místě určují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje 
stav povrchu vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického 
podloží, druhem stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov 
od osy komunikace.  

Prakticky jde o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí 
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji 
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých 
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená 
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.  

Ve stávajícím stavu je vibracemi postižena zejména zástavba v intravilánu obcí Vavřineč, Liblice, 
Byšice, Vysoká Libeň, dále jižní okraj Mělnického Vtelna, intravilán obce Bezno a Jizerní Vtelno. Záměr 
předpokládá odvedení dopravy na obchvaty mimo zástavbu těchto obcí, čímž bude nepříznivý vliv vibrací 
minimalizován. 

 

6. Záření 
Stavba není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

1. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podstatou ÚSES dle zákona č. 114/1992 Sb. je vytvoření 
funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře 
zahrnula existující přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management. 

V území, kde prochází stávající komunikace I/16 se nachází řada prvků územního systému 
ekologické stability. Plánované úpravy silnice (obchvaty, úpravy křižovatek, mosty atd.) se mohou dostat 
do střetu s následujícími prvky územního systému ekologické stability: 

 
V okolí Liblic: 

• IP 1 – interakční prvek tvořený alejí podél silnice I/16, navrhuje se ošetření a případná 
obnova lipové aleje 

• IP 15 – interakční prvek tvořený alejí podél silnice do Hostína, ovocné stromy a trávník, 
doporučena obnova a údržba trávníků a příkopů 

• IP 30 – interakční prvek tvořený keřovým a stromovým doprovodem polní cesty od Byšic 
přes les do Vavřinče 
 
V okolí Byšic: 

• IP15 – interakční prvek tvořený stávající polní cestou s doprovodnu zelení 
• IP21 – navrhovaný liniový interakční prvek tvořený polní cestou z Byšic do Hostína 

 
V okolí Vysoké Libně: 

• RBC Nemyslovice – semifunkční regionální biocentrum, kde jsou zastoupeny lesní 
kulticenosy, akátiny a paseková vegetace, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, hygrofilní až 
mezofilní trávníky, louky, pastviny a slaniska 

• RBK Košátecký potok – funkční biokoridor tvořený korytem vodního toku s kvalitními 
břehovými porosty v přírodě blízké skladbě druhů (vrby, topoly, olše, bohaté keřové patro, 
vlhkomilná bylinná společenstva) 
 
V okolí Jizerního Vtelna: 

• Ochranná zóna NRBK Jizera 
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Obr. č. 2: ÚSES v zájmovém území - část 1 

 
Zdroj: ÚP VÚC Pažského regionu 

 

Obr. č. 3: ÚSES v zájmovém území – část 2 

 
Zdroj: ÚP VÚC Pažského regionu 

 

Legenda k obr. č. 2 a 3 
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Obr. č. 4: ÚSES v zájmovém území – část 3 

 
Zdroj: ÚP VÚC Mladoboleslavsko 

 

Legenda k obr. č. 4 

 
 

 
 
 

 

2. Významné krajinné prvky (VKP) 
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. Mezi VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, 
parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a jiné, pokud 
je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou 
funkci. 

Stávající komunikace I/16 protíná řadu významných krajinných prvků a to jak registrovaných, tak i 
definovaných ze zákona. V rámci plánovaných úprav (obchvaty, úpravy křižovatek, mosty atd.) bude 
komunikace protínat následující registrovaný VKP: 

 
• VKP 65 – Rybníky a stráně u Libeně  
Soustava tří rybníků s pramenem v historickém centru Vysoké Libně a navazující ploché údolí 
s občasným tokem. Předmětem ochrany jsou kromě rybníků doprovodné porosty vrb, topolů, 
jasanů a celý pestrý biotop přecházející od zamokřených poloh s orobincem po mezofilní 
květnaté trávníky. 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění Silnice I/16 Vavřineč – R10 

_________________________________________________________________________________________ 

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

37

 
V řešeném území se nacházejí následující VKP dané ze zákona č. 114/1992 Sb.:  
• Košátecký potok v rámci přeložky mostu přes Košátecký potok 
• Niva Košáteckého potoka v rámci přeložky mostu přes Košátecký potok 
• Les v rámci přeložky mostu přes Košátecký potok  
• Les při budování obchvatu Jizerního Vtelna 
 

3. Zvláště chráněná území, přírodní parky 
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená maloplošná a 

velkoplošná zvláště chráněná území. Žádné z těchto chráněných území nebude dotčeno plánovaným 
záměrem. Ve vlastním zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné přírodní parky. 

 

CHKO Kokořínsko 
Popis:  Oblast České křídové tabule s ojedinělým geomorfologickým 

reliéfem z kvádrových pískovců. Základní rysy reliéfu určuje vztah 
dvou hlavních skupin povrchových tvarů: plošin a často hluboce 
zahloubených několikapatrových údolí, na jejichž hranách se 
vytvořila skalní města. Selektivním zvětráváním vznikly skalní 
věže a četné mezo a mikrotvary takové formy a rozsahu, jaké nelze 
nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti České republiky.  

Výměra: 272 km2 
Vyhlášení: 1976 
Konflikt se záměrem:  - není - 

 

NPR Polabská černava 
Popis: Polabská černava se rozkládá na zbytku mohutného slatinného 

ložiska na západním okraji obce Mělnická Vrutice v údolní nivě 
Pšovky (pravý břeh). Lokalita leží v nadmořské výšce 184 - 186 m. 
Hlavním předmětem ochrany je zbytek černav s typickou 
květenou. Jedná se zejména o svazy: Caricion davallianae, 
Juncetum subnodulosi, Schoenetum nigricantis, Caricetum 
paniculatae, Cladietum marisci a Molinion a druhy mezi nimiž 
jsou například: kriticky ohrožené hlízovec Loeselův (Liparis 
loeselii), šášina načernalá (Schoenus nigricans) a šášina rezavá 
(Schoenus ferrugineus) a řada dalších vzácných a zvláště 
chráněných druhů rostlin.  

Celková výměra: 5,73 ha 
Vyhlášení: 1988 
Konflikt se záměrem:  - není - 
 

 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění Silnice I/16 Vavřineč – R10 

_________________________________________________________________________________________ 

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

38

PR Slatinná louka u Liblic 
Popis: Ojedinělý zbytek přirozené slatinné louky s výskytem vzácných a 

ohrožených druhů rostlin. Roste zde vstavač řídkokvětý a 
vojenský, prstnatec pleťový, kruštík bahenní, kosatec sibiřský a 
kostival český.  

 Celková výměra: 2,27 ha 
Konflikt se záměrem:  - není - 
 

PP Lom u Chrástu 
Popis:  Lom u Chrástu je významné naleziště křídových zkamenělin a 

důležitý stratigrafický profil, kde jsou zachovány hranice mezi 
vrstvami středního turonu. Opuštěný jámový lom byl založen v 
mořských uloženinách. Je zde zachován jeden z nejúplnějších 
středoturonských profilů typického jizerského vývoje uloženin 
české křídy. 

 Celková výměra: 2,48 ha 
Konflikt se záměrem:  - není - 

 

4. Památné stromy 
Stromy, jejich skupiny a stromořadí, které jsou mimořádné svým stářím, vzrůstem, druhem nebo 

historickou událostí, lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Postup při 
vyhlašování a vymezování jejich ochranného pásma se řídí ustanovením § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

V širším zájmovém území se nacházejí tyto památné stromy:  
• Hlošina v Bezně 
• Lípa na Stránově 
• Platany ve Stránově 
• Robotní lípa u Jizerního Vtelna 

Žádný z těchto památných stromů nebude záměrem dotčen. 
 

5. NATURA 2000 
NATURA 2000 je definována (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako celistvá evropská 

soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště  a stanoviště 
druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní 
tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami, které požívají smluví ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. 

V zájmovém území se nenachází žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita. Nejblíže 
řešenému území se nachází: 
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Evropsky významná lokalita Kokořínsko 
Kód lokality:  CZ0214013 
Rozloha:  9 679,78 ha 
Poloha: Rozsáhlá oblast ležící v. a sv. od Mělníka, většina plochy se nalézá v 

lesnaté části CHKO Kokořínsko a pokryty jsou také dva potoky, 
Liběchovka a Pšovka, protékající Kokořínskem. Pšovka zasahuje až do 
Polabí k Velkému Borku. U Střem z území vybíhá tok řeky Pšovky až k 
osadě Velký Borek a zahrnuje i Polabskou černavu. Na západě je hranice 
vedena od Želíz po toku Liběchovky směrem na sever téměř až k Dubé. 

Popis:  Kokořínsko je územím, ve kterém se nachází zatím nejvyšší počet 
zjištěných lokalit vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum). V 
současné době je známo přes 100 a další budou přibývat, neboť území není 
zcela prozkoumáno. Pískovcové skály jsou erozí rozčleněné do rozličných 
dutých tvarů a taková členitost povrchu pískovcových skal nemá 
pravděpodobně ve světě obdoby.  

Konflikt: Tato navržená evropsky významná lokalita nebude realizací záměru 
dotčena. 

 

Evropsky významná lokalita Zámecký park Liblice 
Kód lokality:  CZ0210008 
Rozloha:   33,68 ha 
Kategorie CHÚ: Přírodní památka 
   Přírodní rezervace 
Poloha:  Park přiléhající k zámku v Liblicích, 3 km jihovýchodně od Mělníka 
Popis: Lokalita je známa především jako refungium vzácných a ohrožených 

rostlinných druhů. Z orchidejovitých zde roste Orchis militaris, O. 
palustris, Dactylorhiza incarnata, D. majalis, Epipactis palustris a 
Gymnadenia conopsea. Z dalších pozoruhodných druhů se vyskytují: 
Ophioglossum vulgatum, Symphytum bohemicum a Tecrium scordium. 
Cennost lokality prokázal provedený malakozoologický průzkum. V parku 
se vyskytují běžné lesní druhy ptactva.  

Konflikt se záměrem: Tato navržená evropsky významná lokalita nebude realizací záměru 
dotčena. 

 

Evropsky významná lokalita Bezděčín 
Kód lokality:  CZ0213776 
Rozloha:   81,18 ha 
Kategorie CHÚ: Přírodní památka 
Poloha:  Sportovní letiště na jz. okraji Mladé Boleslavi, v místech zvaných "Na 

hejtmánce". Na J od letiště se nachází obec Bezděčín 
Popis:  Jedna z osmi nejvýznamnějších lokalit sysla obecného v ČR 
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Konflikt se záměrem: Tato navržená evropsky významná lokalita nebude realizací záměru 
dotčena. 

(Zdroj: http://stanoviste.natura2000.cz) 

 

6. Krajina, krajinný ráz 
Přírodní složky životního prostředí jsou v řešeném území zachovány v různé míře. V současné 

době je zájmové území i jeho širší okolí intenzívně zemědělsky obhospodařováno. Krajina má typický ráz 
území s vysokým zastoupením orné půdy.  

Namísto lesních celků v území převažuje rozptýlená nelesní zeleň v podobě drobných remízů, 
břehových porostů, zahrad či doprovodné výsadby podél stávající trasy silnice.  

Stávající komunikace I/16 překračuje několik vodotečí. 
 

7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Mělnicko a Boleslavsko patří k nejdříve a nejhustěji osídlovaným částem Čech. Z okolí pochází 

množství archeologických nálezů dokládajících prakticky kontinuelní osídlení od neolitu až po dobu 
hradištní. Proto se i sídelní struktura tohoto prostoru stabilizovala velmi brzy a pozdější vlivy ji podstatně 
nezasáhly. Mělnicko a Boleslavsko v minulosti spojovala stará obchodní stezka, podél níž se rozvíjely obce 
s drobnými feudálními sídly.  

Vavřineč 
První zmínka o vsi pochází z roku 1545. Byl zde velký poplužní dvůr. Ves byla tou dobou mnohem 

větší než bylo v okolí obvyklé. K obci náležely veškeré lesy na rozsáhlém návrší nazvaném "Chlomek" a 
dále na severovýchod. patřila původně patřila k Jelenici a posléze k Liblici. 

Dle dalšího záznamu z r. 1621 zdědil Vavřineč po svém obci Jindřichovi Smil Vlinský z Vliněvsi a 
prodal ji s Liblickým statkem r. 1621 své matce Anně Špetlové, rozené z Dubé. Ve třicetileté válce ves 
Vavřinec se sousední vsí Míkovem velice utrpěla od švédského vojska. 

Liblice 
O Liblicích se píše ve starých dokumentech jako o dědině libé a milé, která je prastarého původu, a 

kde bývala stará tvrz až do 17. století. V roce 1254 se uvádí ves Liblice se jménem Václava z Liblic. 
 

Obr. č. 5: Zámek Liblice  

V obci byl původně gotický kostel, avšak v 
roce 1710 byl přestavěn Janem hrabětem Pachtou 
do barokní podoby. Je zasvěcen sv. Václavu a 
zapsán je již v roce 1384. Vpředu kostela se vypíná 
poněkud malá věž s kopulí z roku 1713-15, kolem 
kostela byl až do roku 1791 hřbitov a od téhož roku 
byl přemístěn mimo obec. Na tomto novém 
hřbitově byli rovněž pohříbíváni členové rodiny 
Pachtů, např. v r. 1822 byl zde pohřben generál a 
dvorský komorník, pán Liblic, Jan Josef hrabě 
Pachta. 
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Ve vsi při silnici byla v roce 1699 vystavěna kaple P. Marie ve slohu byzantském s malou věžičkou 
a zvonkem. 

Barokní zámek byl postaven v letech 1699-1706 za hraběte Arnošta Josefa Pachty z Rájova. 
Stavitelem byl Ital Giovanni B. Aliprandi. 

Byšice 
Starobylé založení obce Byšice je vysoce pravděpodobné, i když se v historických pramenech obec 

poprvé připomíná až roku 1321. Sídelní struktura oblasti je v zásadě stabilizována již od doby českého 
ranného středověku, to jest od 10. až 11. století. 

Obec se rozvinula podél cesty z východu na západ, rozšířené v náměstí, jehož jižní stranu tvoří 
zámek a hospodářský dvůr. Kostel svatého Jana Křtitele postavený původně na návrší nad obcí pochází z 
let 1690 - 1693, průčelí upraveno v první polovině 18. století. 

Vysoká Libeň 
Vysoká Libeň se připomíná již v r. 1207. V té době patřila s Kaninou a Sedlcem ke statku 

řepínskému, který Přemysl Otakar I. věnoval řádu německých křižovníků. V roce 1937 bylo v bývalé 
Bubníkově cihelně ve Vysoké Libni objeveno 9 jam s bohatým inventářem knovízské kultury (doba 
bronzová, cca 600 let před n. l.). 

Kaplička ve Vysoké Libni stojí uprostřed návsi (u autobusové zasávky). Je zasvěcena sv. Trojici a 
byla postavena v roce 1914 místo mnohem starší kaple, z níž pochází zvon zhotovený r. 1744 Valentinem 
Lissiackem v Praze. Okolo kapličky byly v letech 1920 a 1928 vysazeny "lípy republiky". 

Bývalý pivovar nad rybníkem tvoří dominantu Vysoké Libně (dole). Pivovar byl součástí panského 
dvora již kolem roku 1650 a fungoval do r. 1915, kdy vyhořel. Studna pochází ještě ze staré tvrze, jejíž 
základy se nacházejí zejména v jihozápadní části nynějšího areálu. 

Mělnické Vtelno 
Po příchodu Slovanů probíhalo v blízkosti Vtelna rozhraní mezi srbským a chorvatským osídlením. 

V 9. století je již zmiňováno Vtelno jako jedno z míst na pšovském území. Kostel sv. Archanděla Michaela  
ve Vtelně je doložen již od r. 1260, ve 14. století byl kostelem farním. Kostel byl podzemní chodbou spojen 
s tvrzí na místě dnešních domů č. 6, 9, 8 a 78. Nynější barokní podobu kostel dostal v r. 1760 za hraběnky 
Černínové. 

 

Obr. č. 6: Evangelický kostel v Mělnickém Vtelně 

Evangelický kostel ve Vtelně byl 
postaven nákladem členů sboru v roce 1787. 
Dnešní podobu s věží (se 3 zvony) dostal při 
přestavbě v roce 1865. V roce 1907 byla vedle něj 
postavena nová fara. Po oslabení sboru v 50. 
letech a jeho přičlenění k Mladé Boleslavi 
přestaly být oba objekty církví užívány a zejména 
v 80. a 90. letech silně schátraly. V posledních 
letech je získal obecní úřad, který provedl 
základní zajištění kostela a nechal faru přestavět 
na dům s pečovatelskou službou. O dalším využití 
kostela se teprve rozhodne. 
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Bezno 
Počátky osídlení Bezna dokládají nálezy z mladší doby kamenné – staršího neolitu v době 4 500 – 

4 000 př. n. l. Pozdější osídlení potvrzují nálezy ze starší doby bronzové, zemědělského lidu kultury 
únětické a lidu kultury mohylové.  

V roce 1750 byl na místě Velkodvorské tvrze vybudován Velký zámek s vlastní kaplí, dle 
požadavku hraběte Pachty. Roku 1817 vyhořel a tak v roce 1818 byl vystavěn nový zámek jak jej známe 
nyní.  

Kostel sv. Petra a Pavla se jako farní připomíná již v roce 1357. Základní kámen nového kostela 
byl položen v r. 1751. Ze starého kostela zůstala zachována pouze věž. Teprve po požáru byla v r. 1763 
nahrazena novou. V letech 1972 až 1977 proběhla renovace kostela, která zahrnovala generální opravy 
exteriérů v pravém slova smyslu od základů až po špičku věže.  

V Bezně je rozmístěno několik historicky cenných, barokních plastik, jež jsou zařazeny do 
"Státního seznamu památek I. kategorie". Obec dbá o jejich restaurování, které sochám navrací původní 
krásu a symboliku. 

Další památky: 
• socha sv. Jana Nepomuckého, při čp. 11  
• socha sv. Judy Tadeáše u aut. nádraží   
• socha sv. Notburgy při čp. 97  
• socha sv. Vojtěcha, silnice k Chotětovu (po autohavárii v rest. dílně)  
• čp. 47, zemědělský dvůr, z toho jen: obytná budova, sýpka  
• čp.78 fara z roku 1765  
• tvrz v areálu "Malého dvora"  (arelál RD Bezno)  
• socha sv. Fr. Xaverského  
• socha sv. Jana Křtitele  

Jizerní Vtelno 
První historické písemné prameny o Jizerním Vtelně (ve středověku pouze Vtelno) pochází z roku 

1229. Zmiňuje se v nich existence děkanátu vtelenského.  
 

Obr. č. 7: Zámek Stránov 

V obci se nachází Zámek Stránov 
přestavěný z gotického hradu v letech 1463-8. 
Zachovala se mohutná u nás neobvykle pětiboká 
hradní věž z 15. st. Na místě dnešního 
novorenesančního zámku stála dříve tvrz, na které 
se připomíná první vlastník roku 1429, totiž pan 
Bohuněk ze Stránova. Od poloviny 15. století 
patří stránovské panství Jaroši Stránovskému ze 
Sovojovic, jež přestavěl tvrz v letech 1463 - 68 na 
pevný gotický hrad, jež dostal jméno Nový 
Stránov.  
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8. Území hustě obydlená, obyvatelstvo 
Středočeský kraj 
K 30. září 2006 měl Středočeský kraj 1 171 200 obyvatel. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech 

Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km2. 

 
Okres Mělník 
Svojí rozlohou 712 km2 zaujímá okres Mělník 8. místo ve Středočeském kraji a tvoří 6,5 % z jeho 

rozlohy. Zemědělská půda zaujímá necelých 66 % rozlohy okresu a necelých 20 % pokrývají lesy. Hustota 
osídlení 135 obyvatel na km2 řadí okres mezi nejlidnatější v kraji. Po provedené územní struktuře náleží k 
1. 1. 2007 do okresu 69 obcí. V okrese Mělník žilo k 1. 1. 2007 celkem 95 943 obyvatel. 

 
Okres Mladá Boleslav 
Svojí rozlohou 1 058 km2 zaujímá okres 3. místo ve Středočeském kraji a tvoří 9,6 % z jeho 

rozlohy. Zemědělská půda tvoří 62,6 % a lesy pokrývají necelých 27 % z rozlohy okresu. K průměrným 
okresům kraje patří svou hustotou osídlení 111 obyvatel na km2. K 1. lednu 2007 náleželo do okresu Mladá 
Boleslav, po provedené územní struktuře, 120 obcí, 3. V okrese žilo k 1. 1. 2007 celkem obyvatel 117 883, 
tímto absolutním počtem se řadí po Kladenském okrese na 2. místo v kraji. 

V následující tabulce uvádíme přehled charakteristik nejbližších obcí. 
 

Tab. č.  10: Vybrané statistické údaje o složení obyvatelstva nejbližších obcí (k 31. 12. 2006) 
Obec Počet obyvatel celkem Ženy Muži 

Malý Újezd (vč. Vavřinče) 880 453 427 
Liblice 474 234 240 
Byšice 1206 612 594 

Mělnické Vtelno (vč. Vysoké Libně) 824 401 423 
Bezno 874 441 433 

Jizerní Vtelno 341 168 173 
Krnsko 508 254 254 

Písková Lhota 631 318 313 

 

9. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 
Řešená trasa silnice I/16 je vymezena v souladu s koridorem vymezeným v ÚP VÚC Pražský 

region a ÚP VÚC Mladoboleslavsko. 
• Obec Liblice nemá schválený územní plán. V současné době je zpracována pouze koncepce 

územního plánu z února roku 2007, která ještě podléhá úpravám. V této koncepci není zahrnut 
obchvat Liblic. 

• Záměr je v souladu s územním plánem obce Byšice.  
• Předložený záměr je v souladu s územním plánem obce Mělnické Vtelno.  
• V případě obce Chotětov, kde se jedná o úpravu trasy I/16 na rozhraní území obcí Chotětov a 

Nemyslovice má obec Chotětov platný územní plán a v současné době dopracovává zadání 1. 
změny. V případě, že by pro úpravu trasy nebyla platným územním plánem vymezena 
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potřebná územní rezerva, prověříme tuto potřebu v rámci připravované změny, tím, že tento 
požadavek uvedeme do návrhu zadání změny č. 1.  

• Co se týče obce Nemyslovice, obec nemá platný územní plán a zatím neevidujeme žádost o 
jeho pořízení. 

• Obec Bezno má rovněž rozpracovaný územní plán ve fázi průzkumů a rozborů. Zmiňovaná 
trasa přeložky je v obci známa a projektant návrhu územního plánu vymezí pro tuto stavbu 
potřebnou územní rezervu.  

• Obec Jizerní Vtelno má rozpracovaný územní plán ve fázi projednaného zadání, přičemž 
problematika přeložky silnice I/16 bude řešena v souladu předloženým záměrem, neboť 
vychází ze společné ověřovací studie zpracované Ing. Formanem pro ŘSD ČR.  

 

Vyjádření k souladu s územními plány dotčených obcí jsou součástí oznámení v kapitole H. 
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II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 

1. Ovzduší 

Klima 

Zájmové území náleží do Benátského bioregionu. Okrajové části řešené trasy komunikace zasahují 
na západě do Polabského bioregionu a na východě do Mladoboleslavského bioregionu. Podnebí oblasti je 
teplé s průměrnou roční teplotou 8,0 – 8,5 °C. Srážky rostou spolu s nadmořskou výškou a pohybují se od 
530 mm/rok do 580 mm/rok. Území se nachází na plošině, která je vystavena převážně západnímu 
proudění, údolní zářezy představují chráněné prostory s inverzními polohami.  

Kvalita ovzduší 

Na následujícím obrázku je uvedeno vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na 
základě údajů o znečištění ovzduší za rok 2005. Pro lokalitu záměru jsou překročeny limitní hodnoty PM10, 
stejně jako pro území velké části Středočeského kraje. 

 

Obr. č. 8: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

 
 

Orientační informace o kvalitě ovzduší v řešeném území lze získat z měřicích stanic automatického 
imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu. Nejbližší měricí stanice jsou Mělník-ZÚ 
465 a ČHMÚ Mladá Boleslav 1437. Údaje o naměřených koncentracích vybraných polutantů v letech 2005 
a 2006 zobrazuje následující tabulka. 
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Tab. č.  11: Koncentrace polutantů na nejbližších monitorovacích stanicích 
Měřicí stanice Mělník ZÚ 465 ČHMÚ Mladá Boleslav 1437 

Polutant Rok 2005 2006 2005 2006 

SO2 Maximální hodinová koncentrace (µg/m3) - - 56,2 dne 23.2. 130,2 dne 22.1. 
Průměrná roční koncentrace (µg/m3) - - 8,3 15,3 

PM10 Maximální hodinová koncentrace (µg/m3) - - 309,4 dne 27.10. 385,7 dne 30.1. 
Průměrná roční koncentrace (µg/m3) 30,2 31,8 35,8 39,7 

NO2 Maximální hodinová koncentrace (µg/m3) - - 93,9 dne 3.3 133,5 dne 13.11. 
Průměrná roční koncentrace (µg/m3) 12,9 - 17,9 21,1 

O3 Maximální 8hodinová koncentrace (µg/m3) - - 175,9 dne 15.7. 189,9 dne 27.7. 
Průměrná roční koncentrace (µg/m3) - - 56,7 57,1 

 

2. Voda 

Povrchová voda 

Řešený záměr se rozkládá z části v povodí Labe od Jizery po Vltavu (č. 1 05 04) a z části v povodí 
Jizery od Klenice po ústí (č. 1 05 03). Labe a Jizera tvoří hlavní vodní toky v širším krajinném měřítku. 
Řešeným územím v okolí vlastní komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí. 
V pořadí od západu k východu jsou to: 

Jelenický potok nejprve drobnými strouhami odvodňuje území v okolí Vavřinče a Liblic. Jižně od 
Liblic se dále stéká s Košáteckým potokem, který se dále na jih vlévá do Labe. 

Potok Hluboká je nestálým tokem, který protéká Zamašským dolem západně od obce 
Nemyslovice. Stéká se s Košáteckým potokem právě v blízkosti plánované přeložky silnice I/16 přes 
Košátecký potok. 

Košátecký potok představuje významnou vodoteč v území řešeného záměru. Potok pramení 
v blízkosti CHKO Kokořínsko a postupně meandruje nejprve západním a poté jižním směrem. Pro potok je 
charakteristické rozlehlé povodí  bez stálého toku. Podzemní voda buď vytváří mokřady a prameny 
soustředěné na nepropustných vrstvách jílovců a sprašových hlín, které opět záhy mizí v propustném 
podloží nebo nevystupuje na povrch vůbec. Před stávající silnicí I/16 a na řadě dalších míst se potok stéká 
s menšími vodní toky a za Neratovicemi se vlévá do Labe. 

Bezenský potok pramenní v těsné blízkosti stávající silnice I/16 před obcí Bezno. Potok dále 
protéká Chotětovským dolem a ústí do Jizery. 

Strenický potok představuje další významnou voodteč v řešeném území. Pramenní rovněž při 
okraji CHKO Kokořínsko, ale oproti Košáteckému potoku odvodňuje území do Jizery. 

Méně významné vodoteče v zájmovém území představují drobné strouhy, často s vazbou na 
vesnické rybníky. Je to např. bezejmenná vodoteč ve Vysoké Libni, Mělnickém Vtelně a Jizerním Vtelně. 

Z vývěrů podzemních vod má dosud praktický význam prameniště ve Vysoké Libeni, které je 
zdrojem vody pro kaskádu tří rybníků. Voda z rybníků doteče do Košáteckého potoka u Krp pouze v 
deštivých obdobích. 
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V blízkosti trasy záměru nejsou situovány žádné vodní nádrže využívané k zásobování obyvatel 
pitnou vodou. Drobné vodní rezervoáry se nachází pouze v obcích, kterými prochází stávající komunikace 
I/16. Jedná se především o návesní rybníky, popř. požární nádrže. 

Podzemní voda 

Hydrogeologické podmínky mělnického a mladobolesavského regionu jsou závislé na geologické 
stavbě a složení hornin území. Posuzované území náleží do hydrogeologického rajónu Křída 
pravostranných přítoků Labe v povodí 1-05-04 452 a Jizerský turon 1-05-04 441. Celé zájmové území se 
nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. 

Podzemní voda se vyskytuje generelně ve dvou horizontech: 
1. Mělká podzemní kvartérní voda  se vyskytuje především v nesouvislém horizontu na svazích 

a v údolích. Jedná se o malé množství vody závislé na atmosférických srážkách. Chemizmus 
vody odpovídá jejímu původu (a dále je ovlivněn užíváním zemědělských hnojiv  a 
přípravků). Tato voda je málo mineralizovaná s vyluhovací agresivitou. 

2. Hlubší podzemní voda z hornin skalního podloží komunikuje v křídových sedimentech 
(především v pískovcích). Převládá puklinová propustnost. Otevřenými puklinami může být 
podzemní voda drenována do značných hloubek  a naopak, zvodnělé pukliny těsně pod 
povrchem mohou mít značnou vydatnost. Tato voda je málo až středně mineralizovaná. 

V úseku před Vysokou Libní prochází stávající komunikace po okraji ochranného pásma vodního 
zdroje stupně IIb. Jižně od Vysoké Libně bude plánovaný obchvat procházet skrz ochranná pásma vodního 
zdroje stupně IIa a IIb. Před Mělnickým Vtelnem se stávající komunikace I/16 dotýká okraje ochranného 
pásma vodního zdroje IIb. V okolí Bezna bude obchvat procházet ochranným pásmem vodního zdroje 
stupně III. 

 

3. Geomorfologické, geologické a půdní poměry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto:   
Systém:  Hercynský 
Provincie:  Česká Vysočina  
Subprovincie:  Česká tabule  
Oblast:   Středočeská tabule  
 
Předmětná komunikace prochází od západu k východu následujícími geomorfologickými celky, 

podcelky a okrsky: 
I) 
Celek:   Jizerská tabule  
Podcelek:  Dolnojizerská tabule 
Okrsek:  Mělnický úval 
II) 
Celek:   Jizerská tabule  
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Podcelek:  Dolnojizerská tabule 
Okrsek:  Košátecká tabule 
III) 
Celek:   Jizerská tabule  
Podcelek:  Středojizerská tabule 
Okrsek:  Skalská tabule 
 
Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních,  

erozních   a  akumulačních  procesů, jejichž  konečným  produktem   je  vznik  stupňovitých  strukturních 
pološin a říčních teras,  kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního  i  akumulačního   charakteru.  
Původně  jednotná  tabule (sedimenty  svrchní  křídy,  uložené  většinou  téměř horizontálně v ploché  
synklinále   s  osou  od   SZ  k  JV)   byla  saxonskými tektonickými  pohyby rozlámána  na řadu  ker, které  
byly navzájem posunuty  do  různých  výškových  poloh.  Členitost  reliéfu místy zdůrazňují  i řídce  
rozptýlené výrazné  vulkanické suky. Vzhledem k různému  stupni  rozčlenění  reliéfu   lze  území  České  
tabule rozlišit na  pahorkatiny, tabule a  kotliny. 

Jizerská  tabule  je  charakteristická  erozně  -  denudačním reliéfem, s výškově  konstantními 
plošinami, rozčleněnými výraznými údolními  zářezy, místy  s  mělkými  sníženinami. Pro  jižní okraj 
Jizerské tabule je typický akumulační reliéf říčních teras. Košátecká tabule vytváří táhlé svahy a plošiny o 
výšce  kolem 250 m  n. m. Tabule  je budována křídovými písčitými slínovci, často s pokryvem spraší a 
vátých písků. 

Geologické poměry  

V řešeném území tvoří skalní podloží horniny křídového stáří, které jsou stratigraficky přiřazovány 
střednímu a svrchnímu turonu – souvství jizerské. Z petrografického hlediska převažují pískovce a 
prachovce. Při povrchu souvrství byly zastiženy převážně jemnozrnné slinité pískovce až slínovce hnědých 
barevných odstínů. V jejich podloží byly zastiženy pevné, většinou bělošedé vápnité pískovce. 

Z kvartérních zemin pokryvných útvarů jsou na elevacích a svazích (mimo eluvia) přemístěné 
produkty zvětrání (deluviální a deluviofluviální sedimenty) výše uvedených hornin. V depresích se 
vyskytují hojné fluviální sedimenty. Svrchní části pokryvných útvarů tvoří eolické sedimenty, u kterých 
převažují sprašové hlíny. Tyto jsou překryté středně mocným humózním půdním profilem a proměnlivými 
antropogenními sedimenty.  

Od povrchu směrem do podloží lze v území očekávat následující typy zemin: 
Antropogenní sedimenty – mají velmi proměnlivou mocnost a řadíme k nim navážky, konstrukce 

stávajících násypů a vozovek. Mají převážně hlinito-písčito-kamenitý charakter. 
Ornice a půdní horizont – tvoří v zájmovém území pokryv s mocností cca 0,2 až 0,6 m. Strukturně 

zde převládá humózní hlína, jejíž kvalitní části je nutné skrýt a využít pro rekultivaci. 
Eolické sedimenty – v západní části trasy překrývají podložní sled. Jejich mocnost zde dosahuje až 

cca 8 m. V úsecích s vedením komunikace v úrovni stávajícího terénu se budou eolické sedimenty často 
vyskytovat na její pláni a budou poskytovat málo vhodné silniční podloží. 

Fluviální sedimenty – náplavy vodotečí jsou značně různorodé, od hlíny a jílu písčitého přes písek 
hlinitý a jílovitý až ke štěrku hlinitému. Fluviální sedimenty leží na skalním podloží a jejich mocnost je 
značně rozmanitá. 
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Deluviofluviální sedimenty – nejčastěji výplně splachových depresí charakteru od hlíny písčité a 
jílovité až k písku hlinitému s úlomky částečně opracovaných hornin. Jsou velmi proměnlivé mocnosti. 

Deluviální sedimenty – svahové hlíny chrakteru od hlíny písčité a jílovité až k písku hlinitému 
s úlomky podložních hornin či svahové sutě ve vývoji štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy. Jsou většinou 
malé mocnosti.  

Půdní poměry  

Geologickým  podložím  jsou v oblasti vymezeny dvě odlišné kategorie  půd  lišící  se  fyzikálními  
vlastnostmi. Na  vápnitém podloží  křídových slínů  a sprašových  překryvů tvořených slínovci a jílovci  se 
vytvářejí fyzikálně méně příznivé těžké jílovito - hlinité málo  propustné půdy. Jsou však bohaté na živiny 
a mají velkou sorbční schopnost, což se projevuje akumulací atmosférických srážek a oglejením půd. 

Na pleistocénních  štěrkopíscích a pískovcích dochází naopak k tvorbě půd dosti hlubokých,  
písčitých až hlinitopísčitých. Jsou lehké, propustné, ale kyselé a chudé na živiny. 

 

4. Flóra  
Řešený záměr se nalézá v Benátském bioregionu, který zabírá převážnou část Jizerské tabule. 

Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí termofytika, západní část území náleží 
fytogeografickému okresu 11a Všetatské Polabí, východní část náleží do fytogeografického okresu 12 
Dolní Pojizeří. 

Benátský bioregion je význačný teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně 
tvořeného dubohabrovými háji, na jihozápadním okraji i teplomilnými doubravami. Acidofilní doubravy 
jsou zastoupeny na svazích údolí. V současné době dominují bioregionu pole, ale zachovaly se zde i větší 
plochy lesů, zpravidla nepůvodních borů a akátin, avšak se zbytky velmi hodnotných doubrav a 
dubohabřin. 

Potenciální přirozená vegetace  

Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala 
území v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická 
rekonstrukční mapa ČSR v měřítku 1: 200 000 (Mikyška et al. 1968). 

Potenciální přirozenou vegetaci ve východní části řešeného území tvoří mochnová doubrava 
(Potentillo albae-Quercetum), lipová doubrava (Tilio – betuletum) a v malé míře též střemchová jasenina 
(Pruno-fraxinetum). V západní části řešeného území je významně zastoupena černýšová dubohabřina 
(Melampyro nemorosi-Carpinetum). 

 
Lipová doubrava (Tilio – betuletum) 
Jedná se o společenstva teplých a sušších oblastí na minerálně slabších substrátech. Typické jsou 

středně bohaté terasové písky a štěrkopísky a podobné lehčí substráty na minerálně bohatém nepropustném 
podloží (křídové sedimenty). Lipové doubravy jsou okrajovým typem mezotrofních a mezofilních 
smíšených dubových lesů směrem k acidofilním doubravám.  
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Mochnová doubrava (Potentillo albae-Quercetum) 
Tato mapovací jednotka zahrnuje teplomilné druhově bohaté doubravy s dubem zimním (Quercus 

petraea) nebo s dubem letním (Quercus robur) na chudších půdách silikátových substrátů. V keřovém 
patru je diagnosticky významné zastoupení druhu Frangula alnus, častěji pak Corylus avellana. 

 
Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 
V černýšových dubohabřinách jsou dominantními druhy dub zimní (Quercus petraea) a habr 

(Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu 
letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer 
pseudoplatanus, mléč – A. platanoides, třešeň – Cerasus avium). 

Aktuální vegetace 

V zájmovém území byl v listopadu roku 2007 proveden orientační průzkum zaměřený na 
vytypování přírodních a přírodě blízkých lokalit, které by bylo vhodné podrobněji prozkoumat v dalším 
stupni projektové dokumentace. Jedná se především o prostory, kde budou realizovány přeložky a 
významnější úpravy mimo prostor stávající komunikace I/16. Stručný popis předmětných lokalit je uveden 
níže. 

Převážná část nové výstavby komunikace bude realizována na orné půdě. Pozemky jsou 
zemědělsky obhospodařovány běžnými polními kulturami. Ostatní vegetaci zájmového území lze rozdělit 
do několika základních biotopů: vegetace lesních společenstev a zahrad, doprovodná vegetace podél cest a 
remízů a břehová vegetace vodních toků.  

Vegetace lesních společenstev a zahrad se v území výstavby nových obchvatů vyskytuje poměrně 
zřídka. Jedná se spíše o menší lesní pozemky (v okolí Radouně, Mělnického Vtelna a Jizerního Vtelna). 
Větší lesní celek se nachází ve svahu údolí u Košáteckého potoka (Obr. č. 6). Tento lesní celek je součástí 
regionálního biocentra Nemyslovice a bude třeba zde v průběhu další sezóny provést podrobný botanický a 
dendrologický průzkum. Významným prvkem přírodního charakteru jsou i stráně jižně od Vysoké Libně 
(Obr. č. 7), kde je v rámci plánovaného obchvatu navrženo přemostění. Jedná se zároveň o registrovaný 
významný krajinný prvek. V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné provést v této lokalitě 
botanický a dendrologický průzkum s oceněním dřevin.  
 

Obr. č. 9      Obr. č. 10 
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Doprovodná vegetace podél cest je tvořena jak vzrostlými stromy (zpravidla v alejích), tak i 
drobnými remízy s různými druhy dřevin a keřovými společenstvy. V zájmovém území je tato vegetace 
zastoupena zejména alejemi ovocných (jabloně, švestky) i neovocných dřevin (kaštany, lípy, jasany). V 
remízech doprovázejících zpravidla polní cesty se lze setkat s běžnými keři (šípek, hloh, bez) a stromy 
(dub, bříza, javor). Viz Obr. č. 8 a 9. V dalších fázích projektu bude nutné provést podrobnější 
dendrologický průzkum dřevin v alejích, a to zejména v úsecích silnice I/16, kde bude trasa silnice 
vyvedena do obchvatů (před Liblicemi, za Byšicemi, před Vysokou Libní, u křižovatky Mělnické Vtelno, 
v místech přeložky Košáteckého potoka a před Beznem) a zároveň botanický průzkum remízů, které bude 
nová trasa silnice překračovat. 

 

Obr. č. 11      Obr. č. 12 

 
 

Vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit. 
V zájmovém území se jedná o drobnější vodní toky, které doprovází typická vegetace zastoupená ve 
stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, v keřovém patře se nachází převážně bez a ostružiník. 
V dalších fázích dokumentace se bude nutné zaměřit na podrobný botanický průzkum v rámci významného 
krajinného prvku Rybníky a stráně u Libeně, kde jsou předmětem ochrany kromě rybníků doprovodné 
porosty vrb, topolů, jasanů a celý pestrý biotop přecházející od zamokřených poloh s orobincem po 
mezofilní květnaté trávníky. Vzhledem k plánované přeložce v údolí Košáteckého potoka (při soutoku 
s Hlubokou) bude nutné provést podrobnou inventarizace břehových porostů. Toto území lze označit za 
velmi citlivé, neboť se jedná o tok regionálního významu z hlediska územního systému ekologické stability 
- regionální biokoridor (Obr. č. 10 a 11). 
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Obr. č. 13      Obr. č. 14 

 
 

Shrnutí 
Zájmové území lze charakterizovat jako zemědělsky obhospodařovanou krajinu s řadou prvků 

přírodního charakteru. V rámci orientačního průzkumu byly vytypovány lokality, které bude nutné 
v dalších fázích přípravy záměru podrobit důkladným botanickým a dendrologickým průzkumům, ze 
kterých vzejdou následná opatření pro minimalizaci negativních vlivů na faunu a flóru a ekologickou 
funkci stávajících přírodních či přírodě blízkých prvků v krajině.  

 

5. Fauna  
Zájmové území se nachází v Benátském bioregionu. Fauna bioregionu je ryze hercynská, se 

západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Vyznačuje se mozaikou zbytků xerotermních 
společenstev v převažující kulturní stepi a maloplošných lesních porostů. Vzácné menší vodoteče patří do 
pstruhového pásma.  

V zájmovém území byl v listopadu roku 2007 proveden orientační průzkum zaměřený na 
vytypování přírodních a přírodě blízkých lokalit. Řešené území je již v současné době značně ovlivněno 
provozem silnice I. třídy, která působí jako členicí prvek a znesnadňuje migraci zvěře. Části zájmového 
území, kde se předpokládá výstavba nových obchvatů, přeložek a provádění plošně náročných úprav, bude 
nutné v dalších fázích dokumentace podrobit zoologickému průzkumu se zaměřením na výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů. 

Převážnou část zájmového území tvoří orná půda s intenzivní zemědělskou činností a zde lze 
předpokládat výskyt běžných polních druhů živočichů, kterými jsou např. bažant obecný (Phasianus 
colchicus), hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), zajíc polní (Lepus araneus), 
káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus) . Mohou se zde však vyskytovat i vzácnější 
druhy živočichů, např. křeček polní (Cricetus cricetus), koroptev polní (Perdix perdix), křepelka polní 
(Coturnix coturnix) a moták pochop (Circus aeruginosus).  

Na několika místech se v zájmovém území nacházejí lokality bližší přírodnímu charakteru. Jedná 
se o remízky, menší lesní pozemky a biotopy doprovázející vodní toky. Diverzita živočišných druhů zde 
bude pravděpodobně vyšší a lze zde očekávat i možný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. 
Především je třeba upozornit na tok Košáteckého potoka a jeho doprovodné břehové porosty, které mohou 
být hnízdištěm moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) či slavíka obecného (Luscina megarhynchos). 
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Zajímavé ze zoologického hlediska budou pravděpodobně i stráně u Vysoké Libně, kde by v trnitých 
keřových porostech mohl hnízdit ťuhýk obecný (Lanius collurio). 

Shrnutí 

V zájmovém území bude nutné v dalších fázích provést komplexní zoologické průzkumy na 
plochách nových záborů půdy. Sezónní průzkum by měl pokrývat ornou půdu i přírodě blízké biotopy 
(remízy, meze, lesní pozemky, vodní toky).   

 

6. Ekosystémy 
Záměrem budou dotčeny následující ekosystémy: 

• Ekosystém orné půdy (intenzivně obhospodařovaná pole): 
Obdělávaná orná půda je v zájmovém území nové výstavby velmi výrazně zastoupena. Jedná se o 

vývojově nejprimitivnější ekosystém, u něhož je sukcese blokována pravidelným odnímáním biomasy, 
mechanickým i chemickým obděláváním půdy. Biota je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením 
prvků původních přírodních ekosystémů.  

• Ekosystém intenzivně antropogenně ovlivněný: 
Do této kategorie je možné zařadit např. ekosystémy podél liniových komunikací v zájmovém 

území a také např. ekosystém zahrad, zemědělských areálů a dalších kulturních ploch. V zájmovém území 
jsou tyto ekosystémy poměrně hojně zastoupeny. 

• Ekosystém lesních porostů: 
Přirozené lesní ekosystémy je možné považovat jako vývojově nejpokročilejší. Drobné lesní 

porosty v zájmovém území mají převážně pozměněnou druhovou skladbu, ale v převážně zemědělské 
krajině mají tyto porosty velký význam.  

• Ekosystém mimolesní zeleně (remízy, meze) 
Jedná se spíše o méně rozsáhlé ekosystémy, vetšinou pozůstatky po lidské činnosti v krajině. 

Druhová skladba většinou není původní. V zájmovém území jsou tyto ekosystémy poměrně hojně 
zastoupeny. 

• Ekosystém vodního toku 
Ekosystém je tvořen korytem meandrujícího toku, jehož charakter je dán hydrologickým režimem. 

K vodnímu toku nedílně patří břehové porosty převážně původního složení.  
 

7. Krajina 
Silnice I/16 protíná část krajiny, která se vyznačuje vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde 

však i řada přírodních a přírodě blízkých prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, 
meze, rozptýlená zeleň a vodní tok s břehovými porosty. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným 
územím nížinatého charakteru s nadmořskou výškou od 200 do 270 m n. m. 

Stávající komunikace I/16 vede středem řady obcí, přes zemědělsky obdělávané plochy a drobnější 
lesní porosty a přemosťuje drobné i větší vodní toky. Komunikace se kříží s řadou místních komunikací a 
polních cest. Z krajinářského hlediska jsou nejcennějšími prvky v území vodoteče – Košátecký potok, 
Strenický potok a tok řeky Jizery. Významná je rovněž vegetace, která tyto toky doprovází. V zemědělsky 
obhospodařované krajině jsou cennými prvky i drobné lesíky a mimolesní zeleň. Silnice I/16 je na řadě 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění Silnice I/16 Vavřineč – R10 

_________________________________________________________________________________________ 

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

54

míst lemována alejemi stromů, které slouží jeko větrolamy. Krajinný ráz oblasti dále utváří malé vesničky, 
které bohužel negativně ovlivňuje fakt, že jejich středem prochází silnice s poměrně vysokou intenzitou 
dopravy. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti  

1. Sociální a ekonomické vlivy 
Plánovanými úpravami silnice I/16 dojde v prvé řadě k optimalizaci komunikace z hlediska 

samotného vedení trasy (realizace obchvatů dotčených obcí), zlepšení výškových a šířkových parametrů 
komunikace. Stávající dopravně velmi zatížená komunikace I/16 procházející přes řadu obcí (Vavřineč, 
Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Radouň, Mělnické Vtelno, Bezno, Jizerní Vtelno, Krnsko, Písková Lhota, 
Zámostí, Bezděčín) nebude dále natolik zatěžovat obyvatele hlukem, vibracemi, znečištěním ovzduší atd. 

Z ekonomického pohledu je nutno zmínit, že dojde k úsporám finančních prostředků za likvidace 
škod a zdravotních následků v důsledku častých dopravních nehod na stávající technicky nevyhovující 
komunikaci. 

Stavba rovněž ovlivní organizaci a využití půdního fondu (obdělávaných půd) v daném území. 
Během budování obchvatů a dalších úprav silnice vznikne řada pracovních příležitostí. Výstavba 

plánované komunikace bude vyžadovat zejména takové profese jako: stavební dělníky, posádky a řidiče 
stavebních strojů a nákladních automobilů, techniky. Počet volných pracovních míst bude záviset na 
dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení. 

 

2. Vlivy na zdraví obyvatel 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
Počty obyvatel zasažených nepříznivými účinky provozu na stávající silnici I/16 a následně na 

optimalizované a homogenizované silnici I/16 jsou velmi důležitými údaji, které by měly být při hodnocení 
vlivů na zdraví a při hodnocení zdravotních rizik brány v úvahu. 

Z hlediska hodnocení zdravotních rizik jsou provozem po stávající silnici I/16 v řešeném úseku 
Vavřineč – R10 ovlivněny obce Vavřineč, Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Radouň, Mělnické Vtelno, 
Bezno, Jizerní Vtelno, Krnsko, Písková Lhota, Zámostí a Bezděčín. Navržená úprava trasy silnice I/16 je 
koncipována tak, že odvádí dopravu mimo obytnou zástavbu. Především v obcích Liblice, Byšice, Vysoká 
Libeň, Radouň, Mělnické Vtelno, Bezno a Jizerní Vtelno bude počet zasažených lidí provozem na silnici 
I/16 výrazně minimalizován.  

Hluk 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční 
změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo 
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

K obecně nepříznivým zdravotním účinkům hluku patří např. poškození sluchového aparátu 
v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Obecně se 
předpokládá i možný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém či mentální zdraví. 

Vliv záměru na akustickou situaci v zájmovém území bude podrobně zpracován v rámci akustické 
studie, která bude součástí dokumentace EIA. Předpokladem je, že navržené obchvaty (Liblice, Byšice, 
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Vysoká Libeň, Radouň, Mělnické Vtelno, Bezno a Jizerní Vtelno) významně sníží hlukovou zátěž na 
území těchto obcí. 

Hodnocení zdravotních rizik 

Hodnocení zdravotních rizik na základě zpracované akustické studie bude součástí navazující 
dokumentace EIA. 

Znečištění ovzduší 

Nepříznivé účinky na zdraví obyvatel by mohla způsobit zejména zvýšená prašnost při výstavbě 
plánovaného záměru a výfukové plyny spalovacích motorů nákladních automobilů, které budou na 
staveniště dojíždět. Z hlediska vlivu na zdraví obyvatel by se pravděpodobně jednalo o krátkodobé 
dráždivé účinky na dýchací cesty. Vznik chronických a infekčních onemocnění dýchacích cest vlivem 
výstavby záměru je nepravděpodobný.  

Při provozu záměru se předpokládá přesunutí dopravní zátěže území mimo střed obcí, což bude pro 
obyvatelstvo dotčených obcí jednoznačně pozitivní vliv.  

Hodnocení zdravotních rizik 

Vlivy provozu záměru na zdraví obyvatel budou vyhodnoceny na základě rozptylové studie, která 
bude součástí dokumentace EIA. 

 

Nehodovost  
Nehodovost se sníží zejména z následujících důvodů:  
- budou vyloučeny průtahy obcemi, 
- parametry nové silnice (S 9,5/70) budou ve vyšší kvalitě, 
- snížením stresové zátěže řidičů. 

 
Narušení faktoru pohody obyvatelstva 
Obecně lze k těmto faktorů zařadit:  
- mírné zvýšení ekvivalentních hladin akustického tlaku a emisí ve fázi výstavby silnice, 
- vliv provozu stavby na akustickou situaci a znečištění ovzduší, 
- vliv na estetickou a krajinotvornou funkci prostředí, 
- změnu přístupu na pozemky,  
- nutnost přeložení obvyklých cest a stezek obyvatelstva, resp. řešení křížení stávajících stezek 

s navrženou silnicí. 
Stručně lze konstatovat následující:  
Po uvedení do provozu homogenizované a na řadě míst nově trasované silnice I/16 dojde k 

výraznému zlepšení stávající situace především v obcích Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Radouň, Mělnické 
Vtelno, Bezno a Jizerní Vtelno, kterými prochází stávající silnice I/16. Po realizaci obchvatů dojde k přelití 
větší části dopravního proudu (tranzitní dopravy) ze stávající komunikace na tuto nově upravenou 
komunikaci.  

Za ovlivnění faktoru pohody obyvatelstva je možné považovat i změnu přístupu na pozemky. 
K ovlivnění migračních tras obyvatelstva dojde jak v období výstavby, tak při provozu. V období výstavby 
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dojde k dočasným omezením v důsledku stavebních prací. Vzniknou nároky na objízdné trasy. Jejich 
konkrétní řešení bude předmětem dalších fází projektové dokumentace.  

Po realizaci dílčích úprav silnice I/16 (obchvaty, atd.) bude přístup na pozemky zajištěn upravenou 
sítí cest. 

Období výstavby bude z hlediska faktoru pohody po přechodnou dobu zatěžující. Narušení faktoru 
pohody je možné očekávat především v souvislosti s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin či 
nároky na objízdné trasy. 

Negativní vlivy na estetickou tvář krajiny je možné očekávat ve fázi výstavby a v prvních letech 
provozu silnice. Po zapojení vegetačního doprovodu by se tento vliv měl zmírnit. 

 

3. Vlivy na akustickou situaci 
Provoz na komunikaci I/16 je liniovým zdrojem hluku. K emisi hluku bude docházet jak v průběhu 

plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak 
v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.  

Hygienické limity 

Z dikce nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující stanovení 
hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor obytných a ostatních chráněných objektů:  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru 
ovlivňovaném automobilovou dopravou na stávající silnici I/16: 

- v denní době  (6:00 – 22:00 hod.)  LAeq,T  =  70 dB                                        
- v noční době  (22:00 – 6:00 hod.)                                                LAeq,T  =  60 dB 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru 
upravované silnice I/16: 

- v denní době  (6:00 – 22:00 hod.)  LAeq,T  =  60 dB                                       
- v noční době  (22:00 – 6:00 hod.)                                         LAeq,T  =  50 dB 

Fáze výstavby 

Hluk šířený do okolí komunikace během její výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni 
projektové přípravy kvantifikovat, protože nejsou známy vstupní údaje pro výpočet akustické studie. Lze 
však očekávat, že největším zdrojem hluku ve fázi výstavby bude těžká nákladní doprava a budování 
zemních těles, především násypů (nasypávání a hutnění). Hluk se bude také šířit z prostorů zařízení 
staveniště. 

Fáze provozu 

Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem nově upravené silnice I/16 na 
chráněnou obytnou zástavbu či případné návrhy protihlukových opatření je třeba provést v rámci 
samostatné akustické studie. 

Předmětem hodnocení by mělo být především porovnání akustické situace ve stavu se stávající 
silnicí I/16 ve výše zmiňovaných obcích a stavu po realizaci plánovaných úprav této silnice (obchvatů, 
přeložek částí silnice, atd.). Posouzení ve venkovním chráněném prostoru v okolí upravované silnice I/16 je 
třeba provést v prostoru, ve kterém se předpokládá změna akustické situace vlivem navrženého záměru.   
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Ve stávajícím stavu je hlukem z automobilové dopravy na stávající silnici I/16 dotčena chráněná 
zástavba v intravilánu obce Vavřineč, Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, dále jižní okraj Mělnického Vtelna, 
intravilán obce Bezno, Jizerní Vtelno a okraje obcí Krnsko, Písková Lhota, Zámostí a Bezděčín. 

K výraznému zlepšení akustické situace by mělo dojít především v intravilánu těch obcí, u kterých 
je plánován obchvat. Jedná se o tyto sídelní celky: Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Radouň, Mělnické 
Vtelno, Bezno a Jizerní Vtelno.  

 

4. Vlivy na ovzduší 
Provoz na komunikaci I/16 je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím polutantů do ovzduší 

bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a 
provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci ve fázi provozu.  

Automobilová doprava bude především zdrojem emisí NOX, CO, benzenu a PM10.  

Imisní limity 

Dle příslušného nařízení vlády č. 597/2006 Sb. ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám je 
nezbytné respektovat následující imisní limity:  

Tab. č.  12: Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx) 
Parametr / Doba průměrování Hodnota imisního limitu 

Aritmetický průměr / 1 h 200 µg.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18 
krát za kalendářní rok 

Aritmetický průměr / Kalendářní rok 40 µg.m-3 NO2 

Poznámka: Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. 

  
 V letech 2007 až 2009 budou  meze tolerance následující: 

Rok 2007 2008 2009 

Pro 1 hodinu 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Pro kalendářní rok 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2  µg.m-3 

 

Tab. č.  13: Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10) 
Parametr / Doba průměrování Hodnota imisního limitu 

Aritmetický průměr/ 
24 hodin 

50 µg.m-3 PM10, nesmí být překročena více než 35 
krát za kalendářní rok 

Aritmetický průměr/ Kalendářní rok 40 µg.m-3 PM10 

 

Tab. č.  14: Imisní limity a meze tolerance pro oxid uhelnatý 
Parametr / Doba průměrování Hodnota imisního limitu 

Maximální denní osmihod. klouz. 
průměr 10 mg.m-3 CO 
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Tab. č.  15: Imisní limity a meze tolerance pro benzen 
Parametr / Doba průměrování Hodnota imisního limitu 

Aritmetický průměr / 
1 rok 

5 µg.m-3 

Pozn.:  Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  

 

  V letech 2007 až 2009 budou meze tolerance následující: 
2007 2008 2009 

3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 

Fáze výstavby 

Z hlediska vyhodnocení vlivů na ovzduší představuje nejkritičtější situaci manipulace s prašnými 
materiály a vyvolané přepravní nároky v etapě zemních prací.  

Bude nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci výstavby, zejména z hlediska omezování 
prašnosti při prováděných stavebních činnostech. Pro samotnou etapu stavebních prací jsou doporučena ve 
vztahu k omezování sekundární prašnosti následující opatření: 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
zemních prací, 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány. 

Fáze provozu 

Podrobné hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je třeba provést na základě zpracované 
rozptylové studie. Předmětem posouzení by mělo být především porovnání stavu se stávající silnicí I/16 a 
stavu po realizaci plánovaných úprav této silnice (obchvatů, přeložek částí silnice, atd.).  

Lze předpokládat, že i přes předpokládaný nárůst dopravy ve výhledových letech  nedojde 
s ohledem na technický pokrok k významnému zvýšení produkce škodlivin. Současný trend vývoje motorů 
směřuje k omezování produkce emisí a ke snižování potřeby pohonných hmot. 

Největší zastoupení ve výfukových plynech mají oxidy dusíku (NOx). Lze předpokládat, že emise 
benzenu v budoucnu poklesnou i přes předpokládané zvýšení intenzity provozu. Naftové motory nákladní 
dopravy produkují benzenu velmi málo a katalyzátory odstraní z výfukových plynů benzínových motorů 
kolem 90 % benzenu. Předpokládá se, že v roce 2020 bude procento osobních aut s benzínovým motorem 
bez katalyzátoru zcela zanedbatelné. Lze předpokládat, že plánované obchvaty obcí významně přispějí ke 
snížení koncentrací PM10 uvnitř zástavby dotčených obcí. 

Stejně jako u akustické situace je možné očekávat zlepšení situace v intravilánu těch obcí, u 
kterých je plánován obchvat silnice I/16. 
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5. Vliv na vody  

Vliv na hydrologický režim 

Plánovaná výstavba silnice I/16 může ovlivnit hydrologický režim zájmového území následujícími 
způsoby: 

• krátkodobým zvýšením průtoků v povrchových tocích v důsledku zvýšeného povrchového 
odtoku z vozovek, 

• změnou proudění podzemních vod v důsledku vybudování zemního tělesa komunikace, 
• ovlivnění mělké hladiny podzemních vod v místech zářezů silnice. 

Ovlivnění množství vod 

Na zpevněné nepropustné ploše vozovky dojde k urychlení povrchového odtoku oproti okolnímu 
území. Těleso rychlostní silnice se svými odvodňovacími prvky představuje umělou orografickou 
rozvodnici, která vymezuje odtokovou plochu pro přímý, tj. povrchový a hypodermický odtok k místu 
křížení komunikace s nějakým prostupem. Vliv na velikost základní složky odtoku, tj. na podzemní odtok, 
by komunikace mohla mít pouze v úsecích, kde jsou její nivelety, resp. kóty základových spár, pod 
maximálními úrovněmi hladin podzemních vod, tedy v úsecích hlubších zářezů. 

Ovlivnění jakosti vod 

Z hlediska ovlivnění jakosti vod je komunikace potenciálním zdrojem kontaminace povrchových i 
podzemních vod. Dešťové odpadní vody mohou být znečištěny zejména těmito látkovými skupinami: 

• toxickými stopovými prvky, 
• nepolárními extrahovatelnými látkami (ropnými látkami), 
• růstovými inhibitory a herbicidy, 
• složkami posypových materiálů. 

Úpravami na řešených úsecích silnice I/16 se zmenší riziko vnosu látek ropného původu do 
životního prostředí následujícími způsoby: 

• K vyšším emisím NEL ve výfukových plynech dochází při nedokonalém spalování paliva 
ve spalovacích motorech, a to především při řazení rychlostí a rozjezdu vozidel. 

• Nejnebezpečnějšími zdroji kontaminace ropnými látkami jsou havárie vozidel. 
Vzhledem k rozmachu využívání automobilových katalyzátorů se riziko vnosu toxických 

stopových prvků do prostředí blíží nule. Ani vnos nepolárních extrahovatelných látek (ropných 
uhlovodíků) z úkapů pohonných systémů dopravních mechanismů není příliš nebezpečný. Nebezpečný by 
ovšem mohl být jejich vnos následkem havárií. Ty samozřejmě není možné předvídat, a v tomto stadiu 
řešení nelze ani navrhovat konkrétní sanační opatření. Proto se v tomto směru omezujeme pouze na 
doporučení, aby se technickým řešením minimalizovalo nebezpečí havárií. 

Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti 
současnému stavu zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií 
použití posypových materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů. 

Dále je nutné poznamenat, že faktorem nesporně snižujícím biologickou nebezpečnost aplikace 
posypových materiálů na bázi chloridů je i to, že tyto látky budou aplikovány výhradně v zimním období, 
tj. v období vegetačního klidu a za útlumu zooplanktonu v povrchových tocích. Protože chloridové ionty 
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jsou relativně velmi pohyblivé, budou odplaveny dříve, než se stačí biotoxicky projevit, nejpozději po 
začátku vegetační sezóny. 

Z toho důvodu předpokládáme, že nárůst chloridové zátěže nebude významný. 
K zamezení vniknutí ropných látek do vodotečí budou v dalších fázích projektu navržena příslušná 

technická opatření. 

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod 

V úseku před Vysokou Libní prochází stávající komunikace po okraji ochranného pásma vodního 
zdroje stupně IIb. Jižně od Vysoké Libně bude plánovaný obchvat procházet skrz ochranná pásma vodního 
zdroje stupně IIa a IIb. Před Mělnickým Vtelnem se stávající komunikace I/16 dotýká okraje ochranného 
pásma vodního zdroje IIb. V okolí Bezna bude obchvat procházet ochranným pásmem vodního zdroje 
stupně III. 

V oblasti ochranných pásem vodního zdroje je nutno zvýšit důraz na ekologické zabezpečení 
stavby, především na provoz stavebních strojů a mechanizmů. V těchto úsecích je nutno vyloučit jakékoliv 
skladování látek ekologicky rizikových, situování stavebních dvorů, dlouhodobější odstávky stavebních 
mechanizmů apod. Pro případ ekologické havárie je nutno vypracovat provozní a havarijní plán a nechat ho 
odsouhlasit příslušným orgánem vodohospodářské správy. Odvádění dešťových vod z těchto úseků bude 
realizováno do dešťové kanalizace. 

Vzhledem k tomu, že zájmová lokalita leží v CHOPAV Severočeská křída je v dokumentaci 
věnována zvýšená pozornost problematice ovlivnění vod, a to jak při výstavbě tak i při provozu záměru. 

Nařízení vlády č. 85/1981 Sb. o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a 
Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky 
Moravy s účinností od 1. ledna 1982 v § 2 stanovuje následující: 
(1) V chráněných vodohospodářských oblastech se zakazuje: 
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé chráněné 
vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 ha proti stavu ke dni 
nabytí účinnosti tohoto nařízení, 
b) odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy, 
c) odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud se neprokáže na základě 
hydrogeologického zhodnocení, že odvodnění neohrozí oběh podzemních vod, 
d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 tisíc m3 v jedné lokalitě, pokud se neprokáže na základě 
hydrogeologického zhodnocení, že těžba rašeliny neohrozí oběh podzemních vod; zákaz se nevztahuje na 
těžbu rašeliny z přírodních léčivých zdrojů, 
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé 
hladiny podzemních vod; zákaz se nevztahuje na těžbu 
1. štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem 
následného vodohospodářského využití prostoru ložiska, 
2. v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li k většímu 
plošnému odkrytí než 10 ha, 
3. všech druhů uhlí, nedojde-li k narušení důležitých funkcí území z hlediska ochrany životního prostředí, 
4. ostatních vyhrazených nerostů, nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha, 
f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů v souladu s 
předpisy na ochranu jakosti vod3), 
g) ukládat radioaktivní odpady z výroby nebo regenerace palivových článků pro jaderné elektrárny a 
radioaktivní odpady z jaderných elektráren, 
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h) provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud jednotlivé průzkumné objekty nebudou 
následně vodohospodářsky využity nebo nebudou následně upraveny tak, aby nedocházelo k ohrožení 
oběhu podzemních vod, 
i) provádět výstavbu: 
1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů, 
2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo ropné látky jako 
surovinu, 
3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m3, 
4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou opatřena proti úniku 
ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud nebude vybudován kontrolní systém pro 
zjišťování jejich úniku, 
5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní 
nezávadnost povrchových nebo podzemních vod4), s kapacitou přesahující potřebu provozu závodu, 
6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW. 

Žádná z výše uvedených činností s výstavbou silnice bezprostředně nesouvisí. 

Shrnutí 

Konkrétní vlivy stavby na režim povrchových a podzemních vod, na jejich množství a kvalitu 
budou hodnoceny na základě hydrogeologického posouzení zájmového území. 

 

6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Trvalé a dočasné zábory ZPF a PUPFL 

Realizací hodnocené stavby dojde k trvalému i dočasnému záboru zemědělského půdního fondu. 
Záměr si rovněž vyžádá trvalý zábor PUPFL. Nově budované obchvaty na komunikaci I/16 střídavě 
prochází přes louky, drobnější lesní pozemky a zemědělsky využívané pozemky.  

Celkový trvalý zábor zemědělského půdního fondu v důsledku realizace záměru není v této fázi 
přípravy projektu přesně stanoven. Vyhodnocení trvalého záboru ZPF stavbou dle dotčených katastrálních 
území včetně vyhodnocení dotčených BPEJ bude součástí žádosti o vynětí ze ZPF. 

V řešeném území se nachází ornice o mocnosti cca 0,2 až 0,6 m, kterou bude nutno skrýt. Ornice 
sejmutá z ploch trvalého záboru bude deponována na staveništi a řádně ošetřována, následně bude použita 
na zpětné ohumusování svahů komunikace. Případný přebytek ornice může být použit i na rekultivace nebo 
zlepšení bonity vybraných pozemků ZPF Středočeského kraje.  

Plánovaným záměrem budou nevyhnutelně dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Trvalý 
zábor PUPFL projektovanou stavbou bude minimalizován. Vynětí z PUPFL bude realizováno v souvislosti 
s realizací vlastní stavby komunikace a bezprostředně souvisejících objektů, jako jsou silniční příkopy, 
přeložky polních cest, sjezdy, protihluková opatření, opěrné stěny apod. Přesná výměra dotčených lesních 
pozemků bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. 

Znečištění půdy 

Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít: 
• v průběhu výstavby, 
• provozem na silnici, 
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• haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. 
Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd 

povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může 
dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí 
lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou 
veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci 
s těmito látkami. 

Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je 
toto riziko minimální. 

Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a 
ropnými látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí 
plynů. 

Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že: 
• znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se 

dosahuje 50 - 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel 
za jednotku času, složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic, 

• znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm 
v případě, že tato půda není obhospodařována orbou) 

• znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou, 
• na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné. 
Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat 

za významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob 
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných 
nákladů. 

Výstavba kvalitní silnice I. třídy  riziko běžných havárií automobilů snižuje. 

Pozemkové úpravy 

U zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace k jejich rozdělení, důsledkem čehož 
mohou v některých případech vznikat plochy s nepříznivým tvarem nebo tak malou výměrou, že se jejich 
obhospodařování stane nerentabilním. Přestože bude na tyto pozemky zajištěn vhodný přístup pro 
příslušnou zemědělskou techniku, bude ztíženo jejich obhospodařování. Tuto problematiku budou v dalším 
stupni řešit komplexní pozemkové úpravy. 

Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi 

Plánovanou úpravou komunikace vzniknou na částech řešeného území nové liniové útvary. V těsné 
blízkosti nově vybudovaných obchvatů dojde lokálně ke změnám topografie (násypy, zářezy, mosty). 
K výrazným změnám morfologie terénu v hodnocené oblasti však nedojde. Největším zásahem do původní 
morfologie terénu bude budování mostních objektů, zářezů a tunelů. 

Nejvýznamnější vlivy se uskuteční při budování následujících objektů: 

1) Obchvat Byšice – Liblice – délka 3,9 km 
Trasa je vedena přibližně v úrovni současného trerénu se zářezy do hloubky cca 2 m  a násypy 
výšky 3 m. Ornici a půdní horizont zde dosahující mocnosti cca 0,5 m je nutné skrýt. Níže se 
nacházejí deluviofluviální  a deluviální převážně hlinité sedimenty a svrchní část skalního podloží 
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tvoří zvětraliny jizerského souvrství ve vývoji prachovců a jemnozrnných pískovců. Hladina 
podzemní vody je v hloubce 5 až 6 m. Geotechnické poměry pro realizaci tohoto obchvatu jsou 
příznivé. 

2) Obchvat Vysoká Libeň – délka 3,0 km, se zářezem do cca 7 m 
Začátek obchvatu přibližně sleduje stávající úroveň terénu. Dále začíná silniční zářez, maximální 
hloubky cca 7 m. Podzemní voda se nachází v hloubce 3 až 7 m a v úseku hlubšího zářezu bude 
nutné ji oddrénovat. Od hloubky 5 m je rozpojitelnost třídy 6 a bude vyžadovat velmi těžký 
rozrývač či trhací práce. 

3) Košátecký potok – výškové vyrovnání trasy s mostem a zářezem do 9 m – délka 1,2 km 
V případě mostu lze doporučit hlubinný způsob založení na vrtaných pilotách (délka 7 – 12 m) do 
navětralých až zdravých pískovců. Podzemní voda komunikuje s hladinou potoka a ve zvodnělých 
náplavech je nutné použít výpažnici a  ověřit agresivitu na beton. V případě zářezu se podzemní 
voda objevuje v hloubce 6 – 10 m a v úseku hlubšího zářezu bude nutné ji oddrénovat. 

4) Obchvat Bezno 
Trasa je vedena v úrovni současného terénu s mělkými zářezy do hloubky cca 2 m. Ornici a půdní 
horizont zde dosahující mocnosti cca 0,5 m je nutné skrýt. Níže se převážně nacházejí eolické 
sedimenty, které budou tvořit pláň a aktivní zónu podloží vozovky. Tyto zeminy mají pro silniční 
komunikace z geotechnického hlediska řadu nepříznivých vlastností a bude nutné jejich detailní 
odzkoušení příslušnými terénními a laboratorními zkouškami. 

5) Obchvat Jizerní Vtelno – délka 1,4 km, se zářezem do cca 9 m  a třípruhovým tunelem 
Obchvat Jizerního Vtelna bude začínat v úrovni stávajícího terénu a postupně se bude zahlubovat  
silničním zářezem až do cca 9 m. Trasa bude situována převážně v prostředí eolických sedimentů, 
které mají pro silniční komunikace z geotechnického hlediska řadu nepříznivých vlastností a bude 
nutné jejich detailní odzkoušení příslušnými terénními a laboratorními zkouškami. Trvalé sklony 
zářezů bude nutné posoudit stabilitním výpočtem. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce     
6 – 7 m a úsek hlubšího zářezu bude nutné oddrénovat. Případný vliv záměru na podzemní vody 
bude podrobně vyhodnocen v dalších fázích projektové dokumentace na základě 
hydrogeologického posouzení. Komunikace bude dále vstupovat do třípruhového tunelu o délce 
213 m. Bude se jednat o zasypaný tunel hloubený v otevřené stavební jámě 
 
V důsledku realizace nevhodného zásahu do svahu (zářez) a změnou vodního režimu může dojít 

k lokálním sesuvům půdy. Proto je vhodné zejména v místech navržených zářezů realizovat v dalších 
fázích projektových příprav podrobný IG průzkum a posouzení stability svahu geotechnickým výpočtem. 

Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených 
opatření (viz. kap. D. IV). 

Vlivy na přírodní zdroje 

Celé řešené území leží v Chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Bezno, stanoveném pro ochranu 
výhradního ložiska černého uhlí č. 075300 Mělnická pánev. V případě realizace staveb a zařízení 
netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ je třeba postupovat dle § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.  
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7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Flóra 

Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah 
do polních kultur, drobných lesních a břehových porostů, remízů a travnatých mezí. Dále bude nutné 
provést kácení stromů v místech střetu s přeložkami trasy silnice. Velikost zásahu bude možno objektivně 
posoudit až po podrobném botanickém a dendrologickém průzkumu zájmového území. Poté bude rovněž 
možné specifikovat množství kácené zeleně. Na základě výsledků průzkumu budou případně navržena i 
specifická opatření k ochraně vybraných druhů rostlin nebo jejich společenstev. Případné povolení k zásahu 
do populací zvláště chráněných druhů rostlin je dle zákona č. 114/1992 Sb. v působnosti příslušného 
orgánu ochrany přírody. 

V další fázi projektové dokumentace by měly být  navrženy úpravy zeleně a náhradní výsadby za 
způsobenou ekologickou újmu. Cílem vegetačních výsadeb by mělo být zapojení tělesa komunikace do 
krajiny.  

Fauna 

Fauna zájmového území bude ovlivněna zejména díky záboru půdy, který se v rámci stavby 
uskuteční. Záměr zasáhne kromě intenzivně využívaných ploch (pole) zasáhne i do drobných přírodních či 
přírodě blízkých prvků. V území plánované výstavby je třeba v další sezóně provést podrobný zoologický 
průzkum ve kterém bude speciální pozornost věnována zvláště chráněným druhům živočichů chráněným 
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Na základě něj bude moci být provedeno vyhodnocení velikosti vlivu záměru 
na faunu. Případné povolení k zásahu do populací zvláště chráněných druhů živočichů je dle zákona č. 
114/1992 Sb. v působnosti příslušného orgánu ochrany přírody. 

Větší ovlivnění lze očekávat u fauny bezobratlých, která je méně mobilní než fauna obratlovců. Lze 
předpokládat, že populace obratlovců se přesune na obdobné lokality v okolí. 

V rámci plánované stavby se počítá s výstavbou řady mostních objektů přes vodoteče, prvky ÚSES 
apod., které budou zároveň sloužit jako průchody a podchody pro živočichy. Celkově jsou na trase 
navržena dvě přemostění (60 m dlouhý most přes vodoteč na obchvatu u Vysoké Libně, most přes 
Košátecký potok), jeden nadjezd (u Vysoké Libně) a jeden tunel (u Jizerního Vtelna), což umožní 
dostatečnou průchodnost a dostupnost krajiny pro polní zvěř. Realizace těchto staveb by měla zabránit 
střetu motorových vozidel s živočichy a zároveň umožnit zachování genetické výměny. Všechny toky 
budou přemostěny mosty s dostatečnou světlostí jednotlivých mostních polí a fauna dotčených úseků toků 
by tak neměla být stavbou ani provozem záměru nijak významně ovlivněna.  

Při realizaci samotné stavby je třeba maximálně omezit veškerý pohyb těžké techniky v blízkosti 
toků, zejména doprava stavebního materiálu musí probíhat pouze v trase stavby nebo po stávajících 
komunikacích a nesmí zasahovat do toků. 

Ekosystémy 

Stavbou dojde k ovlivnění ekosystému orné půdy, drobných lesních porostů, mimolesní zeleně, 
vodního toku a antropogenně ovlivněných ekosystémů.  

Obdělávaná orná půda je v zájmovém území nové výstavby velmi výrazně zastoupena. Biota 
tohoto ekosystému je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních 
ekosystémů. Tento ekosystém bude v souvislosti s připravovanou stavbou nejvíce ovlivněn. Vzhledem 
k charakteru tohoto ekosystému však lze zásah označit za akceptovatelný. 
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Zásah do intenzivně antropogenně ovlivněných ekosystémů budou představovat úpravy silnice 
v místech stávajících ekosystémů podél komunikace (aleje) či v intravilánech a na okraji obcí, kde mohou 
být dotčeny zahrady, zemědělské areály či ostatní plochy intenzivněji udržované zeleně. V zájmovém 
území jsou tyto ekosystémy rovněž poměrně hojně zastoupeny. Zásah do tohoto ekosystému se jeví rovněž 
přijatelný, navíc bude kompenzován náhradními výsadbami svahů tělesa komunikace. 

Zastižené drobné lesní ekosystémy mají převážně pozměněnou druhovou skladbu, i přes to mají 
tyto porosty velký význam v zemědělské krajině. V souvislosti s přípravou stavby je tedy třeba omezit 
zábor lesních pozemků na minimum. 

Stávající remízy a meze v zájmovém území jsou pozůstatky po lidské činnosti v krajině. Na tyto 
lokality se většinou váže poměrně zajímavá biota. Živočichové tyto plochy využívají jako potravní zdroj, 
místo úkrytu či jako své stanoviště. V souvislosti s přípravou stavby je tedy třeba plochy remízů a mezí 
zachovat v co největší míře. 

Dotčené ekosystémy vodních toků jsou tvořeny korytem toku a navazujícími břehovými porosty. 
Charakter toků je dán jejich hydrologickým režimem. Potok Hluboká je nestálým tokem. Košátecký potok 
naopak představuje významnou vodoteč v území řešeného záměru. Bezenský potok pramenní v těsné 
blízkosti stávající silnice I/16 před obcí Bezno. Strenický potok představuje další významnou vodoteč 
v řešeném území. Méně významné vodoteče v zájmovém území představují drobné strouhy, často s vazbou 
na vesnické rybníky. Je to např. bezejmenná vodoteč ve Vysoké Libni, Mělnickém Vtelně a Jizerním 
Vtelně. V souvislosti s přípravou stavby je třeba omezit zásah do výše jmenovaných ekosystémů na 
minimum. Případné stavební úpravy by měly být vedeny snahou o vhodné technické řešení, které by co 
nejvíce zachovalo přirozená koryta toků. 
 

8. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, 
NATURA 2000 
Stávající silnice I/16 překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability a významných 

krajinných prvků definovaných ze zákona. Plánované úpravy vozovky v neproblematických úsecích 
komunikace nebudou představovat nijak významný zásah do ÚSES či VKP, neboť se uskuteční pouze na 
stávající zpevněné ploše vozovky. Nově realizované části silnice I/16 nebudou zasahovat do žádného 
zvláště chráněného území. Výstavba komunikace neovlivní registrované památné stromy v okolí řešeného 
záměru. 

Dle stanoviska orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti Krajského úřadu středočeského kraje (č. j. 154089/2007/KÚSK ze dne 
24.10.2007) lze vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. Stanovisko je 
součástí oznámení (kapitola H). 

Záměrem budou ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES a VKP. 
 

Záměr se dotkne následujících prvků ÚSES:   
• IP 1 – Plánovaný obchvat Liblic zasáhne do interakčního prvku tvořeného lipovou alejí podél 

komunikace I/16. V rámci úprav zeleně navrhujeme provést náhradní výsadbu za kácené 
dřeviny. 
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• IP 15 – Záměr zasáhne do interakčního prvku tvořeného ovocnou alejí podél silnice do 
Hostína. Plánovaný obchvat bude tuto silnici křížit. V rámci úprav zeleně navrhujeme provést 
náhradní výsadbu za kácené dřeviny. 

• IP 30 – Obchvat Liblice – Byšice bude protínat keřový a stromový doprovod polní cesty od 
Byšic přes les do Vavřinče. 

• IP15 – Plánovaný obchvat Byšic zasáhne do interakčního prvku tvořeného stávající polní 
cestou s doprovodnu zelení.   

• IP21 – Obchvat Byšic bude protínat navrhovaný liniový interakční prvek tvořený polní cestou 
z Byšic do Hostína. 

• RBK Košátecký potok – Záměr předpokládá výstavbu nového mostu přes Košátecký potok a 
souběžný biokoridor. Přemostění je navrženo v kategorii S 9,5 s oboustrannými chodníky 
šířky 750 mm. Most bude založen na vrtaných pilotách. 

• RBC Nemyslovice – Záměr předpokládá návaznost na most přes Košátecký potok cca 9 m 
hlubokým zářezem do svahu po pravé straně od stávající komunikace ve směru na Bezno. 
Vzhledem ke 4,5 % stoupání zde bude zřízen stoupací pruh pro pomalá vozidla. 

 
Podrobné vyhodnocení vlivu záměru na ÚSES bude provedeno v navazující dokumentaci EIA na 

základě přírodovědných průzkumů.  
 
Záměrem bude dotčen registrovaný VKP: 
• VKP 65 – Rybníky a stráně u Libeně  - Záměr předpokládá přemostění vodoteče místního 

významu s doprovodnými porosty v délce 60 m. Most bude založen na vrtaných pilotách, 
niveleta mostu bude 5,3 m nad terénem.  

 
Záměrem budou dotčeny následující VKP dané ze zákona č. 114/1992 Sb.: 
• Košátecký potok v rámci přeložky mostu přes Košátecký potok 
• Niva Košáteckého potoka v rámci přeložky mostu přes Košátecký potok 
• Les v rámci přeložky mostu přes Košátecký potok  
• Les při budování obchvatu Jizerního Vtelna 
Podrobné vyhodnocení vlivu záměru na VKP bude provedeno v navazující dokumentaci EIA na 

základě přírodovědných průzkumů a konceptu řešení zeleně.  
Povolení k zásahu do VKP je v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody 
 

9. Vliv na krajinu a krajinný ráz 
Dotčená krajina má sníženou estetickou hodnotu v důsledku intenzivního využití. V těsné blízkosti 

stávající silnice I/16 se nachází několik sídelních útvarů. V řadě případů navíc silnice I/16 prochází přímo 
středem obce. 

Stavba ovlivní hospodářsky intenzivně využívanou krajinu. Matrici zájmového území tvoří orná 
půda. Záměr překračuje několik vodotečí s více či méně kvalitní doprovodnou zelení (Bezenský potok, 
Košátecký potok, občasný tok Hluboká a tok v obci Vysoká Libeň), lesnatost území je sporadická. Nelesní 
zeleň tvoří břehové porosty a doprovodné výsadby podél stávající trasy silnice.  
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Řešený záměr předpokládá realizaci nových antropogenních útvarů v krajině. Bude se jednat 

zejména o obchvaty obcí, přeložky části stávající silnice I/16, nové křižovatky a mostní objekty. 
V lokálním měřítku se bude jednoznačně jednat o negativní zásah do krajinného rázu zejména díky snížení 
estetické hodnoty dotčeného krajinného prostoru. Omezení tohoto negativního vlivu a estetické kvality 
území lze dosáhnout citlivým umístěním stavby do krajiny, plynulým navržením komunikace, vhodným 
výškovým řešením, výsadbou stromů a keřů na svazích komunikace.  

V úsecích, kde dojde k úpravám zemního tělesa silnice nebo k novostavbě budou zemní svahy 
ozeleněny a osázeny. Tyto výsadby budou v krajině pozitivně působícím prvkem, který bude kompenzovat 
ekologické ztráty způsobené kácením a současně bude utlumovat negativní estetický vjem z novostavby, 
resp. z provedených úprav. 

Významné negativní ovlivnění vizuálních (pohledových) poměrů se nepředpokládá. Stavba nebude 
působit jako překážka ve výhledu v krajině. Zhoršení pohledové prostupnosti krajiny je možné očekávat 
pouze v místech, kde bude komunikace vedena po náspech.  

Tyto vlivy na krajinný ráz lze vzhledem k charakteru okolní krajiny, kterou v převážné míře tvoří 
urbanizované území v kombinaci se zemědělsky využívanou krajinou, hodnotit jako akceptovatelné. 

Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana 
stávajících přírodních prvků, např. v rámci ÚSES a tvorba nových stabilizujících prvků. Negativní vliv 
stavby na krajinný ráz bude do značné míry zmírněn již zmiňovanými realizovanými vegetačními 
výsadbami.  

Pro zásah do krajinného rázu je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 
 

10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Území, kterým bude vedena plánovaná komunikace, představuje tzv. tradiční sídelní území. Jde 

tedy o oblast s relativně plynulou kontinuitou osídlení od paleolitu až po období vrcholného středověku, 
kde se setkáváme se stopami lidské přítomnosti poměrně velmi často. Je proto nezbytné počítat se 
skutečností, že v průběhu stavebních prací může dojít k učinění archeologického nálezu. 

Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a je tedy 
nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (v první fázi formou dohledu při zemních 
pracích). Investor je povinen na základě výše uvedeného zákona umožnit oprávněné organizaci provedení 
záchranného archeologického výzkumu. 

Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky. 
Hmotný majetek bude dotčen při demolici stávajících komunikací v místech křížení 

s posuzovanou stavbou a v případě přeložek inženýrských sítí. 
 

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Plánovaný záměr se uskuteční na význačné regionální komunikaci. Samotný záměr může zvýšit 

kvalitu životního prostředí především v obcích, kterých se přímo dotýká (Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, 
Mělnické Vtelno, Bezno, Jizerní Vtelno, Krnsko, Písková Lhota). Na tyto obce může mít stavba pozitivní 
vliv z hlediska akustické situace a znečištění ovzduší. Vlivem záměru dojde k přesunutí stávající zátěže 
území mimo dotčené obce, čímž může dojít k negativnímu ovlivnění jiných dotčených obcí.  
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Z hlediska lokálních vlivů dojde k záborům zemědělské a lesní půdy. Předpokladem je, že vlivy 
stavby na tyto složky ŽP budou akceptovatelné. Zásahem do ÚSES, VKP a krajinného rázu se záměr 
dostane do střetu se zájmy ochrany přírody.  

 

III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 
Realizace záměru rychlostní silnice nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 
 

          IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Fáze projektových příprav 
• V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště, a to tak, aby 

celkově vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí. 
• V dalším stupni projektové dokumentace vyřešit konkrétní přístupy a příjezdy na pozemky, které 

plánovanými úpravami silnice I/16 zaniknou. 
• V dalších fázích projektových příprav je třeba realizovat podrobný inženýrsko geologický 

průzkum.  
• V místech přechodu silnice I/16 přes vodoteče bude nutné navrhnout taková technická opatření, 

která umožní zachovat jejich funkčnost.  
• Koncepci odvodnění silnice projednat se správci jednotlivých dotčených vodních toků. 
• Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody, 

které zabezpečí odtok odpadních vod z vozovek. 
• Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení 

vodohospodářskému orgánu.  
• V dalších fázích projektové dokumentace zpracovat inventarizaci kácených dřevin, včetně 

vyčíslení ekologické újmy a řešit ozelenění komunikace či případná další opatření. 
• Tam, kde je to potřeba, musí být mostní objekty navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých 

mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny 
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy. 

• Účinnou ochranu před vběhnutím zvěře do vozovky zajistit v případě potřeby oplocením. 
• Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat 

v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP. 
• Provést přírodovědný průzkum v trase silnice I/16, jeho závěry a návrhy na opatření zohlednit 

v dalších fázích přípravy stavby, ve fázi výstavby a následného provozu. 
• Je nutné zhodnotit imisní zátěž v území podél navržené silnice v rámci podrobné rozptylové studie. 
• Zhodnotit hlukovou zátěž podél navržené silnice spolu s prověřením návrhu nutných 

protihlukových opatření v podrobné akustické studii. 
• Vytvořit dostatečný časový prostor pro provádění případných záchranných archeologických 

výzkumů, mj. také v rámci správního řízení, tzn. vykoupení nebo pronájem ploch, vynětí ze ZPF 
před zahájením vlastních stavebních prací atd. 
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• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování 
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby. 
 

Fáze výstavby 
• V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního 

prostředí. 
• Při umisťování stavebních dvorů realizovat jejich umístění mimo území začleněná do ÚSES či 

VKP. 
• V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich 

ochranu a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody. 
• V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací 

(oplocení, bednění kmene apod.). 
• Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období 

(duben – červenec). 
• Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy 

půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů. 
• Těleso komunikace co nejrychleji ozelenit, aby došlo k zabránění eroze a k začlenění novostavby 

do krajiny v co nejkratší době. 
• Při vegetačních úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou 

skladbu, zejména druhy odolné solance (příp. jiným přípravkům pro zimní údržbu komunikace). 
Druhovou skladbu osiva použitého na vegetační úpravy přizpůsobit místním podmínkám.  

• Již v průběhu vegetačních úprav a především pak po jejich ukončení sledovat a zabraňovat 
případnému šíření neofytních a expanzivních druhů rostlin. 

• Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici. 
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.  

• Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích. 
• Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich 

technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické 
kontroly. 

• Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že 
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění. 

• Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany 
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum. 

• Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty. 
• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a 

vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. 
• Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu 

se schválenými postupy pro nakládání s odpady.  
• Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u 

výjezdů ze stavby.  
• Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy. 
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• Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a 
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami. 

• V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné 
předpisy. 

• V době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky 
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními 
akustickými zástěnami. 

• Umožnit případnou záchranu archeologických památek především formou předstihových 
záchranných archeologických výzkumů. 

• V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných 
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně 
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy. 

 

Fáze provozu 
• Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné 

využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí. 
• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 

zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích 
předpisů. 

• Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat 
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.  

 

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 
V předchozích kapitolách byly stručně nastíněny možné negativní vlivy výstavby a provozu 

záměru a jejich možné dopady na životní prostředí.  
V dalším stupni projektové dokumenatce se bude třeba jednotlivým aspektům podrobněji věnovat, 

mimo jiné i v rámci samostatných expertních studií. 
Pro podrobné zhodnocení vlivu stavby na ŽP a obyvatelstvo je třeba doplnit následující: 

Hluk  

- zpracovat akustickou studii 

Ovzduší  

- zpracovat rozptylovou studii  

Fauna a flóra 

- provést botanický a zoologický průzkum se zaměřením na výskyt zvláště chráněných 
živočichů 

- provést dendrologický průzkum řešeného území s oceněním kácených dřevin 
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Voda 

- podrobněji posoudit hydrogeologické poměry zájmového území a možné ovlivnění množství a 
kvality vod 

Horninové prostředí 

- zpracovat podrobný inženýrsko geologický průzkum 

Zdraví obyvatel 

- zpracovat hodnocení zdravotních rizik  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Předkládaný záměr „Silnice I/16 Vavřineč – R10“  je posuzován v jedné variantě řešení. Tato 
varianta je porovnávána s nulovým stavem, tedy se stavem území, pokud by záměr nebyl realizován. 

Z předchozích kapitol je jasně patrné, provedením úprav na silnici I/16 se výrazně ulehčí obcím, 
kterými silnice I/16 přímo prochází. Přesun tranzitní dopravy mimo obce bude mít za následek významný 
pokles intenzit dopravy v jednotlivých obcích. Kvalita životního prostředí v obcích by se tak měla po 
realizaci záměru zlepšit. 
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ZÁVĚR 
Předkládané oznámení záměru Silnice I/16 Vavřineč – R10 je zpracováno dle přílohy č. 3 zákona  

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. 
Předložené oznámení se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí 

a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.  
Pro uvedený záměr bude zpracována dokumentace EIA s podrobnými studiemi k jednotlivým 

složkám ŽP (hluk, ovzduší, voda, inženýrsko geologický průzkum, přírodní poměry, hodnocení 
zdravotních rizik). Zde budou tyto aspekty podrobeny expertíze a budou také blíže specifikována opatření, 
za kterých bude možné záměr realizovat. 

 
Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry: 

• V délce cca 29 km se komunikace I/16 bude postupně rekonstruovat, budou se stavět obchvaty 
sídelních útvarů a celá komunikace bude homogenizována na silniční kategorii S 9,5/70.  

• Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především 
z pohledu dopravy. (Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem 
zvýšené plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.) 

• Stavba si vyžádá zábory zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Tyto zábory je 
nutné minimalizovat a ornici, kterou bude nutné sejmout, chránit před degradací až do doby dalšího 
využití. 

• Záměr bude konfrontován se zájmy ochrany přírody a krajiny z hlediska ochrany prvků ÚSES (IP 
1, IP 15 – Liblice, IP 30, IP 15 – Byšicě, IP 21, RBK Košátecký potok, RBC Nemyslovice), VKP 
(Stráně a rybníky u Libeně) a krajinného rázu. 

• Celou trasu silnice I/16 lze klasifikovat jako území archeologického zájmu, tzn. území 
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2) z. č. 20/1987 Sb. a ve znění jeho pozdějších 
novel. 

• V dotčeném území je třeba provést podrobný přírodovědný průzkum zaměřený na výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů. Také je nutno provést dendrologický průzkum s oceněním 
dřevin. 

• V úsecích plánované výstavby bude nutné provést inženýrsko geologický průzkum s návrhem 
příslušných technických opatření při výstavbě. 

• Podrobné vyhodnocení vlivu záměru na vody bude provedeno na základě hydrogeologického 
posouzení. 

• Podrobné zhodnocení vlivu stavby na akustickou situaci dotčených obcí i individuální chráněné 
zástavby spolu s návrhem protihlukových opatření bude součástí navazující dokumentace EIA. 

• Podrobné zhodnocení stávajícího stavu znečištění ovzduší, včetně vyhodnocení vlivu záměru na 
kvalitu ovzduší v zájmovém území bude provedeno v navazující dokumentaci EIA na základě 
zpracované rozptylové studie. 

• Vyhodnocení zdravotního rizika obyvatel související s posuzovanou stavbou bude součástí 
dokumentace EIA. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
• Situace záměru (1 : 25 000)   
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Záměr, který je řešen v oznámení řeší postupnou homogenizaci silnice I/16 v úseku Vavřiněč – 

R10 na silniční kategorii S 9,5. Komunikace se bude v délce cca 29 km postupně rekonstruovat, budou se 
budovat obchvaty sídelních útvarů, přeložky a mosty.  

Záměr je posuzován v jedné variantě a 17 řešených úseků lze rozdělit na 3 typy: A - úseky, kde 
navržená osa zcela opouští stávající osu (obchvaty, přeložky), B - extravilánové úseky, kde je navržena 
rektifikace stávající trasy a nivelety z důvodu zlepšení nevyhovujících stávajících parametrů a C - úseky, 
kde se předpokládá pouze případné rozšíření stávající vozovky na požadovanou kategorii, výměna či 
rekonstrukce stávajících mostních objektů, doplnění vybavení komunikace a odstranění drobnějších 
nerovností.  

Termín zahájení realizace záměru se předpokládá v roce 2015. 

Územní plán 

Řešená trasa silnice I/16 je vymezena v souladu s koridorem vymezeným v ÚP VÚC Pražský 
region a ÚP VÚC Mladoboleslavsko. Vyjádření dotčených obcí k souladu s územním plánem je součástí 
oznámení v kapitole H. 

Hluk 

K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy 
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi 
provozu. Hluk šířený do okolí komunikace během její výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni 
projektové přípravy kvantifikovat, protože nejsou známy vstupní údaje pro výpočet akustické studie. K 
výraznému zlepšení akustické situace by mělo dojít především v intravilánu těch obcí, u kterých je 
plánován obchvat. Jedná se o tyto sídelní celky: Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Radouň, Mělnické Vtelno, 
Bezno a Jizerní Vtelno.  

Podrobným zhodnocením akustické situace v území ve fázi výstavby a provozu záměru, spolu 
s návrhem protihlukových opatření se bude zabývat akustická studie, která bude součástí navazující 
dokumentace EIA. 

Znečištění ovzduší 

K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku 
dopravy stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené 
komunikaci ve fázi provozu. Bude nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci výstavby, zejména 
z hlediska omezování prašnosti při prováděných stavebních činnostech. Podrobné hodnocení vlivu záměru 
na kvalitu ovzduší je třeba provést na základě zpracované rozptylové studie. Stejně jako u akustické situace 
je možné očekávat zlepšení situace v intravilánu těch obcí, u kterých je plánován obchvat silnice I/16. 

Podrobným zhodnocením vlivu záměru se bude zabývat rozptylová studie, která bude součástí 
dokumentace EIA. 
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Voda 

Výstavba silnice může ovlivnit hydrologický režim zájmového území např. krátkodobým zvýšením 
průtoků v povrchových tocích v důsledku zvýšeného povrchového odtoku z vozovek, případně změnou 
proudění podzemních vod v důsledku vybudování zemního tělesa komunikace. 

Z hlediska ovlivnění jakosti vod je komunikace potenciálním zdrojem kontaminace povrchových i 
podzemních vod. Dešťové odpadní vody z komunikace mohou být znečištěny zejména toxickými 
stopovými prvky, nepolárními extrahovatelnými látkami (ropnými látkami) a složkami posypových 
materiálů. 

Jakost vod lze ochránit běžnými technickými opatřeními, jako je vybudování zpevněných příkopů a 
lapolů. 

Řešený záměr bude zasahovat do pásma hygienické ochrany vodního zdroje stupně IIa, IIb a III. 
Stavba silnice I/16 se nachází v CHOPAV Severočeská křída. 

Nepředpokládá se, že by záměr měl významný vliv na množství a kvalitu vod. Podrobnější 
posouzení možného ovlivnění a případných opatření bude proveden v rámci dokumentace EIA na základě 
hydrogeologické studie. 

Půda 

Plánované úpravy silnice si vyžádají trvalý zábor ZPF a PUPFL. Celkový trvalý zábor není v této 
fázi přípravy projektu přesně stanoven. Vyhodnocení trvalého záboru ZPF stavbou dle dotčených 
katastrálních území bude součástí dokumentace EIA. Přesná výměra dotčených lesních pozemků bude 
upřesněna  v rámci dokumentace EIA. 

Ochrana přírody 

Přítomnost nového antropogenního útvaru v krajině, jakým je posuzovaná liniová stavba, může 
znamenat snížení její estetické hodnoty. Trasa silnice, tak, jak je navržena, bude procházet převážně 
zemědělskou krajinou, ve které se roztroušeně vyskytují přírodě blízké prvky. Celé území bude v rámci 
následné dokumentace EIA vypracován podrobný přírodovědný průzkum, na jehož základě bude 
provedeno vyhodnocení vlivu záměru na faunu, flóru a ekosystémy. 

Nově realizované části silnice I/16 nebudou zasahovat do žádného zvláště chráněného území. 
Záměr nebude ovlivňovat systém NATURA 2000. Záměr zasáhne do ÚSES, VKP a krajinného rázu. Zásah 
bude podrobně hodnocen v dokumentaci EIA na základě přírodovědného průzkumu. 

Zdraví 

V navazující dokumentaci EIA bude podrobně zhodnocen vliv záměru na zdraví obyvatelstva 
zpracovaný na základě akustické a rozptylové studie. 
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H. PŘÍLOHA  

• Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace 

• Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
zákona č. 218/2004 Sb. 
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