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Přehled zkratek 
 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
a.s. akciová společnost 
BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČR Česká republika 
ČSN Česká technická norma (resp. dřívější Československá technická norma) 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (ang. Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 
n.m. nad mořem 
NPP národní přírodní památka 
NPR národní přírodní rezervace 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PO ptačí oblast 

PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PřP přírodní park 
p.t. pod terénem 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR politika územního rozvoje 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
SCHKO správa chráněné krajinné oblasti 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR zásady územního rozvoje 
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Úvod 
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen posudek) 

SILNICE I/16 VAVŘINEČ - R10 

je vypracován ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona 
č. 124/2008 Sb. (dále jen zákon). 

Předmětem posudku je záměr "Silnice I/16 Vavřineč - R10" a související procesní podklady dle zákona. 
Jmenovitě: 

1) Silnice I/16 Vavřineč - R10. Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v 
platném znění. Zpracovatel oznámení Ing. Libor Ládyš, datum zpracování 27.11.2007. 

2) Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Silnice I/16 Vavřineč - R10". Krajský úřad Středočeského kraje, 
č.j. 186657/2007/KUSK/OŽP-Tuc ze dne 11.1.2008 

3) Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad 
Středočeského kraje, č.j. 184460/2007/KUSK-OŽP/Tuc ze dne 19.2.2008 

4) Silnice I/16 Vavřineč - R10. Dokumentace EIA zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Zpracovatel dokumentace Ing. Libor Ládyš, 
datum zpracování 30.11.2009. 

5) Předání podkladů pro zpracování posudku EIA k záměru "Silnice I/16 Vavřineč - R10". Krajský úřad 
Středočeského kraje, č.j. 032450/2010/KUSK ze dne 1.3.2010 

6) Vyjádření k oznámení:  

6a) Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ ze dne 21.1.2008, č.j. SZ_184460/2007/KUSK-OŽP/Tuč 
6b) Středočeský kraj ze dne 23.1.2008, č.j. 14088/2008/KUSK/9 
6c) Obec Kropáčova Vrutice, č.j. 19/2008 ze dne 22.1.2008 

6d) KHS, úz. prac. Mělník, zn. 222-217/08/Me ze dne 24.1.2008 
6e) Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. ODSH 253-

280/2008-24/5716 ze dne 23.1.2008 
6f) ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/IPP/0801446.001/08/PMP ze dne 29.1.2008 
6g) MŽP OVSS I, č.j. 500/125/500 19/08 ze dne 31.1.2008 
6h) MěÚ Mělník, OŽPaZ zn. 205/ZP/08/JIHA ze dne 5.2.2008 
6i) Obec Byšice ze dne 14.2.2008 
6j) Obec Jizerní Vtelno ze dne 13.2.2008 
6k) Obec Chotětov ze dne 18.2.2008 
6l) Magistrát města Mladá Boleslav, OŽP, č.j. ŽP-249-1844/2008 ze dne 21.2.2008 
6m) Povodí Labe, s.p., zn. PVZ/07/2779/Kk/0 ze dne 3.3.2008 

7) Vyjádření k dokumentaci 

7a) Magistrát města Mladá Boleslav, OŽP, č.j. ŽP-208-1298/2010 ze dne 27.1.2010 
7b) ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0801446.004/10/PKJ ze dne 28.1.2010 
7c) MěÚ Mělník, OŽPaZ zn. 136/ZP/10/JIHA ze dne 28.1.2010 
7d) MŽP, č.j. 300/660/10 doručené dne 10.2.2010 
7e) KHS, úz. pracoviště Mladá Boleslav, zn. 2490-2.5/10/MB ze dne 8.2.2010 
7f) MŽP, č.j. 9128/ENV/10, 342/660/10 ze dne 12.2.2010 
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7g) Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ ze dne 18.2.2010, č.j. SZ_002540/2010/KUSK 
7h) Obec Liblice ze dne 17.2.2010 
7i) Středočeský kraj ze dne 23.2.2010, č.j. 032026/2010/KUSK 
7j) Městys Chotětov, č.j. 13/2010/ÚM ze dne 23.2.2010 
7k) Obec Mě lnické Vtelno, č.j. 24/10 ze dne 22.2.2010 
7l) Obec Kropáčova Vrutice, č.j. 44/2010 ze dne 2.3.2010 
7m) Městys Bezno, č.j. 22/2010 ze dne 9.3.2010 

7n) Zápis ze schůze zastupitelstva Obce Jizerní Vtelno dne 10.3.2010 
7o) Zápis ze schůze zastupitelstva Obce Jizerní Vtelno dne 19.5.2010 
7p) Usnesení zastupitelstva Obce Jizerní Vtelno č. 5/2010 

Cílem předkládaného posudku je především (ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu): 
• posouzení dokumentace, technického řešení záměru a opatření, navržených k omezení nepříznivých 

vlivů na životní prostředí, 
• vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci, 
• celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, 
• návrh stanoviska příslušného úřadu státní správy. 

Posudek je zpracován na základě dokumentace (resp. oznámení) a všech podaných vyjádření k nim. V 
rámci zpracování posudku není posuzovaná dokumentace přepracovávána ani doplňována. V rámci 
zpracování posudku však byly upřesněny a s dotčenými stranami projednány některé informace, vztahující 
se jak k technickému řešení záměru, tak k dotčenému území. Účelem těchto prací a jednání bylo ověření v 
dokumentaci uváděných údajů a také ověření údajů, vstupujících do procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí. Šlo o tyto práce a jednání:  

1) Upřesnění údajů nezbytných pro zpracování posudku - údaje o technickém řešení záměru. ŘSD ČR 
(oznamovatel záměru), Praha, 22.4.2010 

2) Upřesnění údajů nezbytných pro zpracování posudku - jednání k objasnění vyjádření obce Jizerní 
Vtelno k dokumentaci. Obecní úřad Jizerní Vtelno, 5.5.2010 

Posudek je zpracován držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona. Ke 
zpracování posudku byly vyžádány dílč í podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní 
prostředí od jiných odborníků. Jmenný seznam osob, které se zúčastnily zpracování posudku, je uveden na 
straně 2 tohoto posudku. Osoby, které se zúčastnily, a to i dílčím způsobem, na zpracování posudku, se 
nepodílely na zpracování oznámení nebo dokumentace. 
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I. 
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE) 

I.1. Název záměru 

Silnice I/16 Vavřineč - R10 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr představuje úpravu (homogenizaci) úseku stávající silnice I. třídy I/16 na kategorii S9,5/70 (dle ČSN 
73 6101) ve dvoupruhovém směrovém uspořádání. 

Záměr začíná na provozním staničení km 5,722 za obcí Vavřineč, končí na provozním staničení km 34,507 
u MÚK Bezděčín. Celková délka upravované komunikace tak činí 28,785 km (vztaženo ke stávajícímu 
staničení silnice). 

V tomto úseku jsou navrženy 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. 

Záměr je navržen v jedné variantě trasy, pouze v obchvatu obce Jizerní Vtelno jsou navrženy dvě varianty 
trasy: 
• varianta A (dále rozdělená na podvariantu A1 a podvariantu A2, lišícími se niveletou), procházející mezi 

zástavbou obce a zámkem; podvarianta A1 zahrnuje tunelový úsek s délkou cca 334 m, podvarianta A2 
zahrnuje tunelový úsek s délkou cca 214 m, 

• varianta B, která představuje pouze obchvat centrální části obce, se zapojením do stávajícího průtahu 
východní (dolní) částí obce. 

Členění úseků je následující:  

Tab.: Staničení úseků záměru 

Číslo 
úseku 

Popis úseku Staničení 
začátku úpravy 
na stávající ose 

Staničení 
konce úpravy 

na stávající ose 

Délka 
stávajícího 
úseku [km] 

Délka 
nového 

úseku [km] 
1 úsek není součástí záměru 
2 Oprava stávající vozovky s frézováním 5,722 6,200 0,478 0,478 
3 Obchvat Liblice - Byšice 6,200 10,700 4,500 3,946 
4 Oprava stávající vozovky s frézováním 10,700 13,400 2,700 2,700 
5 Obchvat Vysoká Libeň 13,400 16,400 3,000 3,018 
6 Oprava stávající vozovky s frézováním 16,400 17,430 1,030 1,030 
7 Úprava křižovatky Mělnické Vtelno 17,430 17,900 0,470 0,847 
8 Oprava stávající vozovky s frézováním 17,900 20,500 2,600 2,600 
9 Úprava křižovatky Sušno 20,500 21,000 0,500 0,500 
10 Oprava stávající vozovky s frézováním 21,000 22,185 1,185 0,645 
11 Přeložka Košátecký potok 22,185 23,505 1,320 1,281 
12 Úprava křižovatky Chotětov 23,505 23,740 0,235 0,305 
13 Oprava stávající vozovky s frézováním 23,740 25,000 1,260 1,260 
14 Obchvat Bezno 25,000 27,200 2,200 1,923 

tabulka pokračuje >>> 
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Číslo 
úseku 

Popis úseku Staničení 
začátku úpravy 
na stávající ose 

Staničení 
konce úpravy 

na stávající ose 

Délka 
stávajícího 
úseku [km] 

Délka 
nového 

úseku [km] 
15 Úprava křižovatky místních komunikací u obce Bezno 27,200 27,500 0,300 0,300 
16 Oprava stávající vozovky s frézováním 27,500 29,300 1,800 1,800 
17 Obchvat Jizerní Vtelno (Varianta A1 a A2) 29,300 31,274 1,974 1,412 

Obchvat Jizerní Vtelno (Varianta B) 29,300 31,274 1,974 1,138 
18 Oprava stávající vozovky s frézováním 31,274 34,507 3,233 3,233 

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj Okres Obec Katastrální území 
Středočeský Mělník Byšice Byšice 
  Liblice Liblice 
  Malý Újezd Malý Újezd 
  Mělnické Vtelno Mělnické Vtelno 
   Radouň 
   Vysoká Libeň 
 Mladá Boleslav Bezno Bezno 
  Chotětov Chotětov 
  Jizerní Vtelno Jizerní Vtelno 
  Krnsko Krnsko 
  Kropáčova Vrutice Sušno 
  Mladá Boleslav Bezděčín u Mladé Boleslavi 
  Nemyslovice Nemyslovice 
  Nepřevázka Nepřevázka 
  Písková Lhota Písková Lhota 

I.4. Obchodní firma oznamovatele 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

I.5. IČ oznamovatele 

65993390 

I.6. Sídlo oznamovatele 

Na Pankráci 56 
145 04 Praha 4 

 

 

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Ing. Michal Vojtíšek 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 56 
145 04 Praha 4 

tel.: 241 084 305 
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II. 
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE) 

V této kapitole je provedeno posouzení dokumentace z následujících hledisek: 
• úplnost dokumentace, 
• správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení, 
• hodnocení variant, 
• hodnocení vlivů přesahujících státní hranice. 

II.1. Úplnost dokumentace 

Úplnost dokumentace je hodnocena ze dvou hledisek: 
• splnění formálních požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
• splnění věcných požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. Obsahuje všechny požadované části a přílohy. Formální náplň jednotlivých částí dokumentace i 
jejích příloh odpovídá požadovanému rozsahu přílohy č. 4 k zákonu (s níže uvedenou výjimkou) a je 
následující:  
• hlavní text dokumentace (183 stran textu), 
• výkresové přílohy (4 strany), 
• textové přílohy (12 stran), 
• akustická studie (39 stran + 5 stran grafických příloh + 45 stran protokolu z měření), 
• rozptylová studie (172 stran), 
• hodnocení zdravotních rizik (34 stran), 
• hydrogeologická studie (25 stran + 3 strany grafických příloh). 

V přílohové části dokumentace jsou doloženy všechny přílohy, požadované přílohou č. 4 k zákonu: 
• vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem 

jiným a novým vzhledem k oznámení), 
• stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

Většina doložených vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace je však od dotčených obcí, tj. 
samosprávy, nikoliv od příslušných stavebních úřadů (s výjimkou stavebního úřadu MÚ Mělník). Jde o 
formální opomenutí. 

Z věcného hlediska se dokumentace věnuje všem relevantním okruhům životního prostředí. Respektuje 
závěry zjišťovacího řízení, věcně jsou vypořádány všechny okruhy (připomínky) zjišťovacího řízení. Z 
věcného hlediska je tedy dokumentace úplná. 

II.1. Úplnost dokumentace - shrnutí: 

Dokumentace obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti, po formální i věcné stránce je 
dokumentace úplná. 

Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části dokumentace jsou 
zpracovány v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za standardní a který respektuje 
požadavky, stanovené v rámci zjišťovacího řízení. 
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých 
metod hodnocení 

V této kapitole posudku je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost 
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. V případě zjištění nedostatků ve 
zpracování je vyhodnoceno, jak ovlivňují závěry dokumentace. 

U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko zpracovatele posudku k 
obsahu a úrovni zpracování. 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Hodnocení:  

V kapitole jsou uvedeny všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek. 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

Tato část dokumentace je členěna do 9 kapitol a je doplněna mapovými a grafickými přílohami. Označení 
příloh v některých případech neodpovídá popisu v textu dokumentace (např. varianta B je dokladována 
výkresem s označením TRASA 5), z celkového kontextu jsou však souvislosti zřejmé. 

Hodnocení:  

Základní údaje obsahují všechny informace, nezbytné k dokladování rozsahu záměru. Bez významných 
připomínek. 

B.II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

V této kapitole dokumentace jsou uvedeny údaje o záborech ZPF, PUPFL a ostatních ploch a dále údaje o 
skrývkách. Údaje jsou orientační a budou upřesněny v dalších stupních přípravy záměru. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní, orientační úroveň údajů vyplývá ze stupně přípravy záměru (studie). 
V dokumentaci nejsou uvedeny alespoň rámcové údaje o záboru v období výstavby (dočasný zábor), resp. 
zda dočasný zábor bude vyžadován. Jinak bez připomínek. 

2. Voda 

V dokumentaci jsou uvedeny základní informace o potřebě pitné, technologické (provozní) a požární vody 
jak pro období výstavby, tak pro období provozu. Bilance odběru a spotřeby vody nejsou v daném stupni 
přípravy záměru (studie) známy, dokumentace uvádí, že se nebude jednat o nadměrně velké odběry vody 
a že půjde o odběry přechodné. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Orientační úroveň údajů vyplývá ze stupně přípravy záměru (studie), je 
zřejmé, že půjde o běžné a dočasné nároky. Bez připomínek. 
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3. Ostatní surovinové a energet ické zdroje 

Dokumentace uvádí potřebu energií a surovin pro výstavbu i provoz obecně, bez bližší kvantifikace. 

Hodnocení:  

Použitý přístup je korektní, uvedené informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí 
dostatečné. Je zřejmé, že půjde o běžné a dočasné nároky. Bez připomínek. 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dokumentace obsahuje údaje o výsledcích sčítání dopravy na jednotlivých úsecích silnice I/16 (rok 2005) a 
prognózu intenzit dopravy pro rok 2020 (kdy by měl být záměr funkční). Dále jsou obsaženy údaje 
o intenzitách dopravy v dotčených obcích po realizaci obchvatů. Intenzity stavební dopravy jsou uvedeny 
pouze obecně, bez bližší kvantifikace. Nároky na ostatní infrastrukturu jsou řešeny výčtem ochranných 
pásem různých druhů sítí včetně ochranných pásem vodních zdrojů. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní, dopravní údaje tvoří dobrý podklad pro navazující části dokumentace 
(zejména hlukovou a rozptylovou studii). Bez připomínek. 

B.III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

V dokumentaci jsou analyzovány 4 varianty (stávající, navrhovaná, nulová, výstavba). V rámci výstavby 
jsou řešeny pohyby mechanismů a nákladních vozidel po ploše staveniště a přesun zemin při zemních 
pracích. Uváděna je emise tuhých látek frakce PM10. Pro výpočet emisí z manipulace s výkopkem byly 
použity emisní faktory dle studie "Stanovaní emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a 
technologií ..." (DEAL, Praha 2008). V rámci řešení provozních variant (stávající, navrhovaná, nulová) jsou 
uvažovány emise z motorových vozidel používajících předmětnou komunikaci. Výpočet jednotlivých 
škodlivin (NOx, PM10 a benzenu) je proveden pro intenzity dopravy s využitím emisních faktorů MEFA 06 a 
emisního faktoru CDV pro sekundární prašnost. Výpočet emisí je podrobněji rozveden v rozptylové studii 
(příloha dokumentace). 

Hodnocení:  

Použitý postup a údaje jsou korektní. V případě emisních faktorů pro cílový rok 2020 však považujeme za 
příliš konzervativní uvažování pouze 30% vozidel splňujících normu EURO 4. Ta začala platit již v roce 2005 
a v cílovém roce bude již v platnosti 15 let (což je více než je současné průměrné stáří osobních a 
nákladních vozidel vedených v centrálním registru vozidel). Z hlediska celkového vyhodnocení lze však 
použitým postupem souhlasit, v každém případě je na straně bezpečné. Bez významných připomínek. 

2. Odpadní vody 

V dokumentaci jsou uvedeny pouze obecné údaje o způsobu odvodnění komunikace. Podrobnější údaje 
jsou uvedeny pro bezejmennou vodoteč ve Vysoké Libni (úsek č. 5) a Košátecký potok (úsek č. 11), pro 
které jsou provedeny orientační výpočty odváděného množství vody v průběhu přívalového deště 
s periodicitou n=1 (tj. s pravděpodobností výskytu 1x ročně). Problematika množství srážkových vod ze 
zařízení staveniště není řešena (resp. je komentována pouze obecně), stejně tak jako problematika 
splaškových a technologických odpadních vod v průběhu výstavby. 

Hodnocení:  

Použitý postup a údaje jsou korektní. Kapitola obsahuje hodnocení hydraulické kapacity dotčených 
vodotečí, metodicky však takovéto hodnocení patří až do části D dokumentace. Způsob odvodnění 
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komunikací bude nutno podrobně řešit v dalších stupních projektové dokumentace, podmínky pro další 
přípravu záměru jsou následující:  
• Prověřit účinnost stávajícího odvodňovacího systému komunikace. 
• Vyřešit způsob odvodnění likvidace dešťových vod z nových úseků (obchvatů resp. tunelového úseku), 

zajistit takový způsob odvodnění, který vyloučí vybřežení dotčených recipientů. 
• Na základě hydrogeologického průzkumu podrobně vyhodnotit podmínky pro vsakování srážkových vod. 

Dále bez významných připomínek. 

3. Odpady 

Dokumentace obsahuje podrobný výčet odpadů vznikajících jak při výstavbě, tak provozu. Výčet má 
obecný charakter, bez bližší kvantifikace, vychází z uvedeného předpokladu, že produkce odpadů z celého 
investičního záměru by neměla významně ohrozit životní prostředí. V textu se vyskytují drobné nepřesnosti 
jak ve výčtu a zařazení odpadů dle Katalogu odpadů, tak v uvedení způsobu nakládání s odpady. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez významných připomínek. 

4. Ostatní 

V kapitole jsou obsaženy údaje o emisích hluku v období provozu (s tím, že emisní charakteristika pro 
liniové dopravní zdroje je dána zdrojovou funkcí, nikoliv tedy přímo akustickou emisí jednotlivých vozidel). 
Dále je proveden výčet akustické emise a doby nasazení typických stavebních strojů. Dále jsou doplněny 
obecné údaje o vibracích a záření. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez významných připomínek. 

5. Doplňující údaje 

V této kapitole jsou zařazeny údaje o významných terénních úpravách a zásazích do krajiny, za které jsou 
považovány úpravy v rámci výstavby nových obchvatů, výstavba mostů, nadjezdu, zárubních zdí a tunelu. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez významných připomínek. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Dokumentace uvádí environmentální charakteristiky dotčeného území v tomto rozsahu: 
• ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP 
• Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
• Území hustě zalidněná 
• Zhodnocení zastavění pozemků z hlediska míry využití území dle územního plánu 
• Staré ekologické zátěže 

Hodnocení:  

Uvedené údaje vychází z dostupných databází resp. vyjádření dotčených obcí z hlediska územně-plánovací 
dokumentace a jsou korektní. Popis je zpracován do značné hloubky, bez významných připomínek. 
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

1. Ovzduší 

V dokumentaci je provedeno stručné zhodnocení kvality ovzduší v hodnoceném území. Hodnocení vychází 
z údajů z měřicích stanic uvedených v rozptylové studii. 

Dále jsou zde stručně uvedeny klimatické charakteristiky území. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Je však nutno upřesnit, že v dokumentaci citované naměřené hodnoty 
pocházejí z měření v roce 2008 (ne z let 2004, 2005 a 2006 jak je uvedeno v dokumentaci na straně 49). 
Dále mohly být v této kapitole komentovány výsledky rozptylové studie pro stávající stav (varianta 1 
výpočtu). Vzhledem k tomu, že od zpracování dokumentace již uplynula nějaká doba a nyní již jsou 
k dispozici aktuální údaje o vymezení OZKO za rok 2008, uvádíme informaci, že území dotčené 
hodnoceným záměrem neleží v OZKO. Bez významných připomínek. 

2. Akust ická situace 

V dokumentaci jsou komentovány výsledky měření hluku z dopravy, ověření výpočtového modelu a 
výpočet a hodnocení počáteční akustické situace. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

3. Voda 

V dokumentaci jsou uvedeny údaje o povrchové vodě - výčet dotčených vodotečí a jejich stručná 
charakteristika, a dále údaje o podzemní vodě - hydrogeologická rajonizace včetně údajů o ochranných 
pásmech. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

4. Půda 

Dokumentace obsahuje charakteristiku dotčených půd na základě výčtu a charakteristiky dotčených BPEJ.  

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

5. Horninové prostředí a př írodní zdroje 

V dokumentaci jsou uvedeny geomorfologické poměry území. Popis vychází z geomorfologického členění. 
Dále jsou zde uvedeny údaje o geologických poměrech území a nerostných surovinách. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

6. Flóra 

Dokumentace uvádí fytogeografickou charakteristiku území, potenciální přirozenou vegetaci území a 
charakteristiku dotčených PUPFL. Dále uvádí výsledky floristického průzkumu, provedeného v rámci 
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zpracování dokumentace v průběhu roku 2009 (jarní, letní a podzimní aspekt). Průzkum a popis je 
proveden v prostorech přeložky silnice (obchvatů) v celkem pěti lokalitách, a to:  

1 Obchvat Liblice-Byšice 
2 Obchvat Vysoká Libeň 
3 Přeložka Košátecký potok 
4 Obchvat Bezno 
5 Obchvat Jizerní Vtelno 

Výsledky jsou prezentovány tabulkovou formou. V průběhu průzkumů nebyla zjištěna přítomnost zvláště 
chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Dendrologický průzkum včetně ocenění dřevin je 
navrhován v dalším stupni projektové dokumentace. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Vzhledem k rozsahu a povaze záměru, ale především k charakteru území 
považujeme toto řešení za adekvátní a plně dostačující. Zpracování dendrologického průzkumu je 
požadováno v dalším stupni přípravy záměru. Dále bez připomínek. 

7. Fauna 

Dokumentace uvádí obecnou faunistickou charakteristiku území a dále výsledky zoologického průzkumu, 
provedeného v rámci zpracování dokumentace v průběhu roku 2009 (jarní, letní a podzimní aspekt) na 
celkem osmi lokalitách: 

1a Obchvat Liblice-Byšice, navrhovaná křižovatka poblíž vodojemu, západně od Liblic 
1b Obchvat Liblice-Byšice, navrhovaná křižovatka na východním okraji Byšic 
2a Obchvat Vysoké Libně, soukromý pozemek Bruininvest s.r.o. 
2b Obchvat Vysoké Libně, prostor u vodojemu 
3 Přeložka Košáteckého potoka, průchod trasy listnatým lesem 
4 Obchvat Bezna při odbočce na Benátky nad Jizerou, polní mez (prostor mezi polem a silnicí) 
5a Obchvat Jizerního Vtelna, listnatý les v údolí pod zámkem 
5b Obchvat Jizerního Vtelna, ruderály, pole a louky nad zámkem, severně od statku 

Výsledky jsou prezentovány tabulkovou formou. V průběhu průzkumů bylo zjištěno celkem 200 druhů 
živočichů, z toho 147 druhů bezobratlých a 53 druhů obratlovců. Celkem 15 druhů je zvláště chráněných 
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Velikost zásahu do jejich biotopu a vyhodnocení vlivu na populace je popsán 
v části D dokumentace. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Vzhledem k rozsahu a povaze záměru, ale především k charakteru území 
považujeme toto řešení za adekvátní a plně dostačující. Bez připomínek. 

8. Ekosystémy 

Dokumentace uvádí výčet dotčených ekosystémů a dále kategorizaci území podle katalogu biotopů ČR. 
Údaje o územních systémech ekologické stability, zvláště chráněných územích resp. dalších 
charakteristikách jsou uvedeny v kapitole C.I. dokumentace.  

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní, metodické výhrady jsou vedeny v dalším textu. V textu dokumentace jsou 
vloženy obrázkové výřezy z mapových podkladů ÚSES, obrázky jsou doplněny výčtem zobrazených prvků 
ekologické stability. Nebyla tedy zpracována samostatná příloha se zákresem trasy záměru a prvků ÚSES. 
Takto prezentovaný ÚSES dotčeného území není zcela přehledný, nejsou zde zřejmé střety nových tras 
obchvatů ani střety stávající komunikace s prvky ÚSES. Z umístění záměru vyplývá tento výčet reálně 
dotčených prvků ÚSES: 
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km trasy prvek ÚSES dotčení trasou 
11,9 - 12,7 NRBC 2 Řepínský důl stávající trasa komunikace 
13,7 LBK 83 Babí rokle-Krpy úsek 5, obchvat Vysoké Libně 
16,4 LBK 75 Chloumek-Radouňský důl úsek 5, obchvat Vysoké Libně 
19,4 LBK 76 Lány-Zahájský důl stávající trasa komunikace 
24 LBK 250 K jezírku stávající trasa komunikace 
22,3 - 22,7 RBK 16 Údolí Košáteckého potoka úsek 11, přeložka Košáteckého potoka 
22,3 - 23,3 RBC 19 Doubka - niva Košáteckého potoka úsek 11, přeložka Košáteckého potoka 
27,3 LBK 210  úsek 15, úprava křižovatky MK 
29,9 LBK 209 úsek 17, varianta A 
31,5 NRBK 18 Pojizeří , úsek Vystrkov-Krnsko stávající trasa komunikace 
31,6 - 32 NRBK 7 Jizera stávající trasa komunikace 

Dokumentace uvádí úplný přehled dotčených významných krajinných prvků, v blízkosti se vyskytujících 
ZCHÚ a lokalit soustavy Natura. Neuvádí jejich podrobnější  popis či charakteristiku (mimo VKP) 
k jednotlivým lokalitám. Vzhledem k jejich vzdálenosti od záměru považujeme tuto formu přehledu za 
dostačující. Dále bez připomínek. 

9. Krajina 

Dokumentace uvádí krajinné charakteristiky území. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zat ížení 

V kapitole jsou uvedeny údaje jednak o stavu životního prostředí v dotčených obcích (zejména z hlediska 
hlukové situace), jednak o stavu přírodního prostředí. Zdůrazněna je nevyhovující akustická situace 
v obcích a antropogenní ovlivnění území. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje vychází z dostupných databází a provedených průzkumů a hodnocení a jsou korektní. Bez 
připomínek. 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakterist ika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikost i a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Dokumentace obsahuje přílohu Hodnocení zdravotních rizik, kde je provedeno vyhodnocení zdravotních 
efektů jednotlivých relevantních škodlivin, tj. znečištění ovzduší (oxid dusičitý, benzen, PM10) a hluk. 
V dokumentaci jsou komentovány výsledky tohoto hodnocení a dále jsou zde velmi obecně komentovány 
další vlivy ovlivňující obyvatelstvo. 

Hodnocení:  

Údaje uvedené v dokumentaci jsou korektní. Bez připomínek. 



 

   SILNICE I/16 VAVŘINEČ - R10 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument:  0126-10/D01    
Vydání:  01    

Strana:  16 z 38    
 

F ileName: I16_V av rinec-R10_pos(1).doc 
Sav eDate: 3.6.2010 12:41:00 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Součástí dokumentace je příloha Rozptylová studie, ve které je provedeno vyhodnocení vlivu na kvalitu 
ovzduší dle metodiky SYMOS 97 verze 2006. V dokumentaci jsou výsledky rozptylové studie komentovány. 

Rozptylová studie řeší čtyři výpočtové oblasti pokrývající podstatnou část trasy hodnocené komunikace. 
Výběr škodlivin zahrnuje NO2, PM10 a benzen. Výpočet je proveden pro celkem 4 varianty (stávající, 
navrhovaná, nulová, výstavba) přičemž varianta č. 2 ve výpočtové oblasti 4 je řešena ve 3 dílčích 
variantách. 

Vyhodnocení rozptylové studie je provedeno pro každou variantu grafickou a tabelární formou, 
v dokumentaci je převzato tabelární shrnutí a tento je doplněn slovním vyhodnocením. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Součástí dokumentace je hluková studie, zpracovaná v programu CadnaA (verze 3.72) dle platných 
aktualizovaných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, sloužící jednak ke zjištění 
stávající hlukové situace, jednak ke kalibraci výpočtového modelu. Dále je součástí protokol z měření 
hluku. Výsledky hlukové studie jsou komentovány v textu dokumentace a je dokladováno, že hygienické 
limity budou dodrženy. 

Hodnocení:  

V dokumentaci uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V této kapitole dokumentace jsou hodnoceny vlivy na vody. Jsou komentovány jednak možné vlivy 
(obecně), jednak vlivy konkrétních úprav v dílčích úsecích jak po kvantitativní, tak po kvalitativní stránce. 
Dále je obecně navržen způsob monitoringu. 

Hodnocení:  

V dokumentaci uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

5. Vlivy na půdu, horninové prostředí, př írodní zdroje 

Dokumentace hodnotí zábor půdy (s rozlišením ZPF vč. tříd ochrany, PUPFL a ostatní). Dále uvádí údaje 
o skrývce, potenciálním znečištění půdy, vlivech na zemědělské využití pozemků, vlivech na nerostné 
zdroje, vlivech na horninové prostředí a stabilitu resp. erozi půdy. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 
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6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

V dokumentaci jsou popisovány vlivy na faunu, vlivy na flóru a vlivy na ekosystémy. Hodnocení je vztaženo 
jmenovitě k druhům, zjištěným v rámci provedených průzkumů (kapitola C.II. dokumentace), přičemž 
k minimalizaci vlivů jsou navržena a popsána příslušná opatření. Vlivy na prvky územního systému 
ekologické stability jsou v dokumentaci popsány pouze u střetu s RBC 19 a RBC 16. 

Hodnocení:  

V dokumentaci uvedené údaje jsou korektní, stejně tak návrh podmínek pro zajištění ochrany dotčených 
druhů. Bez významných připomínek. 

7. Vlivy na systém NA TURA 2000 

Vlivy na systém NATURA 2000 jsou příslušným orgánem ochrany přírody vyloučeny. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

8. Vlivy na krajinu 

Vlivy na krajinu jsou hodnoceny popisem možného pohledového ovlivnění území a návrhu příslušných 
opatření. Vlivy jsou hodnoceny jako akceptovatelné. 

Hodnocení:  

V dokumentaci uvedené údaje jsou korektní. Bez významných věcných připomínek, metodicky by bylo 
podle našeho názoru vhodnější uvádět vlivy na ÚSES a ZCHÚ v kapitole věnované ekosystémům. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace obsahuje obecné hodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní památky. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikost i 
a významnost i a možnost i přeshraničních vlivů 

V této shrnující kapitole je v dokumentaci hodnocena významnost vlivů na složky životního prostředí. 
Výsledkem je, že většinu potenciálních negativních vlivů lze minimalizovat či kompenzovat na základě 
opatření pro další přípravu záměru. Zároveň jsou komentovány pozitivní aspekty záměru. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

D.III. Charakterist ika environmentálních rizik př i možných haváriích 
a nestandardních stavech 

V dokumentaci jsou uvedeny údaje o možnosti vzniku havárií a o preventivních a následných opatřeních. 

Hodnocení:  

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci - shrnutí: 

Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných předpokládaných důsledků záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných vlivů záměru na 
jednotlivé složky a faktory životního prostředí a veřejného zdraví jsou v dokumentaci provedeny 
s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a dotčeného území. 

V oblasti veřejného zdraví byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy na kvalitu ovzduší a vlivy 
hluku na základě standardních postupů a metodik, závěry těchto studií lze považovat za správné. Pro 
hodnocení vlivů na přírodní složky byly provedeny odpovídající botanické a zoologické průzkumy a na ně 
navazující hodnocení vlivů. 

Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze souhrnně 
považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i 
návrhu stanoviska. 

Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu zájmového území a 
vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako kvalitní a dostačující, obsahující všechny podstatné 
informace. 

Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující. V dokumentaci 
nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější posouzení nebo výklad. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Dokumentace navrhuje na základě provedeného hodnocení v jednotlivých okruzích (hluk, ovzduší, veřejné 
zdraví, voda, půda, ekosystémy) k realizaci tunelovou variantu A1 nebo A2, a to při splnění navržených 
opatření k minimalizaci negativních vlivů. Realizace povrchové varianty B není v dokumentaci doporučena. 

Hodnocení:  

Porovnání variant je v dokumentaci provedeno korektním způsobem na základě vyhodnocení vlivů na 
příslušné složky životního prostředí. Bez připomínek. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí - shrnutí: 

Na základě provedeného hodnocení je k realizaci navržena tunelová varianta A1 nebo A2. Zpracovatel 
posudku se s tímto hodnocení ztotožňuje s tím, že rozdíly mezi variantami (správněji podvariantami) A1 a 
A2 jsou z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nevýznamné a v další přípravě záměru je 
možno zvolit libovolnou z těchto podvariant na základě dalších (tj. mimo oblast životního prostředí 
zaměřených) projekčních ukazatelů. V návrhu stanoviska příslušného úřadu je proto doporučena 
varianta A. Odpovídající podmínky pro další přípravu záměru jsou uvedeny v návrhu stanoviska příslušného 
úřadu (strana 31 tohoto posudku). 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
přesahujících státní hranice 

Dokumentace v příslušné kapitole (D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů) údaje o možných přeshraničních 
vlivech hodnotí jako nulové (údaj je obsažen v souhrnném vyhodnocení vlivů záměru na složky životního 
prostředí). Dále je tento údaj obsažen v oznámení záměru (byť s chybou - uvažuje rychlostní silnici), 
realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 
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Hodnocení:  

Údaj o nevýznamnosti přeshraničních vlivů je korektní. Jde o vnitrostátní silnici, bez přímých přeshraničních 
vazeb, realizace záměru nevede ke změně přepravních vztahů (rozdě lení zdrojů a cílů dopravy) ani 
k významné změně nabídky komunikací pro realizaci přepravních vztahů. Tím nedojde ani k významnému 
ovlivnění širší komunikační sítě a už vůbec ne přeshraničních přepravních vztahů a komunikací pro jejich 
realizaci. 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice - shrnutí: 

Významné vlivy záměru, přesahující státní hranice, jsou spolehlivě vyloučeny. 
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III. 
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 

POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 

Navržené technické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je částečně rekonstrukce, 
částečně novostavba obchvatů silniční komunikace I. třídy ve dvoupruhovém směrovém uspořádání. 

Komunikační stavby vyvolávají poměrně jednoznačné, dobře známé a identifikovatelné vlivy v území, 
kterým procházejí. V daném případě nedochází ke vzniku nového dopravního zatížení území (po 
komunikaci nebudou ve významnější míře realizovány jiné než existující dopravní vztahy). Nedochází ani 
k ovlivnění dopravních intenzit v širším území. Jedinou změnou je homogenizace trasy (celkové zlepšení 
dopravních parametrů) resp. nabídka nové trasy komunikace v obchvatech obcí. To má za bezprostřední 
následek významné zlepšení podmínek ochrany obyvatel v dotčených obcích, avšak za cenu dílčích ústupků 
v ochraně přírody a krajiny. 

V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení je v souladu s požadavky ochrany životního 
prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve 
střetu s ochranou životního prostředí. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, které 
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde především 
o následující oblasti:  
• ochrana chráněného prostoru před negativními vlivy hluku, 
• vodohospodářské řešení stavby, zejména ochrana vodních zdrojů a ochrana před potenciálními 

povodňovými stavy, 
• ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
• řešení střetů se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména ochrana dotčených druhů a funkce územního 

systému ekologické stability, 
• začlenění do krajiny, řešení prostupnosti území, návrh vegetačních úprav a výsadby zeleně. 

III. Posouzení technického řešení záměru - shrnutí: 

Technické řešení záměru umožňuje respektování platných právních norem i běžných zásad v oblasti 
ochrany životního prostředí. Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické 
řešení umožní realizaci stavby s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního 
prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnocené stavby. Základní požadavky jsou zohledněny 
v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v přípravě a realizaci stavby. 

Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí a majetku, bude 
projednáno s příslušnými správními i samosprávnými úřady, které budou účastníky následujících správních 
řízení ve smyslu složkových zákonů v ochraně životního prostředí a stavebního zákona. 
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IV. 
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Dokumentace uvádí v kapitole D.IV. charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru 
bez výraznějších negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní 
prostředí. Opatření jsou rozdělena na jednotlivé oblasti a faktory životního prostředí. 

Kromě návrhu věcných konkrétních opatření, vyplývajících ze zjištěných faktů, uvádí dokumentace některá 
deklarativní obecná opatření. Tato opatření mají spíše doplňující funkci, současně upozorňují na 
neopominutelné povinnosti oznamovatele v následujících fázích přípravy, realizace a provozu záměru. 

Uvedený výčet opatření slouží jako hlavní podklad pro návrh stanoviska, který je součástí tohoto posudku 
(viz kapitola VII. (NÁVRH STANOVISKA), strana 31 tohoto posudku). Většina opatření navržených 
v dokumentaci je do návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby 
odpovídala účelu stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla provedena 
jejich formální úprava (formulace, etapy apod.). Obecná resp. deklarativní opatření však nejsou v návrhu 
stanoviska uváděna. 

IV. Posouzení navržených opatření - shrnutí: 

Dokumentace obsahuje úplný výčet dostupných opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci 
není sporné, aby bylo nutné provádět jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na 
hlavní oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní 
prostředí, kromě toho však obsahuje některá všeobecná opatření. 

Navržená opatření byla ve své většině převzata do návrhu stanoviska příslušného úřadu. Některá opatření 
byla z hlediska věcných požadavků upřesněna, všeobecná opatření byla redukována. K v dokumentaci 
uvedenému základnímu souboru opatření jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající 
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení 
negativních vlivů záměru na životní prostředí. 



 

   SILNICE I/16 VAVŘINEČ - R10 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument:  0126-10/D01    
Vydání:  01    

Strana:  22 z 38    
 

F ileName: I16_V av rinec-R10_pos(1).doc 
Sav eDate: 3.6.2010 12:41:00 

V. 
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI) 

Vyjádření jsou rozdělena na připomínky tak, aby bylo možno reagovat na jednotlivé okruhy problémů. 
Připomínky jsou číslovány průběžně. Úplné znění vyjádření je doloženo v příloze tohoto posudku. 

V.1. Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního  prostředí 
vyjádření č.j.: ŽP-208-1298/2010 ze dne 27.1.2010 

Př ipomínka č. 1: 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá 
Magistrát města Mladá Boleslav k předložené dokumentaci připomínek. 

Komentář:  

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

Př ipomínka č. 2: 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění („LZ“), není OSSL zřejmý postup Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, neboť KÚSK  „ - připomíná, že záměr si vyžádá zábor PUPFL a .....“, ČIŽP OI Praha uvádí 
„ - k záměru se prozatím nemůžeme vyjádřit, neboť...“ a obec Jizerní Vtelno upozorňuje na nutnost kácení 
lesa, zatímco správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 LZ, ale i k odnětí 
PUPFL dle §13 odst. 1 LZ osloven nebyl. Pokud má vydat OSSL minimálně souhlas  s vedením liniové 
stavby podle ust. §14 odst. 3 LZ musí mít k dispozici katastrální mapové podklady, popř. zákres umožňující 
převod do lesnických map. V souvislosti s předloženým textem je nutno upozornit, že LZ nezná náhradní 
výsadbu za záborem pokácené stromy. Dále není zřejmé, zda investor počítá i s dočasným záborem, 
protože uvádí pouze „zábor PUPFL o SA 0,93 ha“ přičemž nad 1 ha je příslušnost KÚSK. OSSL tedy 
doporučuje OŽP KÚSK jako příslušný správní úřad pro vydání odnětí pro tuto zamýšlenou liniovou stavbu 
(nutně musí být dočasný zábor i na ORP Mělník). 

Dále OSSL nezjistil z textu dokumentace EIA zda investor považuje zamýšlenou stavbu za věc veřejného 
zájmu s předpokladem vyvlastnění (návaznost na § 13 odst. 1 LZ). Po ujasnění trvalého a dočasného 
záboru bude vydán souhlas podle ust. § 14 odst. 3 LZ. 

Komentář:  

Dokumentace EIA je zpracována pro záměr v úrovni studie, tj. bez detailního vyčíslení záborů a výčtu 
dotčených pozemků (záborový elaborát). To bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy (DÚR) a 
projednáno s orgánem státní správy lesů. 

Dočasný zábor nebude realizován na PUPFL, tato podmínka je uvedena v návrhu stanoviska příslušného 
úřadu. 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje (v současné době ve stupni zadání) budou 
stabilizovat trasu silnice I/16. Pokud bude tato silnice uvedena v závazné části ZÚR, bude pro stavbu 
možno použít vyvlastnění. 
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V.2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 
vyjádření č.j.: ČIŽP/41/IPP/0801446.004/10/PKJ ze dne 28.1.2010 

Př ipomínka č. 3: 

Oddělení ochrany vody, oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 86/2000 Sb., zákon o ochraně ovzduší, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů v platném a účinném znění, zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), nemá ČIŽP OI Praha k předložené dokumentaci 
připomínek. 

Komentář:  

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

Př ipomínka č. 4: 

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, 
nemá ČIŽP OI Praha k dokumentaci připomínky. V rámci výstavby komunikace požaduje realizovat 
výsadbu oboustranného stromořadí vzrůstných stromů doplněných keřovým patrem. Nejvhodnější je z 
hlediska  ochrany přírody a krajiny použít při výsadbách ovocné stromy nejlépe krajové odrůdy. V úsecích 
realizovaných v zářezu požaduje realizovat na horní hraně zářezu výsadbu stromořadí doplněného keři. Při 
realizaci mostů a všech přechodů vodotečí požaduje minimalizovat rozsah zpevnění koryta pouze na stopu 
mostního objektu. Dále je nutné realizovat v lesních úsecích a v místech přechodů recipientů zábrany proti 
vniku zvěře na komunikaci. V okolí vodotečí v místech výskytu obojživelníků je nutné realizovat zábrany 
zamezující jejich přechod přes komunikaci. Upozorňuje, že před realizací je nutné zajistit závazné 
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zásahům do významných krajinných prvků, povolení ke 
kácení dřevin a výjimku ze zákazů pro zvlášť chráněné živočichy. 

Komentář:  

Návrh vegetačních úprav bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace, tato podmínka je 
formulována v návrhu stanoviska příslušného úřadu. Umisťování zábran (oplocení, pevné zábrany) proti 
vniku zvěře na komunikaci je značně problematické. K zajištění funkčnosti  takového opatření by bylo 
nutné na silnici umístit podchod či nadchod adekvátní dimenze. Tuto problematiku lze částečně řešit 
vhodnou doprovodnou zelení. Návrh vegetačních úprav bude součástí dalšího stupně projektové 
dokumentace. Zábrany pro obojživelníky je vhodné umisťovat podél komunikací pouze v období jejich tahu 
(jarní období). V dalších obdobích jsou naopak migrační překážkou. Jedná se tedy o opatření, které 
nemůže být technickou součástí posuzovaného záměru. 

Připomínka dále upozorňuje na zákonné povinnosti. 

Př ipomínka č. 4: 

Oddělení ochrany lesa: K jakémukoliv záboru PUPFL je třeba mít souhlasné stanovisko místně příslušného 
orgánu státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon). K dokumentaci nemá žádné připomínky. 

Komentář:  

Připomínka upozorňuje na zákonné povinnosti, nevyplývají z ní další podmínky. 
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V.3. Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství 
vyjádření zn.: 136/ZP/10JIHA ze dne 28.1.2010 

Př ipomínka č. 5: 

Přeložky silnice kolem V. Libně, Byšic a Liblic jsou vedeny v pohledově exponovaném území. Pro snížení 
dopadu na krajinný ráz je nutné zvolit vhodné výškové řešení silnice, pokud možno v zářezu a realizovat 
dostatečné výsadby doprovodné zeleně. 

Komentář:  

Podmínka je uvedena v návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

Př ipomínka č. 6: 

Stavba na několika místech protíná prvky územního systému ekologické stability (jedná se zejména o 
významné krajinné prvky). Je třeba dbát, aby přerušení bylo provedeno jen v nezbytné šíři a v místě 
křížení provedeno dostatečné ozelenění. 

Komentář:  

Podmínka je uvedena v návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

Př ipomínka č. 7: 

Jak obchvat Vysoké Libně, tak také obchvat Byšice - Liblice protíná na řadě míst polní cesty, některé s 
doprovodnou zelení. Pro zachování průchodnosti krajiny a migračních cest je nutné, aby trasa nové silnice 
nevytvářela nepropustnou bariéru a neznemožnila spojení mezi obcemi (např. Byšice - Hostín) nebo pěší 
přístup (cyklo) do lesního komplexu Harbasko. Nejvhodnějším řešením je mimoúrovňové křížení. 

Komentář:  

Podmínka je uvedena v návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

Př ipomínka č. 8: 

V dokumentaci postrádá konkrétnější návrh na ozelenění nově budovaných obchvatů. U úseků, kde je 
uvažováno s rozšířením stávající komunikace, je nutno počítat také s dostatečně širokým pruhem pro 
výsadbu stromové a keřové zeleně. 

Komentář:  

Návrh vegetačních úprav bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace, tato podmínka je 
formulována v návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

Př ipomínka č. 9: 

Upozorňuje, že řešený úsek komunikace I/16 prochází po hranici ochranného pásma vodních zdrojů a je 
proto nutné zabezpečit stavbu tak, aby se v maximální míře snížilo riziko kontaminace povrchových a 
podzemních vod v průběhu výstavby. 

Komentář:  

Podmínka je uvedena v návrhu stanoviska příslušného úřadu. 
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V.4. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí 
vyjádření č.j.: 9300/660/10 ze dne 5.2.2010 

Př ipomínka č. 10: 

Z hlediska kompetencí odboru je možné konstatovat, že v celém prostoru uvedeného záměru se vyskytuje 
chráněné ložiskové území stanovené pro ochranu výhradního ložiska černého uhlí CHLÚ č.707530000 
Bezno (Mělnická pánev). Avšak v řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor. V případě realizace 
staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř  CHLÚ je třeba postupovat podle § 18 a § 19 zákona 
č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. 

Komentář:  

Připomínka upozorňuje na zákonné povinnosti, nevyplývají z ní další podmínky. 

V.5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
vyjádření zn.: 2490 - 2.5/10/MB 15.1.2010 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů je třeba doplnit o tyto podmínky 
pro fázi výstavby: 

Př ipomínka č. 11: 

Zajistit a zdokumentovat dodržení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 
v obcích Jizerní Vtelno, Krnsko a Písková Lhota v údolí Jizery. 

Komentář:  

Jde o obecnou povinnost vlastníka resp. správce komunikace. Odpovídající podmínka je uvedena v návrhu 
stanoviska příslušného úřadu. 

Př ipomínka č. 12: 

Ve zkušebním povozu jednotlivých úseků měřením prokázat dodržení hygienických limitů hluku ve 
venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru staveb v obcích podél komunikace. 

Komentář:  

Podmínka je uvedena v návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

V.6. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí 
vyjádření č.j.: 9128/ENV/10, 342/660/10 ze dne 12.2.2010 

Př ipomínka č. 13: 

Oddělení ochrany půdy Odboru ochrany horninového a půdního prostředí Ministerstva životního prostředí 
nemá k předložené dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru „Silnice I/16 Vavřineč - R10“ zásadní 
připomínky. 

Pouze upozorňuje, že na straně 125 textu dokumentace je nutno doplnit, že způsob využití skrývané ornice 
bude stanoven v podmínkách souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále 
jen ZPF), který bude vydán podle § 9 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění s tím, že 
rozsah skrývky je nutno stanovit na základě pedologického průzkumu zájmového území. Rovněž nelze v 
textu uvádět, že získaná ornice bude v celém rozsahu využita k ohumusování stavby. 
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Komentář:  

Podmínka stanovení rozsahu skrývky dle pedologického průzkumu je uvedena v návrhu stanoviska 
příslušného úřadu. Dále připomínka upozorňuje na zákonné povinnosti. 

V.7. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
vyjádření č.j.: SZ_002540/2010/KUSK ze dne 18.2.2010 

Př ipomínka č. 14: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném ke dni podání 
dokumentace záměru, 10.11.2009 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména péče o některé kategorie zvláště 
chráněných území, regionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných druhů živočichů 
a rostlin; dále jen zákon), pouze upozorňuje, že je nutné dodržet opatření stanovená v dokumentaci 
záměru. Zejména vzhledem k výskytu chráněných druhů živočichů zařazených v příloze č. III vyhlášky 
č. 395/1995, požádat Krajský úřad o udělení výjimky ze zákazů dle ust. § 56 zákona. Tuto výjimku lze 
udělit pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu 
ochrany přírody. 

Komentář:  

Odpovídající podmínky, uvedené v dokumentaci, jsou převzaty do návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

Př ipomínka č. 15: 

Z hlediska zákona č. 185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon o odpadech), sděluje následující: 

Odpady zařazené do podskupin „13 01“ a „13 02“ dle Katalogu odpadů (Vyhláška č.381/2001 Sb., v 
platném znění) jsou pouze kategorie „nebezpečné“ nikoliv kategorie „O“ nebo nebezpečné „N“ (viz tabulka 
č.14, str. 32). 

Na str. 33 opravit katalogové číslo odpadu, má být uvedeno „15 02 02“, kategorie nebezpečný. 

Na str. 34 je v textu nesprávně uveden odkaz na „paragraf“ zákon o odpadech. Původce je povinen 
předávat odpady, které sám nevyužije při své činnosti pouze oprávněným osobám dle § 12 odst. 3 dle 
zákona o odpadech, nikoliv dle § 13 citovaného zákona. 

Výše uvedené připomínky požadujeme zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace. 

Proti vlastnímu záměru nemá z hlediska nakládání s odpady námitky a nepožaduje další hodnocení 
předložené dokumentace ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v 
platném znění. 

Komentář:  

Upřesnění textu dokumentace, dále z připomínky nevyplývají další podmínky. 

V.8. Středočeský kraj 
vyjádření č.j.: 032026/2010/KUSK ze dne 23.2.2010 

Př ipomínka č. 16: 

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „Silnice I/16 Vavřineč - R10“, bez připomínek. 

Komentář:  

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 
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V.9. Obec Liblice 
vyjádření ze dne 17.2.2010 

Př ipomínka č. 17: 

Projednáno na veřejném zasedání dne 15.2.2010. Jinak žádné připomínky nejsou. 

Komentář:  

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

V.10. Městys Chotětov 
vyjádření č.j.: 13/2010/ÚM ze dne 23.2.2010 

Př ipomínka č. 18: 

Nemá námitek k dokumentaci. Po dobu zveřejnění záměru nebyl doručen na Úřad městyse Chotětov ze 
strany občanů, organizací a společností žádný návrh, připomínka či výhrada. 

Komentář:  

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

V.11. Obec Mělnické Vtelno 
vyjádření č.j.: 124/10 ze dne 22.2.2010 

Př ipomínka č. 19: 

Obec Mělnické Vtelno nemá připomínky k dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb. K záměru „Silnice I/16 Vavřineč - R10“. 

Stále však poukazuje na skutečnost, že pokud bude zaslepena stávající křižovatka severního vjezdu do 
obce a veškerý provoz bude veden jedinou křižovatkou pro vjezd i výjezd z obce (viz úsek č. 7), zvýší se 
neúměrně provoz v centrální části obce. 

Navrhuje tento záměr pozměnit a zachovat severní křižovatku, která by pobírala dopravu ve směru Mšeno 
- Mělnické Vtelno - Mě lník a nezatěžovala by obec. 

Komentář:  

Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí nevyplývají z připomínky další podmínky. 

Požadavek obce na zachování křižovatky naráží na ustanovení normy ČSN 73 6001 (Projektování silnic a 
dálnic), resp. ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích). Pro kategorii silnice a 
návrhovou rychlost S9,5/70 je nejmenší dovolená vzdálenost křižovatek 1,50 km (mezi koncem 
připojovacích pruhů jedné křižovatky a začátkem odbočovacích pruhů druhé křižovatky. Je zřejmé, že při 
vyhovění požadavku obce by vzájemné vzdálenosti křižovatek byly do cca 1 km, tj. na méně než dvěma 
třetinách přípustné minimální hodnoty. Z tohoto hlediska by bylo přidání další křižovatky možné pouze za 
cenu řešení odchylného od požadavků projekčních norem. Protože norma pro projektování křižovatek má 
závazný charakter, její nerespektování by mohlo znamenat přímé ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 

Možným řešením je v tomto případě realizace cca 350 m dlouhé spojky od dnešního (v budoucnu 
rušeného) napojení místní komunikace u obce Mělnické Vtelno severně podél stávající silnice I/16 na v 
budoucnu opuštěný úsek silnice I/16 a přes něj dále na spojku ke křižovatce se silnicí I/16 v obchvatu 
Vysoké Libně. 
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V.12. Obec Kropáčova Vrutice 
vyjádření č.j.: 44/2010 ze dne 2.3.2010 

Př ipomínka č. 20: 

K předložené dokumentaci nemá žádné připomínky. 

Komentář:  

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

V.13. Městys Bezno 
vyjádření č.j.: 44/2010 ze dne 9.3.2010 

Ve vyjádření obce nejsou obsaženy žádné připomínky. 

Komentář:  

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

V.14. Obec Jizerní Vtelno 
zápis ze schůze zastupitelstva obce dne 10.3.2010 
zápis ze schůze zastupitelstva obce dne 19.5.2010 
usnesení zastupitelstva obce č. 5/2010 ze dne 19.5.2010 

Př ipomínka č. 20: 

Zastupitelstvo obce z předložené studie EIA, která byla zpracována ŘSD, usoudilo, že tato studie zahrnuje 
pouze horní část obce Jizerní Vtelno. Druhá část obce - dolní Jizerní Vtelno, v této studii zpracována není a 
obchvatu se velmi dotýká. Z tohoto důvodu byl vysloven nesouhlas zastupitelstva obce k tomuto 
zpracování EIA, protože nebyla zpracována celá trasa, která zahrnuje obec jako celek. 

Komentář:  

Připomínka byla vysvětlena a nahrazena následujícím usnesením zastupitelstva obce. 

Př ipomínka č. 21: 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním předložené dokumentace EIA a pro další přípravu záměru 
požaduje ochranu dolní části obce Jizerní Vtelno. Následně žádá o zařazení následujících podmínek: 
• řešení likvidace dešťových vod z tunelové trasy směrem k Jizeře, 
• řešení hydrologických poměrů v území ve vazbě na stávající vodní zdroje - studny, 
• řešení hlukových a emisních poměrů v sestupové fázi komunikace k řece Jizeře, 

• řešení dopravních zátěží a návazností v sestupové fázi komunikace k řece Jizeře včetně ochrany zdraví 
a bezpečnosti obyvatel dotčené oblasti. 

Komentář:  

V dolní části obce Jizerní Vtelno je úprava řešena ve stávající trase silnice. Stávající uspořádání území, 
zejména těsné obestavění komunikace v uzavřeném a zastavěném údolí, přitom neposkytuje významnější 
možnost ochrany dotčených objektů před přímými vlivy komunikace. Přesto jsou specifikovány podmínky 
pro ochranu dolní části obce Jizerní Vtelno, které zajistí vyloučení vlivů navazujícího úseku nad dolní částí 
obce (tunel) i zlepšení stávajících vlivů komunikace na dolní část obce a zlepšení dopravně bezpečnostní 
situace v tomto prostoru. 

Podmínky jsou uvedeny v návrhu stanoviska příslušného úřadu v tomto znění:  
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• Vyřešit způsob odvodnění likvidace dešťových vod z nových úseků (obchvatů resp. tunelového úseku), 
zajistit takový způsob odvodnění, který vyloučí vybřežení dotčených recipientů. 

• Prověřit účinnost stávajícího odvodňovacího systému komunikace. 
• Realizovat podrobný inženýrskogeologický průzkum, výsledkům průzkumu přizpůsobit technické řešení 

záměru. 

• Na základě hydrogeologického průzkumu podrobně vyhodnotit vliv výstavby tunelového úseku v 
obchvatu Jizerního Vtelna na podzemní vody (kvantita, kvalita). 

• Před zahájením výstavby zjistit a dokladovat neovlivněný stav hladin podzemní vody ve vybraných 
studních v obci Jizerní Vtelno. 

• Upřesnit řešení protihlukové ochrany v okolí tunelu na obchvatu obce Jizerní Vtelno, dokladovat 
dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním 
prostoru staveb. 

• Zajistit a dokladovat dodržení hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb v obci Jizerní 
Vtelno (dolní část obce). 

• Řešit opatření v oblasti bezpečnosti, organizace a řízení dopravy v dolní části obce Jizerní Vtelno. 
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VI. 
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 

Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

K procesu posouzení vlivů na životní prostředí je předložen záměr "Silnice I/16 Vavřineč - R10". 

Na základě předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, závěru zjišťovacího řízení, 
obdržených vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, prohlídky 
dotčeného území a ověření vstupních parametrů a údajů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že 
posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. 

Realizací posuzovaného záměru nebude významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel. Lze naopak 
očekávat vlivy pozitivní v důsledku vymístění dopravního provozu (a s ním spjatých vlivů) z centrálních 
částí většiny dotčených obcí. Zároveň nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé složky 
životního prostředí. Veškeré předpokládané důsledky provozu posuzovaného záměru jsou v přijatelných 
mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v dotčeném území záměru. 

Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a užívání 
stavby, patří:  
• ochrana chráněného prostoru před negativními vlivy hluku, 
• vodohospodářské řešení stavby, zejména ochrana vodních zdrojů a ochrana před potenciálními 

povodňovými stavy, 
• ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

• řešení střetů se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména ochrana dotčených druhů a funkce územního 
systému ekologické stability, 

• začlenění do krajiny, řešení prostupnosti území, návrh vegetačních úprav a výsadby zeleně. 

Pro tyto oblasti je navržena řada podmínek pro další přípravu, výstavbu a užívání záměru. 

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru - shrnutí: 

Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. 

Vlivy v základních složkách a charakteristikách (veřejné zdraví, hluk, ovzduší, voda, půda, biota, krajina) 
jsou hodnoceny jako přijatelné, řešitelné v rámci platných zákonů a dalších norem či předpisů. 

Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, lokální 
bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí. 

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako celkově málo významné a lokální, dočasné a bez zvýšeného 
rizika negativních dopadů na životní prostředí. 

Pro etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzovaného záměru jsou v návrhu stanoviska 
formulovány podmínky vycházející ze všech skutečností zjištěných v rámci zpracování posudku. 
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VII. 
(NÁVRH STANOVISKA) 

STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIVŮ  PROVEDENÍ  ZÁMĚRU 
NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru: 

Silnice I/16 Vavřineč - R10 

2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Záměr představuje úpravu (homogenizaci) úseku stávající silnice I. třídy I/16 na kategorii S9,5/70 (d le ČSN 73 6101) 
ve dvoupruhovém s měrovém uspořádání. 

Záměr zač íná na provozním staničení km 5,722 za obcí Vavřineč, končí na provozním staničení km 34,507 u MÚK 
Bezděčín. Celková délka upravované komunikace tak č iní 28,785 km (vztaženo ke stávajícímu staničení silnice). 

V tomto úseku jsou navrženy následující úpravy: 
• budování obchvatů sídelních útvarů (Lib lice, Byšice, Vysoká Libeň, Bezno, Jizerní Vtelno), 
• úpravy křižovatek (Mě lnické Vtelno, Sušno, Chotětov, Bezno), 
• přeložka Košátecký potok, 
• oprava stávající vozovky s frézováním. 

Záměr je navržen v jedné variantě trasy, pouze v obchvatu obce Jizerní Vtelno jsou navrženy dvě varianty trasy: 
• varianta A (dále rozdě lená na podvariantu A1 a podvariantu A2, lišícími se niveletou), procházející mezi 

zástavbou obce a zámkem;  podvarianta A1 zahrnuje tunelový úsek s délkou cca 334 m, podvarianta A2 zahrnuje 
tunelový úsek s délkou cca 214 m, 

• varianta B, která představuje pouze obchvat centrální části obce, se zapojením do stávajícího průtahu východní 
(dolní) částí obce. 

Členění úseků je následující: 
Číslo 
úseku 

Popis úseku Staničení 
začátku úpravy 
na stávající ose 

Staničení 
konce úpravy 

na stávající ose 

Délka 
stávajícího 
úseku [km] 

Délka 
nového 

úseku [km] 
1 úsek není součástí záměru 
2 Oprava stávající vozovky s frézováním 5,722 6,200 0,478 0,478 
3 Obchvat Liblice - Byšice 6,200 10,700 4,500 3,946 
4 Oprava stávající vozovky s frézováním 10,700 13,400 2,700 2,700 
5 Obchvat Vysoká Libeň 13,400 16,400 3,000 3,018 
6 Oprava stávající vozovky s frézováním 16,400 17,430 1,030 1,030 
7 Úprava křižovatky Mělnické Vtelno 17,430 17,900 0,470 0,847 
8 Oprava stávající vozovky s frézováním 17,900 20,500 2,600 2,600 
9 Úprava křižovatky Sušno 20,500 21,000 0,500 0,500 
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10 Oprava stávající vozovky s frézováním 21,000 22,185 1,185 0,645 
11 Přeložka Košátecký potok 22,185 23,505 1,320 1,281 
12 Úprava křižovatky Chotětov 23,505 23,740 0,235 0,305 
13 Oprava stávající vozovky s frézováním 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 Oprava stávající vozovky s frézováním 27,500 29,300 1,800 1,800 
17 Obchvat Jizerní Vtelno (Varianta A1 a A2) 29,300 31,274 1,974 1,412 

Obchvat Jizerní Vtelno (Varianta B) 29,300 31,274 1,974 1,138 
18 Oprava stávající vozovky s frézováním 31,274 34,507 3,233 3,233 

3. Umístění záměru: 
Kraj Okres Obec Katastrální území 
Středočeský Mělník Byšice Byšice 
  Liblice Liblice 
  Malý Újezd Malý Újezd 
  Mělnické Vtelno Mělnické Vtelno 
   Radouň 
   Vysoká Libeň 
 Mladá Boleslav Bezno Bezno 
  Chotětov Chotětov 
  Jizerní Vtelno Jizerní Vtelno 
  Krnsko Krnsko 
  Kropáčova Vrutice Sušno 
  Mladá Boleslav Bezděčín u Mladé Boleslavi 
  Nemyslovice Nemyslovice 
  Nepřevázka Nepřevázka 
  Písková Lhota Písková Lhota 

4. Obchodní firma oznamovatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

5. IČ oznamovatele: 

65993390 

6. Sídlo oznamovatele: 

Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4 

7. Zařazení: 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v p latném znění, je záměr zařazen 
následovně: 

kategorie: II 
bod: 9.1 
název: Novostavby, rozšiřování a přeložky siln ic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy 

(záměry neuvedené v kategorii I) 
sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) p ísmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví 
ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad St ředočeského kraje. 
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Oznámení: 

Zpracovatel:   Ing. Libor Ládyš 

Předložení Krajskému úřadu: leden 2008 

2. Dokumentace: 

Zpracovatel:   Ing. Libor Ládyš 

Předložení Krajskému úřadu: leden 2010 

3. Posudek: 

Zpracovatel:   Ing. Petr Mynář 

Předložení Krajskému úřadu: červen 2010 

4. Veřejné projednání: 

Místo:   [bude doplněno] 

Datum konání:  [bude doplněno] 

5. Celkové zhodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění, a  vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 
otázek souvisejících s posuzováním v livů na životní prostředí. Časová a věcná posloupnost celého procesu 
projednávání záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., je zřejmá z předchozích částí 1 - 4. 

K dokumentaci byly ze strany dotčených úřadů a samosprávných celků vzneseny připomínky, které byly v procesu 
posuzování řádně vypořádány. Ze strany veřejnosti a občanských sdružení/iniciativ nebyly uplatněny žádné 
připomínky. 

Závěry zpracovatele posudku: Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za vyhovující, vlivy záměru na životní prostředí a  veřejné zdrav í byly posouzeny ze všech podstatných 
hledisek. Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace a vyjádření dotčených orgánů státní správy a veřejnosti 
doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě A za respektování 
podmínek dle části III.6. tohoto stanoviska. 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

• Středočeský kraj 
• Krajský úřad Středočeského kraje 
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
• Ministerstvo životního prostředí České republiky 
• Česká inspekce životního prostředí 
• Povodí Labe, s.p. 
• Městský úřad Mělník 
• Magistrát města Mladá Boleslav 
• Obec Byšice 
• Obec Lib lice 
• Obec Mělnické Vtelno 
• Městys Bezno 
• Městys Chotětov 
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• Obec Jizerní Vtelno  
• Obec Kropáčova Vrutice 

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti 

Provedeným posouzením bylo zjištěno, že záměr je z hled iska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. 

Realizací posuzovaného záměru nebude významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel. Lze naopak očekávat vlivy 
pozitivní v důsledku vymístění dopravního provozu (a s ním spjatých vlivů) z centráln ích částí většiny dotčených 
obcí. Zároveň nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé složky životního prostředí. Veškeré 
předpokládané důsledky provozu posuzovaného záměru jsou v přijatelných mezích jak z h lediska ochrany veřejného 
zdraví, tak ochrany životního prostředí v dotčeném území záměru. 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování 
životního prostředí  

Navržené technické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je částečně rekonstrukce, částečně 
novostavba obchvatů silniční komunikace I. třídy ve dvoupruhovém s měrovém uspořádání. 

Komunikační stavby vyvolávají poměrně jednoznačné, dobře známé a identifikovatelné vlivy v území, kterým 
procházejí. V daném případě nedochází ke vzniku nového dopravního zatížení území (po komunikaci nebudou ve 
významně jší míře realizovány jiné než existující dopravní vztahy). Nedochází an i k ovlivnění dopravních intenzit v 
širším území. Jedinou změnou je homogenizace trasy (celkové zlepšení dopravních parametrů) resp. nabídka nové 
trasy komunikace v obchvatech obcí. To má za bezprostřední následek významné zlepšení podmínek ochrany 
obyvatel v dotčených obcích, avšak za cenu dílč ích ústupků v ochraně přírody a krajiny. 

V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení je v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. 
Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou 
životního prostředí. 

Technické řešení záměru umožňuje respektování platných právních norem i běžných zásad v oblasti ochrany 
životního prostředí. Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení umožní realizaci 
stavby s vyloučením nadlimitního zneč išťování nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik p lynoucích z 
provozu hodnocené stavby. Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem 
navazujících správních řízení v příp ravě a realizaci stavby. 

Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí a majetku, bude projednáno s 
příslušnými správními i samosprávnými úřady, které budou účastníky následujících správních řízení ve smyslu 
složkových zákonů v ochraně životního prostředí a stavebního zákona. 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí 
včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 

Relevantní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující z procesu posuzování podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k 
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru. Přitom opatření 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné rovině v 
rámci podmínek návrhu stanoviska reflektována. 

Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a užívání stavby, 
patří: 
• ochrana chráněného prostoru před negativními v livy hluku, 
• vodohospodářské řešení stavby, zejména ochrana vodních zdrojů a  ochrana před potenciálními povodňovými 

stavy, 
• ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků u rčených k plnění funkcí lesa, 
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• řešení střetů se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména ochrana dotčených druhů a funkce územního systému 
ekologické stability, 

• začlenění do krajiny, řešení prostupnosti území, návrh vegetačních úprav a výsadby zeleně. 

Pro tyto oblasti jsou navrženy hlavní podmínky pro další p řípravu, výstavbu a užívání (provoz) záměru. 

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr je v úsecích 2-16 a 18 řešen v jedné variantě. 

Variantní řešení je navrženo v úseku 17 (obchvat Jizern í Vtelno), zde je doporučenou variantou varianta A záměru 
(dále rozdě lená na podvariantu A1 a podvariantu A2, lišícími se niveletou), spočívající v tunelovém řešení, 
procházejícím mezi zástavbou obce a zámkem. 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Vypořádání vyjádřen í k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný orgán státní správy celkem 15 vyjádření dotčených správních úřadů 
a územních samosprávných celků. Příslušný orgán státní správy neobdržel žádné vyjádření občanů, občanských 
sdružení nebo iniciativ. 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. předkládaného 
posudku a požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušného orgánu státní správy. 

Požadavky vyplývající z vyjádření, které byly řešeny v rámci veřejného projednání a navazujících jednáních 
oznamovatele, jsou uvedeny v následujícím přeh ledu včetně vyjádření zpracovatele posudku k připomínkám: 

[bude doplněno] 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí uvedením podmínek pro 
realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 

Na základě dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, posudku a vyjádření k nim uplatněných 

v y d á v á 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), v platném znění., v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví 

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o  

k posouzení vlivů provedení záměru  

Silnice I/16 Vavřineč - R10 

na životní prostředí a veřejné zdraví 

v úsecích 2-16 a 18 v jedné variantě (předložené oznamovatelem), v úseku 17 ve variantě A, za podmínky realizace 
opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s tím, že n íže uvedené podmínky 
tohoto stanoviska budou zahrnuty jako závazné podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v 
příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

Pro období přípravy záměru: 

1. Upřesnit řešení protihlukové ochrany v okolí tunelu na obchvatu obce Jizern í Vtelno, dokladovat dodržení 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. 

2. Upřesnit vliv stavební činnosti na hlukovou situaci v území, dokladovat dodržení hygienických limitů hluku v 
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. 
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3. Prověřit úč innost stávajícího odvodňovacího systému komunikace. 

4. Vy řešit způsob odvodnění likvidace dešťových vod z nových úseků (obchvatů resp. tunelového úseku), zajistit 
takový způsob odvodnění, který vy loučí vybřežení dotčených recipientů. 

5. Na základě hydrogeologického průzkumu podrobně vyhodnotit podmínky pro vsakování srážkových vod. 

6. Na základě hydrogeologického průzkumu podrobně vyhodnotit vliv výstavby tunelového úseku v obchvatu 
Jizern ího Vtelna na podzemní vody (kvantita, kvalita). 

7. Před zahájen ím výstavby zjistit a dokladovat neovlivněný stav hladin podzemní vody ve vybraných studních v 
obcích Vysoká Libeň a Jizerní Vtelno. 

8. V rámci komplexn ích pozemkových úprav řešit možnost obhospodařování zemědělských pozemků tak, aby byl 
zajištěn vhodný přístup pro příslušnou zemědělskou techniku. 

9. Rozsah skrývky stanovit na základě pedologického průzkumu. 

10. Realizovat podrobný inženýrskogeologický průzkum, výsledkům průzkumu přizpůsobit technické řešení záměru. 

11. Křížení s prvky ÚSES řešit s jejich min imálním dotčením a zachováním jejich migrační průchodnosti. 

12. Provést dendrologický průzkum včetně ocenění dřevin. 

13. Provést projekt vegetačních úprav. K vegetačním úpravám použít pouze autochtonní druhy, navázat na stávající 
druhové složení a vzhledový vjem, vytvořit podmínky pro přirozený vývoj. V projektu vegetačních úprav řešit 
začlenění silničních objektů (zemní těleso, mostní objekty, tunelové portály, opěrné a zárubní stěny apod.) do 
krajiny. 

14. U druhů Carabus scheidleri helleri §3, Carabus ullrichi ullrichi §3, koroptev polní (Perdix perdix) §3, křepelka 
obecná (Coturnix coturnix) §2, ťuhýk obecný (Lanius collurio) §3, NT, žluva hajní (Oriolus oriolus) §2 zažádat 
příslušný orgán ochrany přírody o udělení výjimky z ochranných podmínek. 

15. Zachovat průchodnost krajinou, při úpravách maximálně využít existující osnovu polních a lesních cest, křížen í 
hlavních cest s trasami obchvatů řešit mimoúrovňově. 

Pro období výstavby záměru: 

16. Zařízení staveniště nezřizovat v blízkosti obytných a/nebo rekreačních objektů. 

17. Minimalizovat vliv výstavby na obyvatele dotčených obcí, stavební dopravu směrovat pokud možno přímo na 
hlavní komunikační síť, vyloučit stavební dopravu bočními ulicemi a cestami v obcích. 

18. Přijmout opatření k omezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání 
dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění zemních prací v klimat icky nepřízn ivých 
obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění resp. další), tato opatření požadovat po 
dodavateli stavebních a konstrukčních prací a  v průběhu výstavby kontrolovat. 

19. Zajistit prav idelnou a účinnou očistu komunikací, použitých pro výstavbu. 

20. Dbát pravidel protihlukové ochrany, vyloučit stavební činnost v noční době (22:00-06:00), v brzkých ranních a 
pozdních večerních hodinách (06:00-07:00, 21:00-22:00) vyloučit provoz stavební dopravy a hlučných 
stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická a/nebo elektrická kladiva resp. jiné) v 
blízkosti obytných objektů. 

21. Dočasný zábor (plochy zařízen í staveniště) nezřizovat v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů  a v jejich 
blízkosti. 

22. Plán organizace výstavby řešit tak, aby byly vyloučeny přejezdy i drobných vodotečí stavební technikou a 
dopravními prostředky. 

23. Přijmout a dodržovat opatření pro min imalizaci kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod používanými 
materiály a hmotami, zejména organickými látkami (pohonné hmoty, maziva, asfaltové a nátěrové hmoty apod.). 
Průběžně provádět preventivní kontrolu mechanismů proti úniku provozních kapalin. Opravy mechanismů, jejich 
čištění a manipulaci se škodlivými látkami p rovádět pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomuto 
účelu vybavených. Staveniště vybavit prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek. 
V případě vzn iku kontaminace půdního resp. vodního prostředí přijmout neprodleně opatření pro zastavení 
příčiny kontaminace a zahájit sanační práce. 
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24. Stavební práce v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v jejich blízkosti provádět se zvláštní 
opatrností. 

25. Dočasný zábor (plochy zařízení staveniště) nezřizovat na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

26. Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní erozi. 

27. Při skladování ornice zajistit její ochranu před zcizováním, erozí a šířením plevelných druhů rostlin (zejména 
invazních druhů). 

28. Stavební činnost v oblasti úseků č. 3 (obchvat Lib lice - Byšice) a č. 5 (obchvat Vysoká Libeň) zahájit mimo 
období hnízdění koroptve polní a křepelky poln í, které je od dubna do poloviny srpna. 

29. V případě zásahu stavební činnosti do keřových porostů ve stráni se západní expozicí (porosty hlohu, šípků atd.) 
v oblasti úseku č. 5 (obchvat Vysoká Libeň) naplánovat termín zahájení výstavby mimo hnízdní období ťuhýka 
obecného, které je  od května do července. 

30. Stavební činnost v úseku č. 11 (přeložka Košátecký potok) zahájit mimo hnízdní období žluvy hajní, které je od 
května do července. 

31. Veškeré zásahy do biotopů (zemní práce, kácení dřevin, kosení bylinného porostu) provádět mimo období 
hnízdění 

32. Kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu z důvodu snížení možného vlivu na populace ptáků, čmeláků 
a dalších druhů živočichů. 

33. Po dobu provádění prací zajistit ochranu dřevin určených k zachování před poškozením kmene a ko řenového 
systému. 

34. Skrývky terénu provádět v mimoreprodukční období. 

35. Udržovat plochy staveniště, deponií a mezideponií tak, aby nedocházelo k rozšiřování plevelných druhů rostlin 
(zejména invazních d ruhů). 

36. V průběhu výstavby nevytvářet novou síť cest a pojížděných ploch, s výjimkou pojezdového pásu v trase záměru. 

37. Reku ltivovat nevyužívané úseky dotčených komunikací. 

38. V předstihu oznámit orgánu státní památkové péče zahájení zemních prací, umožnit oprávněné archeologické 
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu. V případě zjištění 
archeologických situací zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu. 

39. V případě střetu s drobnou solitérní architekturou (boží muka, křížky, smírčí kameny apod.) zajistit jejich 
přemístění a důstojné umístění. 

40. Minimalizovat dobu uzavírek silnice I/16, dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby předem 
dopravně-organizačně vyřešit. 

Pro období provozu záměru: 

41. Provádět pravidelný úklid a č ištění komunikace. 

42. V rámci zkušebního provozu (po uvedení jednotlivých úseků záměru do provozu) provést měření nové hlukové 
situace v dotčeném území, dokladovat dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
resp. chráněném venkovním prostoru staveb. 

43. Zajistit a dokladovat dodržení hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb v obcích Jizern í Vtelno 
(dolní část obce), Krnsko a Písková Lhota. 

44. Používat kvalitní posypovou techniku, dávkovat pouze nezbytně nutné množství posypových látek. 

45. Provádět pravidelné kontroly a údržbu vodohospodářských objektů. 

46. V případě vzniku kontaminace zastavit únik látek do okolí (zamezit  volnému odtoku do příkopů, kanalizace, 
povrchových toků) a zahájit neprodleně sanační práce. 

47. Provádět údržbu zeleně na silničním pozemku siln ice. 

48. Řešit opatření v oblasti bezpečnosti, organizace a řízení dopravy v dolní části obce Jizerní Vtelno. 
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Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a 
nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zv láštních předpisů. 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele 
prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v 
platném znění. 

 



Příloha 1 
(Vyjádření k dokumentaci) 














































