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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 
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VN  Vysoké napětí 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

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 navrhovanými úpravami silnice II/118 v úseku od křižovatky se silnicí I/18 u Příbrami po Hluboš, 
resp. křižovatku s komunikací III. třídy směrem na Pičín. Cílem navržených úprav silnice II/118 je zvýšení 
bezpečnosti a komfortu jízdy a odstranění problémů na stávající technicky nevyhovující silnici. 

Řešená část silnice II/118 v délce cca 6,0 km se nachází u města Příbram a je důležitou spojnicí mezi 
dálnicí D5 (Praha – Plzeň) a rychlostní silnicí R4 (Praha – Příbram). 

Silnice nevyhovuje především z hlediska šířky projíždějící dopravě a dále absencí příkopů, což 
způsobuje podmáčení a tím deformace vozovky. Podél silnice se nachází stávající stromořadí, které svým 
umístěním zasahuje do bezpečnostního odstupu a znemožňuje rozhled.  

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)”. 

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 

Středočeský kraj 

IČ 

708 91 095 

Sídlo 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Ing. Jan Horák 

CR Project s.r.o. 

Pod Borkem 319 

293 01 Mladá Boleslav 

tel.: 326 700 666 

e-mail: info@crproject.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

 I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název: I I / 1 1 8  P ř í b r a m  –  H l u b o š 

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) ” 

Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem oznámení záměru jsou úpravy silnice II/118 v úseku od Příbrami po Hluboš. Dotčený 
úsek je dlouhý 6,0 km. Cílem je provedení úprav tak, aby silnice odpovídala platným předpisům a normám. 
Silnice bude homogenizována na kategorii S 9,5/60 (extravilán), resp. kategorie S 8,0/50 (intravilán). Dojde 
k lokálním úpravám nevyhovujícího směrového řešení stávající trasy. 

Situace se zákresem upravované trasy silnice II/118 je součástí kapitoly F tohoto oznámení. 

 

3. Umístění záměru  

Úsek silnice II/118, který je předmětem tohoto oznámení, začíná u Příbrami (na křižovatce se silnicí 
I/18) a končí u obce Hluboš (na křižovatce s komunikací III. třídy směřující do Pičína). Celková délka 
opravovaného úseku je 6,0 km. 

 

Umístění záměru: 

Kraj:    Středočeský  

Okres:   Příbram 

Katastrální území: Příbram (kód 735 426) 

Trhové Dušníky (kód 768 146) 

 Kardavec (kód 639 699) 

Hluboš (639 681)  
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Obr. č. 1 Umístění záměru 

 

Zdroj: http://drusop.nature.cz 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Předmětem posuzovaného záměru jsou úpravy silnice II/118 v 6 km dlouhém úseku od Příbrami po 
Hluboš. Záměr zachovává stávající vedení trasy, avšak trasa je upravena tak, aby splňovala současné platné 
normy a předpisy. Dotčený úsek silnice bude homogenizován na kategorii S 9,5/60, dojde ke zlepšení 
průjezdnosti danou lokalitou. 

Stavba umožní komfortnější propojení dálnice D5 (Praha – Plzeň) a rychlostní silnice R4 (Praha – 
Příbram). Nutno poznamenat, že dotčená silnice je využívána jak místní dopravou, tak i tranzitní nákladní 
dopravou vzhledem ke svému strategickému umístění.  

Navrhovaná oprava silnice II/118 zahrnuje kompletní odstranění stávajících vrstev konstrukce 
vozovky a jejich nové provedení dle platných norem a předpisů. Vzhledem k stávajícímu směrovému vedení, 
které není v souladu s platnými normami a předpisy, dojde k lokálním úpravám. Místa, kde probíhala 
stávající vozovka, budou rekultivována a začleněna do okolní krajiny.  

Stávající silnice je ve špatném technickém stavu i díky absenci příkopů. Díky tomu dochází 
k podmáčení vozovky. Podél opravované silnice bude navržen systém odvodnění, zahrnující otevřené 
příkopy a silniční propustky. Propustky budou napojeny na stávající vodoteče, případně budou vyústěny na 
terén. Součástí systému odvodnění bude také retenční nádrž v cca 3,9 km stavby. Retenční nádrž bude sloužit 
pro zadržení vody a následné odvedení propustkem o profilu 0,4 m, který navazuje na stávající trubní vedení, 
které je vyústěno cca 300 m od místa vtoku. Zvětšení profilu by znamenalo výměnu celého vedení až po 
výústní objekt. Retenční nádrž bude vytvořena v místě původní trasy silnice, neboť v těchto místech dochází 
k částečnému narovnání vlivem umístění autobusových zastávek. Odvodnění v zastavěném území bude 
realizováno pomocí navržených uličních vpustí napojených na novou dešťovou kanalizaci. 

ZÚ 

KÚ 

II/118 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                       Silnice II/118 Příbram - Hluboš 

- EKOLA group, spol. s r.o. - 11 

Součástí stavby budou také některé přeložky inženýrských sítí (přeložka sdělovacího vedení, 
přeložka vedení NN a VN), které jsou dotčeny stavbou, a provedení nových vedení (veřejné osvětlení, 
dešťová kanalizace). Téměř v celé délce upravované trasy se podél silnice v nezpevněné krajnici nachází 
stávající sdělovací dálkové vedení. Toto vedení je nefunkční a v prostoru stavby bude demontováno. 

Kumulace záměru 

Předpokládá se, že i další navazující úseky silnice II/118 budou obdobně upraveny. V současné době 
rovněž probíhá projektová příprava na opravu silnice II/118 Hluboš – Na Bělidle. Realizace tohoto úseku by 
měla proběhnout v návaznosti na řešený úsek Příbram – Hluboš.  

Kumulace stavby s jinými záměry se nepředpokládá. 

 

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 II/118 je důležitou spojkou silniční sítě ve směru sever – jih. Silnice II/118, která představuje 
spojnici mezi dálnicí D5 a rychlostní silnicí R4, mimo jiné obsluhuje obce nedaleko Příbrami – Trhové 
Dušníky, Kardavec a Hluboš. 

V předmětném úseku Příbram – Hluboš vykazuje silnice řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu. 
Její současná trasa vede v těsné blízkosti obcí, resp. prochází přímo intravilánem obcí a vystavuje tak jejich 
obyvatelstvo negativním vlivům dopravy.  

Stávající šířky vozovky 6,0 až 6,5 m neodpovídají požadované kategorii S 9,5 (extravilán), resp. 
kategorii S 8,0 (intravilán). Niveleta stávající silnice II/118 se vyznačuje četnými lomy, z části 
s nedostatečnými poloměry zakružení. 

Stručný přehled posuzovaných variant 

Záměr je posuzován v jedné variantě. Jedná se o opravu a homogenizaci silnice II/118 do kategorie 
S 9,5/60 s drobnými úpravami směrových poměrů tak, aby byly splněny normové požadavky.  

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Záměr je rozčleněn na jednotlivé stavební objekty následovně: 

SO 101 – Silnice 

SO 241 – Mostní objekt 

SO 242 – Propustky 

SO 251 – Gabionová zárubní zeď 

SO 261 – Gabionová opěrná zeď 

SO 272 – Propustky pod hospodářskými sjezdy 

SO 311 – Dešťová kanalizace Příbram 

SO 312 – Dešťová kanalizace Trhové Dušníky 

SO 313 – Dešťová kanalizace Hluboš 

SO 411 – Přeložka kabelového vedení VN 

SO 430 – Přeložka a úpravy vedení NN 
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SO 431 – Veřejné osvětlení 

SO 460 - Přeložka sdělovacího vedení 

SO 801 – Vegetační úpravy 

SO 821 – Zařízení staveniště 

SO 831 – Rekultivace území 

 

SO 101 – Silnice 

Opravovaná část silnice mezi Příbramí a Hluboší je ve velmi špatném technickém stavu. Šířka 
zpevněné části se pohybuje okolo 6,3 m, v místě oblouků je částečné rozšíření. V těsné blízkosti stávající 
silnice se nachází stromořadí, které je v některých místech u zpevněné části. To způsobuje nerovnosti na 
vozovce, zmenšení bezpečnostního odstupu, což má zásadní vliv na nehodovost v dané lokalitě. Bezpečnost 
dopravy je ohrožena nejen stromy v stromořadí, ale také v úsecích, kde silnice prochází lesním porostem. 
Blízkost stromů má vliv také na rozhledové poměry v lokalitě. Při opravě silnice II/118 dojde k odstranění 
stromů v místě navrhovaných stavebních úprav a k jejich náhradě po dokončení stavby. Náhrada bude 
spočívat ve výsadbě stromořadí za hranu nových příkopů a násypů dle platných norem a předpisů.  

Vzhledem ke stávajícímu směrovému vedení silnice dojde k jeho částečné úpravě. Úpravy jsou 
navrženy tak, aby výsledná trasa byla v souladu s platnými normami. Dalším ovlivňujícím parametrem 
navrhovaného vedení trasy je řešení zastávek autobusové dopravy, která je po této silnici vedena, a dále 
požadavky dotčených obcí a města Příbram.  

Opravovaná silnice vede z velké části v extravilánu a částečně v intravilánu města Příbram, obcí 
Trhové Dušníky, Kardavec a Hluboš.  

V etravilánu je silnice řešena v jednotné kategorii S 9,5/60, která byla stanovena na základě 
kapacitního posouzení stávajících a výhledových intenzit. O této kategorii bylo rozhodnuto také z hlediska 
důležitosti této silnice v daném prostoru a předpokládanému rozvoji území. Navržená šířka jízdního pruhu je 
3,5 m, vodící proužek 0,25 m, zpevněná krajnice 0,5 m a nezpevněná krajnice 0,5 m. Silnice bude lemována 
otevřenými příkopy a násypy. Podél silnice budou umístěny směrové sloupky popřípadě silniční svodidla v 
místech předepsaných normou. Otevřené příkopy budou zaústěny propustky do stávajících vodotečí, 
popřípadě vypuštěny volně na terén.  

V prostoru zástavby bude silnice lemována betonovou obrubou. V místě předpokládaného pohybu 
pěších budou řešeny také komunikace pro pěší. Šířka jízdního pruhu v zastavěném území bude 3,25 m, 
vodící proužek 0,25 m. Odvodnění bude řešeno pomocí podobrubníkových vpustí. Šířka mezi obrubami 
bude 7,0 m. Průjezdní prostor je navržen 8,0 m. Šířka navržených odbočovacích pruhů je 3,25 m. Na vjezdu 
do obce a popřípadě v místech, kde se předpokládá pohyb chodců, jsou pro zklidnění dopravy navrženy 
zpomalovací ostrůvky. Jedná se o ostrůvky za Příbramí, u Trhových Dušníků, v blízkosti obce Kardavec a 
před Hluboší. Součástí navrhovaných oprav je i úprava zastávkových zálivů v městě Příbram, u obcí Trhové 
Dušníky a Kardavec. U zastávkových zálivů budou vybudovány bezbariérové nástupní hrany. 

Vzhledem k úpravě směrového vedení trasy vzniknou místa, která bude třeba rekultivovat. Jedná se 
o místa, kde vedla původní silnice a je zde staré konstrukční souvrství. Původní vrstvy budou vybourány a 
prostor bude upraven tak, aby navazoval okolní terén. Nakonec dojde k ohumusování takto vzniklých ploch.  

Po dokončení všech stavebních prací včetně rekultivace budou vysazeny nové stromy. Stromy budou 
vysazovány minimálně 4,5 m od hrany nezpevněné krajnice nové silnice nebo 2,0 m za hranu příkopu. 
Stromy budou vysazovány v rozteči 12,0 m.  
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Příčné uspořádání – mimo obec 

Hlavní trasa    S 9,5/60 

jízdní pruh     3,50 m 

vodící proužek + zpev. krajnice  0,75 m 

celková šířka zpevnění    2 x 4,25 m = 8,50 m 

nezpevněná krajnice    0,75 m 

 

Příčné uspořádání – v obci 

Hlavní trasa    S 8,0/50 

jízdní pruh     3,25 m 

vodící proužek + zpev. krajnice  0,25 m 

celková šířka zpevnění    2 x 3,5 m = 7,0 m 

 

SO 241 – Mostní objekt přes Svatý potok 

Stávající most v km 0,391 stavby bude odstraněn a na jeho místě bude postaven most nový. Most je 
navržen o jednom poli, uložený na pilotách, se šířkovým uspořádáním S 8,0/50 bez chodníků. Délka 
přemostění je 4,00 m a délka mostu je 13,0 m. 

Průtočný profil pod mostem bude zvětšen na 4,00 x 1,585 m, což odpovídá výšce Q100 + 0,50 m (na 
vtoku). Ze sklonových poměrů vodoteče nebude do koryta proveden zásadní zásah. Tvar koryta pod mostem 
bude upraven tak, aby voda za normálního stavu tekla ve středu koryta a nenamáčela opěry mostu 
(lichoběžníkový tvar), podélný sklon pod mostem zůstane přibližně zachován. Koryto bude vyčištěno a 
upraveno pod mostem a v jeho blízkém okolí. 

Odvodnění mostu bude z drenážní trouby DN 150 a bude vyvedeno do potoka.  

 

SO 242 - Propustky 

Součástí návrhu opravy silnice II/118 je systém odvodnění, jenž je tvořen otevřenými silničními 
příkopy a propustky. Propustky jsou zaústěny do stávajících vodotečí, popřípadě vyústěny na stávající terén. 
Celkem je v trase navrženo 9 propustků procházejících pod opravovanou silnicí. Profily propustků jsou v 
intervalu 0,8 až 1,2 m. Propustky jsou napojeny na stávající trubní vedení zaústěné do vodoteče.  

Propustek v km 3,92 má profil DN 400. Profil propustku byl zvolen podle profilu stávajícího 
trubního vedení. Vzhledem k profilu, který je z hlediska hydrotechnických výpočtů nedostatečný, bude na 
straně vtokového objektu vytvořena retenční nádrž. Retenční nádrž je navržena tak, aby v případě dešťů 
zadržela vodu do té doby než pomocí profilu DN 400 odteče z daného prostoru.  

 

SO 242 - Gabionová zárubní zeď  

Na úseku opravované silnice II/118 budou vybudovány zárubní zdi pro snížení záboru okolních 
pozemků, které by vyplynuly z vytvoření otevřených silničních příkopů. Podél navržených zárubních zdí 
budou osazeny na straně silnice příkopové tvárnice pro odvod dešťových vod.  
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SO 243 - Gabionová opěrná zeď 

V kilometru 3,900 stavby bude vybudován zastávkový záliv a nástupní hrana. Vzhledem k 
výškovému vedení opravované silnice bude pro překonání výškového rozdílu mezi úrovní nástupní hrany a 
stávajícího terénu vytvořena opěrná gabionová zeď. Zeď je opět navržena z důvodů snížení záborů okolních 
pozemků.  

 

SO 272 – Propustky pod hospodářskými sjezdy  

Při opravě silnice II/118 budou zachovány stávající hospodářské sjezdy. Tyto sjezdy budou tvořit 
bariéru pro vodu, která bude protékat navrženými otevřenými příkopy, a proto budou v těchto místech pod 
sjezdy umístěny propustky DN 400. 

  

SO 411 – Přeložka vedení VN 

V rámci stavby II/118 Příbram - Hluboš dojde i k rozšíření vjezdu a provedení odbočky u rozvodny 
VN v Příbrami. Dle zákresů od správce sítí se v tomto místě nacházejí kabely VN 22 kV a jejich poloha by 
se nacházela v křižovatce v komunikaci. Proto je navržena přeložka tohoto vedení formou náhrady části 
vedení od silnice do stávající rozvodny.  

 

SO 430 - Přeložka a úpravy vedení NN  

Stávající kabelové vedení NN nebrání stavbě II/118 Příbram - Hluboš, kromě části na rozhraní k.ú. 
Hluboš a k.ú. Kardavec, kde vzniká nový tvar autobusové zastávky. V tomto místě je stávající nadzemní 
vedení NN a stávající sloup stojí v místě pruhu pro autobusy. Proto bude venkovní vedení NN zkráceno a na 
jeho konci bude proveden kabelový svod. Stávající objekty budou přepojeny do tohoto kabelového vedení a 
stávající závěsný kabel bude zrušen.  

Další úprava vedení se týká k.ú. Trhové Dušníky, kde bude nutno vybudovat nový spínací bod VO, 
protože stávající vedení NN není na nové odběry dimenzováno.  

Všechny úpravy na vedení NN budou prováděny na základě schválené projektové dokumentace 
dalších stupňů a ve spolupráci se správci těchto vedení.  

 

SO 431 – Veřejné osvětlení 

Stavba zahrnuje i vybudování nebo úpravu stávajících autobusových zastávek v obcích. Podél této 
silnice je tedy třeba vybudovat i nové veřejné osvětlení. Všechny úpravy na vedení veřejného osvětlení 
budou prováděny na základě schválené projektové dokumentace dalších stupňů a ve spolupráci se správci 
těchto vedení. 

 

SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení  

Stavba si vyžádá přeložky sdělovacích kabelů. Všechny úpravy budou prováděny na základě 
schválené projektové dokumentace dalších stupňů a ve spolupráci se správci těchto vedení. 

 

SO 821 – Vegetační úpravy  

Stávající stav:  

Stávající zeleň lemující komunikaci je tvořena liniovou výsadbou vzrostlých stromů, lesním 
porostem, náletovými skupinami dřevin a travnatým porostem či ornou půdou. Vzrostlá liniová výsadba 
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zahrnuje převážně rody Aesculus hippocastanum a Fraxinus excelsior, které rostou cca 1 m od krajnice 
vozovky a které budou v důsledku rozšiřování silnice a nových terénních úprav odstraněny. Náletové dřeviny 
a lesní porost budou v místě styku se stavbou redukovány.  

Navrhovaný stav:  

Navrhovaná náhradní výsadba vychází z nového vedení rekonstruované v krajině a nového 
svahování krajnic. Stromy budou vysazovány cca 4,5 m od hrany nezpevněné krajnice popřípadě cca 2,0 m 
za příkop tak, aby nedocházelo ke konfliktu s dopravou, technickými prvky a stávajícími stavbami.  

Stromy budou vysazovány do vzniklých proluk po odstraněné alejové výsadbě a v místech, kde 
došlo vlivem nového trasování komunikace k vytvoření rovinatého či mírně se svažujícího prostoru bez 
zeleně. Nové výsadby nebudou situovány do prostor vysokých strmých náspů a prudkých zářezů podél 
vozovky a dále v úsecích, kde je komunikace ohraničena lesním porostem nebo přilehlými objekty. 

Rostlinný materiál byl vybírán s ohledem na krajinný charakter výsadeb, pro výběr vhodných druhů 
byl použit program Arboreus, který na základě klimatických podmínek určí přirozenou skladbu dřevin v 
dané lokalitě. Analýza byla doplněna místním šetřením a specifikací stávajících druhů.  

Vzhledem k alejovému charakteru výsadby bude zastoupeno pouze stromové patro tvořené třemi 
domácími druhy: Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum a Fraxinus excelsior. Spon výsadeb byl 
zvolen 12 m k zajištění dostatečného prostoru pro vývoj koruny navrhovaných druhů.  

V obci Hluboš budou do vnitřního prostoru komunikace vymezeného pro zeleň vysazeny 2 ks málo 
vzrůstného kultivaru stromu Acer campestre 'Elsrijk' .  

Druhová skladba:  

- Acer pseudoplatanus (javor horský)  166 ks  

- Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)  135 ks  

- Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)   83 ks  

- Acer campestre 'Elsrijk' (javor babyka)  2 ks  

 

SO 821 – Zařízení staveniště  

Pro potřeby zařízení staveniště budou využity vždy části silnice před a za opravovaným úsekem. 
Úseky budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. Jednotlivým pracovním úsekům bude 
odpovídat část dopravně-inženýrského opatření a fáze plánu organizace výstavby. Úseky budou voleny tak, 
aby bylo možno zachovat zásobování jednotlivých obcí po celou dobu výstavby alespoň v jednom směru 
(směr Příbram nebo směr Hluboš). Plochy pro potřeby zařízení staveniště budou přesněji specifikovány v 
dalším stupni projektové dokumentace. Pro potřeby zařízení staveniště budou přednostně vybírány pozemky 
podél opravované silnice II/118 ve vlastnictví města Příbram a dotčených obcí.  

 

SO 831 – Rekultivace území 

Tento stavební objekt zahrnuje stavební práce, které budou probíhat na místech, kde je vlivem 
úpravy směrové trasy silnice zapotřebí odstranit stávající konstrukční vrstvy a dotčený prostor nově začlenit 
do okolní krajiny. Cílem je rovněž příprava celého dotčeného území před zahájením vlastních stavebních 
prací:  

- vykácení mimolesní zeleně v rozsahu trvalého záboru,  

- rozebrání dotčených stávajících vozovek a ploch, 
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- skrývka ornice a podorničí z ploch trvalého záboru s převozem na místa určení (resp. na místa 
mezideponií), 

- skrývka ornice z ploch dočasných záborů do 1 roku s umístěním na manipulačních pruzích či 
plochách zařízení staveniště (dále jen ZS).  

Na plochách mezideponií humusu se ornice snímat nebude. Všechny plochy dočasného záboru na 
zemědělské půdě, budou po dokončení stavby rekultivovány. Ornice, umístěná po dobu stavby na ploše ZS, 
bude opět rozprostřena na všechny původní plochy dočasných záborů do úrovně sousedních pozemků. 

 

Omezení silničního provozu 

Oprava silnice II/118 v úseku Příbram - Hluboš bude probíhat po částech, s úplným vyloučením 
automobilové dopravy. Doprava bude vedena po navržených a schválených objízdných trasách, které budou 
součástí dokumentace pro stavební povolení.  

 

Postup výstavby 

Před zahájením výstavby musí dojít nejprve k přípravě území. Dojde k označení prostoru výstavby a 
označení náhradních tras pro automobilovou dopravu. Stavba by měla probíhat za vyloučení veškeré 
dopravy. Objízdná trasa bude rozdělena pro těžkou nákladní dopravu a osobní automobilovou dopravu. 
Městská hromadná doprava bude vedena po trasách osobní automobilové dopravy pro zachování obslužnosti 
řešené lokality. Opravovaná silnice slouží pro obsluhu obcí Trhové Dušníky, Kardavec a Hluboš. Obsluha 
těchto obcí musí být zachována po celou dobu opravy řešené části silnice II/118. Po dokončení přípravných 
fází dojde k provedení navržených přeložek a nové trasy inženýrských sítí, které se v dané lokalitě nacházejí. 
Některé přeložky mohou být provedeny za částečné uzavírky silnice II/118. Provedeny budou přeložky 
sdělovacího vedení a silového vedení. Nově budou provedeny dešťové kanalizace v úsecích silnice II/118 
vedoucích v zastavěných územích a veřejné osvětlení.  

Po provedení potřebných přeložek budou zahájeny stavební práce na opravě silnice II/118. Oprava 
bude probíhat po úsecích, tak aby bylo zajištěno zásobování obcí. Nejprve dojde k odstranění stávající zeleně 
bránící výstavbě, provedení navržených propustků, gabionových zdí, odstranění stávajícího konstrukčního 
souvrství a přípravě tělesa pro výstavbu nové silnice. Dále bude budováno nové konstrukční souvrství a 
terénní úpravy pro vytvoření příkopů a násypů. Po dokončení prací bude umístěno trvalé dopravní značení 
(svislé i vodorovné) a dojde k osázení zeleně mimo lesní porost podél silnice dle projektové dokumentace.  

Stavba musí být prováděna tak, aby byl negativní vliv stavebních prací na životní prostředí omezen 
na minimum. Práce a přesuny zeminy budou prováděny v denní době v dosahu zástavby. Případné znečištění 
veřejných  komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro 
zamezení úniku ropných produktů a kontaminaci zemin.  

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech 
existujících inženýrských sítí. Prvním krokem v rámci výstavby bude skrývka ornice.  

Průběh výstavby bude záviset na termínu získání stavebního povolení a dále na klimatických 
podmínkách. Tento oddíl bude upřesněn v další fázi projektové dokumentace v rámci vypracování plánu 
organizace výstavby, který bude součástí dokumentace pro stavební povolení. 
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Uvolnění staveniště 

Pro provádění stavby je třeba odstranit stávající stromořadí, které je v současné době téměř v celé 
délce na hranici zpevněné plochy současné silnice. Odstraněny budou také stromy v dotčených lesních 
porostech. Následně dojde na dotčených plochách k sejmutí ornice popřípadě lesní hrabanky. Pro potřeby 
zařízení staveniště budou využity vždy části silnice před a za opravovaným úsekem, popřípadě přilehlé 
pozemky ve vlastnictví města nebo obcí. 

 

 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení výstavby:  2009 

Ukončení výstavby:  2010 (resp. 2011) 

 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:    Středočeský  

Okres:   Příbram 

Katastrální území: Příbram (kód 735 426), Trhové Dušníky (kód 768 146), Kardavec (kód 
639 699), Hluboš (639 681)  

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 (dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – 
vydává pověřený stavební úřad 

• Stavební řízení – stavební povolení (dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává Krajský 
úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                       Silnice II/118 Příbram - Hluboš 

- EKOLA group, spol. s r.o. - 18 

 

II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

Silnice II/118 Příbram – Hluboš prochází v celé trase střídavě přes zemědělsky využívané pozemky, 
lesní pozemky, louky či v blízkosti intravilánu a přímo intravilány obcí. 

Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Celkový trvalý zábor zemědělského půdního fondu v důsledku realizace úprav silnice II/118 se 
předpokládá cca 3,57 ha. Dočasné zábory ZPF budou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro 
stavební dvory apod.). Jejich rozsah bude cca 0,15 ha. 

Vyhodnocení trvalého a dočasného záboru ZPF stavbou dle dotčených katastrálních území je 
uvedeno v následující tabulce. 

Tab. č. 1 Zábor pozemků ZPF stavbou 

Katastrální území 
Parcelní číslo 

pozemku 
Druh pozemku 

Zábor pozemků 

(m2) 
Druh záboru 

Příbram 3737/55 orná půda 392 T 

Příbram 3737/52 orná půda 211 T 

Příbram 3750/5 trvalý travní porost 12 T 

Příbram 3683/7 orná půda 76 T 

Příbram 3683/9 orná půda 0,5 T 

Příbram 4827/1 orná půda 12/13 T/D 

Příbram 3737/1 orná půda 259 T 

Příbram 3737/53 orná půda 40 T 

Příbram 3737/54 orná půda 9 T 

Příbram 4828/1 orná půda 50/28 T/D 

Příbram 3737/18 orná půda 3 D 

Příbram 3683/15 orná půda 220/88 T/D 

Příbram 3683/11 orná půda 57 T 

Příbram 3683/8 orná půda 2 T 

Trhové Dušníky 583/3 orná půda 321 T 

Trhové Dušníky 583/4 orná půda 674 T 

Trhové Dušníky 584/5 orná půda 4 T 

Trhové Dušníky 446/2 orná půda 124/9 T/D 

Trhové Dušníky 585/1 trvalý travní porost 1 T 

Trhové Dušníky 585/2 trvalý travní porost 45 T 

Trhové Dušníky 587/16 orná půda 175 T 

Trhové Dušníky 575/1 orná půda 13/1 T/D 

Trhové Dušníky 587/17 orná půda 99 T 

Trhové Dušníky 587/18 orná půda 5 T 

Trhové Dušníky 150/4 trvalý travní porost 81 T 
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Katastrální území 
Parcelní číslo 

pozemku 
Druh pozemku 

Zábor pozemků 

(m2) 
Druh záboru 

Trhové Dušníky 698/2 trvalý travní porost 17 T 

Trhové Dušníky 698/1 trvalý travní porost 7 T 

Trhové Dušníky 147/4 trvalý travní porost 94 T 

Trhové Dušníky 147/1 trvalý travní porost 737 T 

Trhové Dušníky 569/3 trvalý travní porost 163 T 

Trhové Dušníky 570/1 orná půda 11 T 

Trhové Dušníky 556/2 trvalý travní porost 5 T 

Trhové Dušníky 467/8 trvalý travní porost 85 T 

Trhové Dušníky 520/1 orná půda 12/168 T/D 

Trhové Dušníky 449/2 trvalý travní porost 454 T 

Trhové Dušníky 446/4 orná půda 142 T 

Trhové Dušníky 585/3 trvalý travní porost 705 T 

Trhové Dušníky 587/22 orná půda 6 T 

Trhové Dušníky 587/10 orná půda 140 T 

Trhové Dušníky 587/8 orná půda 12 T 

Trhové Dušníky 147/5 trvalý travní porost 26 T 

Trhové Dušníky 570/2 orná půda 7 T 

Trhové Dušníky 556/3 trvalý travní porost 8 T 

Trhové Dušníky 553/4 trvalý travní porost 5/13 T/D 

Trhové Dušníky 520/3 orná půda 5283/130 T/D 

Trhové Dušníky 467/7 trvalý travní porost 692 T 

Trhové Dušníky 575/2 orná půda 378 T 

Trhové Dušníky 573/1 trvalý travní porost 121 T 

Trhové Dušníky 573/2 trvalý travní porost 680 T 

Trhové Dušníky 569/1 trvalý travní porost 46 T 

Trhové Dušníky 570/6 orná půda 38 T 

Trhové Dušníky 587/21 orná půda 228 T 

Trhové Dušníky 587/23 orná půda 587 T 

Trhové Dušníky 182/1 trvalý travní porost 36/12 T/D 

Trhové Dušníky 150/2 trvalý travní porost 1272 T 

Trhové Dušníky 556/1 trvalý travní porost 5 T 

Trhové Dušníky 467/4 trvalý travní porost 231 T 

Trhové Dušníky 446/3 orná půda 20 T 

Kardavec 358/2 orná půda 399 T 

Kardavec 355/1 orná půda 4313 T 

Kardavec 360/1 orná půda 678/122 T/D 
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Katastrální území 
Parcelní číslo 

pozemku 
Druh pozemku 

Zábor pozemků 

(m2) 
Druh záboru 

Kardavec 360/2 orná půda 70/20 T/D 

Kardavec 75/1 trvalý travní porost 15 D 

Kardavec 78/1 orná půda 20 T 

Kardavec 78/20 orná půda 44/400 T/D 

Kardavec 78/9 orná půda 19 T 

Kardavec 78/8 orná půda 24 T 

Kardavec 78/19 orná půda 217/143 T/D 

Kardavec 418 orná půda 10 D 

Kardavec 304/5 trvalý travní porost 67 D 

Kardavec 84/1 orná půda 1263/21 T/D 

Kardavec 84/2 trvalý travní porost 253 T 

Kardavec 99 trvalý travní porost 966 T 

Kardavec 103/2 trvalý travní porost 381 T 

Kardavec 122 orná půda 931 T 

Kardavec 71/1 orná půda 327 T 

Kardavec 431 trvalý travní porost 20/30 T/D 

Kardavec 304/5 trvalý travní porost 25 D 

Kardavec 418 orná půda 20 D 

Kardavec 75/1 trvalý travní porost 23 D 

Kardavec 130/1 trvalý travní porost 2035/25 T/D 

Kardavec 73 trvalý travní porost 145/58 T/D 

Kardavec 72 trvalý travní porost 480 T 

Kardavec 71/1 orná půda 802 T 

Kardavec 130/3 trvalý travní porost 9/26 T/D 

Kardavec 130/2 trvalý travní porost 46 D 

Kardavec 139 (150/1) trvalý travní porost 574 T 

Kardavec 139 (139) trvalý travní porost 403 T 

Kardavec 139 (140) trvalý travní porost 1110 T 

Kardavec 158 orná půda 825 T 

Hluboš 826/3 orná půda 181 T 

Hluboš 826/1 orná půda 1033 T 

Hluboš 792/1 orná půda 162 T 

Hluboš 826/1 (1124) orná půda 1 T 

Hluboš 826/1 (841) orná půda 2 T 

Hluboš 826/1 (833/2) orná půda 41 T 
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Katastrální území 
Parcelní číslo 

pozemku 
Druh pozemku 

Zábor pozemků 

(m2) 
Druh záboru 

Hluboš 826/1 (833/1) orná půda 165 T 

Hluboš 826/1 (836/1) orná půda 113 T 

Hluboš 826/1 (822/1) orná půda 109 T 

Hluboš 826/1 (837/2) orná půda 541 T 

Hluboš 826/1 (850/2) orná půda 21 T 

Hluboš 826/1 (818/1) orná půda 648 T 

Hluboš 826/1 (809) orná půda 806 T 

Hluboš 782 (702/2) trvalý travní porost 133/20 T/D 

Hluboš 782 (705/2) trvalý travní porost 2 D 

Hluboš 792/1 (711/1) orná půda 130 T 

Hluboš 792/1 (718) orná půda 9 T 

Hluboš 792/1 (716/1) orná půda 166 T 

Hluboš 792/1 (728/1) orná půda 7 D 

Hluboš 826/1 (851) orná půda 19 T 

 

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 

Příbram 5.26.14 3. 

Příbram 5.27.14 5. 

Příbram 5.47.12 4. 

Trhové Dušníky 5.26.11 2. 

Trhové Dušníky 5.26.14 3. 

Trhové Dušníky 5.26.54 5. 

Trhové Dušníky 5.27.14 5. 

Trhové Dušníky 5.27.54 5. 

Trhové Dušníky 5.58.00 1. 

Trhové Dušníky 5.68.11 5. 

Kardavec 5.27.14 5. 

Kardavec 5.27.54 5. 

Kardavec 5.48.11 4. 

Kardavec 5.68.11 5. 

Hluboš 5.27.11 4. 
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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. 

 

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 Skeletov. Hloubka 

5.26.11 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich 
slabě oglejené formy na různých břidlicích 

a jim podobných horninách 

3 - 7°  

mírný svah 
jih 

žádná až 
slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

5.26.14 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich 
slabě oglejené formy na různých břidlicích 

a jim podobných horninách 

3 - 7°  

mírný svah 
jih 

žádná až 
slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

5.26.54 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich 
slabě oglejené formy na různých břidlicích 

a jim podobných horninách 

3 - 7°  

mírný svah 
jih slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

5.27.11 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na 
různých břidlicích, drobách a usazeninách 

karpatského flyše 

3 - 7°  

mírný svah 
sever 

žádná až 
slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

5.27.14 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na 
různých břidlicích, drobách a usazeninách 

karpatského flyše 

3 - 7°  

mírný svah 
sever 

žádná až 
slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 
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Kód 
BPEJ 

Klimatický 
region 

HPJ Svažitost Expozice Skeletov. Hloubka 

5.27.54 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na 
různých břidlicích, drobách a usazeninách 

karpatského flyše 

3 - 7°  

mírný svah 
sever slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

5.47.12 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Oglejené půdy na svahových hlínách 
7 - 12° 

střední svah 
sever 

žádná až 
slabá 

hluboká 

5.48.11 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a 
oglejené půdy na různých břidlicích, na 

lupcích a siltovcích 

7 - 12° 
střední svah 

jih 
žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

5.58.00 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Nivní půdy glejové na nivních uloženinách 
7 - 12° 

střední svah 
jih žádná hluboká 

5.68.11 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

Glejové půdy zrašeliněné a glejové půdy 
úzkých údolí včetně svahů, obvykle 

lemující malé vodní toky 

12 - 17° 

výrazný svah 
jih 

žádná až 
slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Silnice II/118 prochází přes několik lesních pozemků. Trvalý zábor PUPFL projektovanou stavbou 
bude minimalizován, předpokládá se zábor cca 1,43 ha PUPFL. Vynětí z PUPFL bude provedeno 
v souvislosti s realizací vlastních stavebních úprav silnice a bezprostředně souvisejících objektů. 

Dočasné zábory PUPFL budou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory 
apod.). Jejich rozsah bude cca 0,04 ha. 

Tab. č. 4 Zábor pozemků PUPFL stavbou 

Katastrální území 
Parcelní číslo 

pozemku 
Druh pozemku 

Zábor pozemků 

(m2) 
Druh záboru 

Trhové Dušníky 535/7 lesní pozemek 3 D 

Trhové Dušníky 468/10 lesní pozemek 361 T 

Trhové Dušníky 453/4 lesní pozemek 221 T 

Trhové Dušníky 485/5 lesní pozemek 154 T 

Trhové Dušníky 485/7 lesní pozemek 219 T 

Trhové Dušníky 452/3 lesní pozemek 103 T 

Trhové Dušníky 558/2 lesní pozemek 67 T 

Trhové Dušníky 447/3 lesní pozemek 150 T 

Trhové Dušníky 485/6 lesní pozemek 228 T 

Trhové Dušníky 143 lesní pozemek 613 T 

Trhové Dušníky 537 lesní pozemek 204 T 

Trhové Dušníky 558/5 lesní pozemek 374 T 

Trhové Dušníky 535/6 lesní pozemek 38 T 

Trhové Dušníky 535/4 lesní pozemek 100/29 T/D 
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Katastrální území 
Parcelní číslo 

pozemku 
Druh pozemku 

Zábor pozemků 

(m2) 
Druh záboru 

Trhové Dušníky 535/1 lesní pozemek 38 T 

Trhové Dušníky 468/3 lesní pozemek 37 T 

Trhové Dušníky 468/1 lesní pozemek 3 T 

Trhové Dušníky 453/7 lesní pozemek 532 T 

Trhové Dušníky 485/1 lesní pozemek 5531 T 

Trhové Dušníky 453/10 lesní pozemek 10 T 

Trhové Dušníky 144/36 lesní pozemek 66 T 

Trhové Dušníky 452/2 lesní pozemek 19 T 

Trhové Dušníky 447/2 lesní pozemek 24 T 

Kardavec 143 lesní pozemek 181 T 

Kardavec 153 lesní pozemek 33 T 

Kardavec 156 lesní pozemek 380 T 

Kardavec 157 lesní pozemek 745/188 T/D 

Hluboš 838 lesní pozemek 25 T 

Hluboš 835 lesní pozemek 20 T 

Hluboš 836/2 lesní pozemek 71 T 

Hluboš 837/1 lesní pozemek 1535 T 

Hluboš 702/1 lesní pozemek 57 D 

Hluboš 705/1 lesní pozemek 66 D 

Hluboš 679 lesní pozemek 2173/71 T/D 

Hluboš 824 lesní pozemek 84 T 

Pozn.: T – trvalý zábor, D – dočasný zábor 

 

Z hlediska širšího lesnického začlenění spadá zájmové území do přírodní lesní oblasti Středočeská 
pahorkatina. Silnice II/118 probíhá přes lesní pozemky, které jsou součástí LO 7 – Brdská vrchovina a LO 10 
– Středočeská pahorkatina. 

 

 

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 
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- 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 zařízení staveniště 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.  

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 
závěsnými kabely, vycházející ze stávající distribuční sítě VVN, doplněné transformátory v místě odběru. 
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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. 

 

 

4. Nároky na dopravní a jinou  infrastrukturu 

Stávající komunikační síť 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Příbram. Silnice II/118 představuje 
v současnosti významnou spojnici mezi dálnicí D5 a rychlostní silnicí R4, avšak za cenu toho, že prochází 
v těsné blízkosti řady obcí či přímo jejich intravliánem. 

Základní údaje o stávajícím dopravním zatížení jsou převzaty z celostátního sčítání dopravy 
provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2005. Tyto údaje byly přepočteny příslušnými růstovými 
koeficienty stanovenými Ministerstvem dopravy pro jednotlivé druhy dopravy a hodnocený rok 2007. 
Stávající intenzity dopravy zobrazují následující tabulky. 

Tab. č.  5 Intenzity dopravy v roce 2005 dle údajů ŘSD ČR 

Silnice Místo Profil TNA OA M Celkem 

II/118 
Příbram (konec zástavby) – Hluboš (křižovatka 

s komunikací III. třídy na Pičín) 
1-3676 781 3 242 36 4 059 

 

Tab. č. 6 Intenzity dopravy v roce 2007 přepočtené z výchozích intenzit dopravy v roce 2005 

výhledovými koeficienty zpracovanými Ministerstvem dopravy 

Silnice Místo Profil TNA OA M Celkem 

II/118 
Příbram (konec zástavby) – Hluboš (křižovatka 

s komunikací III. třídy na Pičín) 
1-3676 790 3 437 36 4 263 

Pozn.: růstový koeficient pro TNA (těžké nákladní automobily) = 1,012; OA (osobní automobily) = 1,06; M (motocykly) = 1,00 
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Další významnou liniovou stavbou, která daným územím prochází je železniční trať č. 200 Příbram – 
Zdice. Nejbližší železniční zastávka Dratkovec je u Bratkovic. 

V řešeném úseku mezi Hluboší a Příbramí se nenachází žádná cyklistická stezka. 

 

Výhledový stav a nároky na dopravní síť 

Důvodem realizace úprav na silnici II/118 je zvýšení plynulosti silničního provozu v dotčené oblasti 
Středočeského kraje (Příbram – Hluboš).  

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. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby. 

Provoz 

Optimalizací silnice II/118 dojde ke zkvalitnění silniční dopravy v zájmové oblasti.  

Pro posouzení intenzit dopravy na dotčeném úseku komunikační sítě byl výchozím rokem rok 2015, 
kdy již bude záměr několik let v provozu. Výpočet výhledových zátěží v roce 2015 vychází z intenzit v roce 
2005, které byly přepočteny příslušnými výhledovými růstovými koeficienty ŘSD ČR schválenými 
Ministerstvem dopravy.  

Tab. č. 7 Intenzity dopravy na komunikaci II/118 v úseku Příbram – Hluboš v roce 2015 

Silnice Místo Profil TNA OA M Celkem 

II/118 
Příbram (konec zástavby) – Hluboš (křížovatka 

s komunikací III. třídy na Pičín) 
1-3676 820 4 020 35 4 875 

Pozn.: růstový koeficient pro TNA (těžké nákladní automobily) = 1,05; OA (osobní automobily) = 1,24; M (motocykly) = 1,00 

 

Pro zhodnocení výhledových intenzit dopravy na dotčeném úseku komunikační sítě byl uvažován  
cílový rok 2030, kdy bude záměr 20 let v provozu. Pro výpočet výhledových zátěží v roce 2030 byly opět 
použity výhledové koeficienty ŘSD ČR schválené Ministerstvem dopravy.  

Tab. č. 8 Intenzity dopravy na komunikaci II/118 v úseku Příbram – Hluboš v roce 2030  

Silnice Místo Profil TNA OA M Celkem 

II/118 
Příbram (konec zástavby) – Hluboš (křížovatka 

s komunikací III. třídy na Pičín) 
1-3676 828 4 312 36 5 178 

Pozn.: růstový koeficient pro TNA (těžké nákladní automobily) = 1,06; OA (osobní automobily) = 1,33; M (motocykly) = 1,00 

 

Nároky na ostatní infrastrukturu 

V zájmovém území se nachází řada ochranných pásem různých druhů. Dotčena budou tato ochranná 
pásma: 

Doprava: 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 

110 kV – 220 kV vč.    15 m od krajního vodiče 
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220 kV – 400 kV vč.    20 m od krajního vodiče 

nad 400 kV     30 m od krajního vodiče 

Sítě sdělovací: Podzemní telekomunikační vedení  1,5 m od pláště krajního kabelu 

PUPFL: Lesní pozemky     50 m od hranice lesa 

 

Stavba si vyžádá i některé přeložky inženýrských sítí (přeložka sdělovacího vedení, přeložka vedení 
NN a VN). Budou rovněž budovány nové inženýrské sítě (dešťová kanalizace) a veřejné osvětlení. 

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních prací. 
Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební práce a 
činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím souhlasu správce 
sítě a podle jeho podmínek. Na stávajících inženýrských sítích nebudou budovány pozemní objekty zařízení 
staveniště, ukládán žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy.  
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Bodové zdroje znečištění ovzduší 

Stavba není typem bodového zdroje znečištění. 

 

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 liniovým zdrojem znečištění již ve stávajícím stavu. Předmětem plánovaných 
úprav je pouze oprava silnice, její homogenizace na kategorii S 9,5/60 (intravilán), resp. S 8,0/50 
(extravilán), včetně provedení nezbytných úprav tak, aby silnice splňovala platné normy a předpisy. 

V souvislosti se záměrem lze očekávat mj. emise CO, NOX, CXHY a PM10. Největší zastoupení ve 
výfukových plynech mají oxidy dusíku (NOx).  

Nárůst emisí z hodnoceného liniového zdroje v zájmovém území v porovnání se stávajícím stavem 
lze očekávat v návaznosti na očekávaný přirozený růst dopravy v následujících letech. V porovnání 
s výchozím rokem 2007 dojde v roce 2015 (resp. 2030) k nárůstu těžkých nákladních vozidel o cca 5 % 
(resp. 6 %) a osobních automobilů o 17 % (resp. 25 %). Tomu bude odpovídat i nárůst emisí z dopravy.  

Detailnější údaje o množství a druhu škodlivin emitovaných do ovzduší z daného liniového zdroje 
znečištění by bylo možné zjistit až na základě podrobné rozptylové studie. 

Z hlediska emisí benzenu se však pro výhled předpokládá, že tyto emise silně poklesnou i přes 
predikované zvýšení intenzity dopravy. 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 ve výhledu bude procento osobních aut s benzínovým motorem bez 
katalyzátoru zcela zanedbatelné, resp. nulové. 

Obdobný pokles emisí je možné očekávat i u ostatních polutantů v souvislosti s užíváním 
kvalitnějších motorů s lepším spalováním, včetně užívání dokonalejších zařízení na snížení emisí (filtry, 
katalyzátory).  
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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. 

Podél stávající silnice chybí kvalitní příkopy, čímž dochází k podmáčení vozovky. Podél opravované 
silnice je tedy navržen systém odvodnění, jenž bude zahrnovat otevřené příkopy a silniční propustky. 
propustky budou napojeny na stávající vodoteče, případně budou vyústěny na terén. Součástí navrženého 
systému odvodnění bude také retenční nádrž v 3,9 km stavby. Retenční nádrž bude sloužit pro zadržení vody 
a její následný odtok propustkem o profilu 0,4 m, navazující na stávající trubní vedení, které je vyústěno cca 
300 m od místa vtoku. Odvodnění v zastavěném území bude realizováno pomocí navržených uličních vpustí 
napojených na novou dešťovou kanalizaci. 

 

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. 

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. 

 

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. 381/2002 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. 
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Odpady vznikající při výstavbě  

Při úpravách silnice II/118 bude frézováním oddělena samostatně vrstva asfaltového betonu (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.).  

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), 
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. 

"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. 

Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném 
místě a budou odevzdávány k recyklaci některé z firem, které se likvidací 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 
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) 
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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, případně bude nabídnuto k dalšímu využití. Teprve v případě nezájmu 
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 nebezpečného odpadu.  

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 
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. 
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S odpadem z chemických toalet (20 03 04) bude nakládáno 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. 9 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 

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 
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Kód druhu a 
podskupiny 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

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 

 

Odpady 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. 

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 skládce. 

Tab. č. 10 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 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

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).  

Celková hladina akustického tlaku A bude také záviset na výběru dodavatele stavby a kvalitě jeho 
strojového parku. V daném stupni projektové dokumentace tedy nelze přesně specifikovat hluk ze stavební 
činnosti. 

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 (např. 7,5 m 
od osy komunikace).  

Pro danou komunikaci byla spočtena emisní charakteristika pro uvažované výhledové intenzity 
dopravy v roce 2030 (cílový stav). Ve vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace se bude akustická situace 
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pohybovat v intravilánu 62,5 dB ve dne a 55,3 dB v noci (návrhová rychlost 50 km/hod) a v extravilánu 62,9 
dB ve dne a 55,6 dB v noci (návrhová rychlost 60 km/hod). 

 

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.  

Záměrem jsou úpravy silnice II/118, které by měly zajistit větší bezpečnost provozu (oprava 
v kategorii S 9,5/60) a splnění současných platných norem a předpisů. Negativní vliv vibrací šířících se ze 
záměru by tak měl být eliminován. 

 

6. Záření 

Stavba není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                       Silnice II/118 Příbram - Hluboš 

- EKOLA group, spol. s r.o. - 37 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
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. 

V území, kterým prochází stávající silnice II/118, je vymezena řada prvků územního systému 
ekologické stability regionálního významu. V blízkém okolí silnice II/118 se v k.ú. Příbram nenachází žádný 
prvek ÚSES. Nejbližším prvkem je lokální biokoridor Příbramský potok.  

V oblasti Trhových Dušníků se nacházejí následující prvky ÚSES: 

Obr. č. 2 ÚPn Trhové Dušníky (Zdroj: http://mapy.kr-stredocesky.cz/) 

 

v LBC 11 Drátovna 

 v LBC 13 Trhové Dušníky 
v LBK 30 

v RBK (bez čísla) 
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LBC 11 Drátovna 

Funkčnost prvku: funkční (vymezené) 

Umístění:  k.ú. Trhové Dušníky 

Popis: rovinatá lokalita s nadmořskou výškou 400 m n.m.; 

 přírodě blízké společenstvo s přirozenými břehovými porosty vrby 
(Salix), olše (Alnus), místy bříza (Betula), třešeň ptačí (P. avium); 

 v bylinném patře se nachází ostřice (Carex), kuklík (Geum), vrbina 
(Lysimachia) a kopřiva (Urtica) 

Celková výměra: 3 ha 

Konflikt se záměrem:  LBNC se nachází západně podél stávající trasy II/118 

konflikt se záměrem se nepředpokládá, upravená trasa povede v ose 
stávající komunikace 

Návrh opatření v souvislosti se záměrem: 

není třeba navrhovat specifická opatření na ochranu tohoto prvku 
ÚSES 

 

LBC 13 Trhové Dušníky 

Funkčnost prvku: funkční (vymezené) 

Umístění:  k.ú. Trhové Dušníky 

Popis: rovinatá plocha na jižním okraji obce; 

 osu plochy tvoří stromořadí dubu (Quercus robur), jižní část tvoří 
travní společenstvo ostřice (Carex), kuklík (Geum), vrbina 
(Lysimachia), bršlice (Aegopodium), kopřiva (Urtica), s řídkým 
náletem jívy (S. caprea) a břízy (Betula); v severní části je travní 
společenstvo silně ruderalizované 

Celková výměra: 3,4 ha 

Konflikt se záměrem: vymezené biocentrum přiléhá svým východním cípem přímo 
k silnici II/118; 

 významný konflikt se záměrem se neočekává, neboť plánované 
úpravy budou prováděny v trase stávající komunikace 

Návrh opatření: není třeba navrhovat specifická opatření na ochranu tohoto prvku 
ÚSES ve fázi provozu upravované silnice II/118; 

 plánovanou stavební činnost je třeba provádět tak, aby nebylo 
narušeno toto biocentrum  

 

LBK 29 Litavka  

Funkčnost prvku: funkční  

Umístění:  k.ú. Trhové Dušníky 

Popis: údolí Litavky; biokoridor lužního typu; přírodě blízké travní 
společenstvo podél přirozeného meandrujícího toku Litavky 

Celková výměra: 1000 m (délka) 
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Konflikt se záměrem: biokoridor se táhne ve větší či menší vzdálenosti od komunikace 
II/118, plánovanými úpravami silnice II/118 nebude tento biokoridor 
dotčen 

Návrh opatření: není třeba navrhovat specifická opatření na ochranu tohoto prvku 
ÚSES 

 

LBK 30 

Funkčnost prvku: funkční (vymezený) 

Umístění:  k.ú. Trhové Dušníky  

Popis: biokoridor vede ve směru sever - jih, v souběhu s komunikací II/118, 
spojuje dvě LBC 

Konflikt se záměrem: biokoridor je vymezen těsně podél komunikace II/118 

Návrh opatření: významný konflikt se záměrem se neočekává, neboť plánované 
úpravy budou prováděny v trase stávající komunikace 

Návrh opatření: není třeba navrhovat specifická opatření na ochranu tohoto prvku 
ÚSES ve fázi provozu upravované silnice II/118; 

 plánovanou stavební činnost je třeba provádět tak, aby nebyl narušen 
tento biokoridor;  

 v rámci plánovaných vegetačních úprav silnice je možné podpořit 
funkčnost tohoto biokoridoru 

 

LBK 31 Trhové Dušníky – Květná 

Funkčnost prvku: navržený 

Umístění:  k.ú. Trhové Dušníky 

Popis: biokoridor lesního typu, z části na orné půdě a louce, z části na lesní 
půdě, kde z části využívá porosty s vyšším podílem listnáčů; ostatní 
část je nefunkční, bude nutno nově založit 

Celková výměra: 600 m (délka) 

Konflikt se záměrem: biokoridor se kříží se stávající silnicí II/118; plánované úpravy této 
komunikace nebudou mít významný negativní vliv na tento 
biokoridor 

Návrh opatření: není třeba navrhovat specifická opatření na ochranu tohoto prvku 
ÚSES 

 

RBK (bez čísla) 

Funkčnost prvku: funkční (vymezený) 

Umístění:  k.ú. Trhové Dušníky 

Konflikt se záměrem: biokoridor se kříží se stávající silnicí II/118; plánované úpravy této 
komunikace však nebudou mít významný negativní vliv na tento 
biokoridor 
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Návrh opatření: plánovanou stavební činnost je třeba provádět tak, aby nebyl narušen 
tento biokoridor;  

 v rámci plánovaných vegetačních úprav silnice je možné podpořit 
funkčnost tohoto biokoridoru 

 

V konečném úseku před Hluboší a v Hluboši se nachází tyto prvky lokálního ÚSES: 

Obr. č. 3 ÚPn Hluboš 

 

Zdroj: http://mapy.kr-stredocesky.cz/ 

 

LBK 9  

Funkčnost prvku: navržený 

Umístění:  k.ú. Hluboš 

Popis: východní část biokoridoru prochází lesem a dále pokračuje 
břehovým porostem potoka, pokračuje přes dřevinný porost 
neobdělané půdy a dále přes upravenou vodní nádrž s dřevinným 
porostem se napojuje regionální biokoridor 

Celková výměra: 2000 m (délka) 

LBC VIII 

 n RBK 

n RBK 

 n LBK 9 

LBC VIII 

LBC XVI 

RBC Trhové Dušníky 
LBC XVI 

 v LBK 9 

II/118 
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Konflikt se záměrem: biokoridor se kříží se stávající silnicí II/118; plánované úpravy této 
komunikace nebudou mít významný negativní vliv na tento 
biokoridor 

Návrh opatření: není třeba navrhovat specifická opatření na ochranu tohoto prvku 
ÚSES 

 

RBC č. 1397 Trhové Dušníky 

Funkčnost prvku: navržený 

Umístění:  k.ú. Hluboš 

Popis: regionální biocentrum je rozděleno na dvě části stávající komunikací 
II/118 

Konflikt se záměrem: stávající silnice II/118 prochází přímo biocentrem,  

významný konflikt se záměrem se neočekává, neboť plánované 
úpravy budou prováděny v trase stávající komunikace 

Návrh opatření:  v rámci plánovaných vegetačních úprav silnice je možné podpořit 
funkčnost tohoto biocentra, 

 stavební činnost je třeba realizovat pouze v trase stávající silnice a 
vyhnout se jakýmkoliv negativním zásahům 

 

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 II/118 protíná několik významných krajinných prvků definovaných ze zákona 
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Jedná se o vodní toky (bezejmenné toky ústící do Příbramského 
potoka či do Litavky), údolní nivu Litavky a lesní porosty dotčené stavbou. 

Záměrem nebudou dotčeny žádné registrované VKP dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

 

3. Zvláště chráněná území, přírodní parky 

Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nenacházejí maloplošná ani velkoplošná 
zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Ve vlastním zájmovém území ani 
v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné přírodní parky. 

 

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. 
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Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

 

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. Dle vyjádření 
Krajského úřadu Středočeského kraje nemůže mít realizace záměru významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti (č. j. 174338/2007/KUSK ze dne 28.11.2007). 

Nejblíže řešenému území se nachází následující tři evropsky významné lokality: 

- evropsky významná lokalita Octárna (kód lokality: CZ0213818) – západně od posuzované 
stavby, u obce Obecnice, rozloha EVL – 15,07 ha, přírodní památka, 

- evropsky významná lokalita Obecnický potok (kód lokality: CZ0213817) – západně od 
posuzované stavby, u obce Obecnice, rozloha EVL – 1,1052 ha, přírodní památka, 

- evropsky významná lokalita Malý Drahlín (kód lokality: CZ0213044) – západně od posuzované 
stavby, u obce Drahlín. 

Nejbližší ptačí oblast se nachází přibližně 20 km JV směrem od Příbrami na soutoku Otavy a Vltavy 
pod názvem Údolí Otavy a Vltavy (kód lokality CZ0311034) s rozlohou 18 381,26 ha. 

 

6. Krajina 

Úsek silnice posuzovaný v oznámení záměru začíná na křižovatce se silnicí I/18, na poměrně řídce 
osídleném okraji Příbrami. Zástavba se nachází po levé straně silnice (ve směru na Hluboš). Trasa dále 
pokračuje přibližně v souběhu s Příbramským potokem směrem na sever, kde silnice v nevelké vzdálenosti 
obchází obec Trhové Dušníky. 

Katastr obce Trhové Dušníky leží v podhůří Brd a tvoří součást rekreačního zázemí Prahy. Průjezdní 
komunikace II/118, procházející v blízkosti této obce, spojuje oblast Příbramska s oblastí Poberouní a dělí 
katastr Trhové Dušníky na dvě poloviny: východní - tvořenou v převládající míře lesem, a západní - 
zastavěné území Trhových Dušníků, niva Litavky s převahou zemědělské půdy.  

Silnice od Trhových Dušníků pokračuje dále na sever, kde vede v souběhu s Litavkou. Dále 
komunikace probíhá východně od obce Kardavec a u Pičínského mlýna odbočuje směrem na východ a 
širokým obloukem se obrací zpět k Hluboši. 

Hluboš leží cca 5 km jižně od Jinců a 7 km severně od Příbrami, v údolí říčky Litavky. Obec leží 
přímo na tahu silnice II/118. Nachází se zde malebný hlubošský zámek, který byl prvním letním sídlem 
prezidenta Masaryka. 

Přírodní složky životního prostředí jsou v řešeném území zachovány v různé míře. V krajině se 
střídají rozsáhlé lesnaté oblasti (např. Brdská vrchovina) s intenzivněji antropogenně využívaným územím.  
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V okolí řešeného úseku silnice II/118 se kromě drobnějších lesních celků nachází i rozptýlená 
nelesní zeleň v podobě drobných remízů, břehových porostů, zahrad či doprovodné výsadby podél stávající 
trasy silnice. Stávající komunikace II/118 překračuje několik vodotečí. 

Výrazným fenoménem území je údolní niva Litavky. Pod obcí Trhové Dušníky protéká Litavka 
poměrně širokou nivou, v níž vytváří bohaté meandry. Tyto meandry jsou nejvýznamnějším a ojedinělým 
přírodním úkazem, neboť na ostatních řekách došlo k regulaci toků a zpevňování břehů.  

Silnice II/118 se také nachází v blízkosti vojenského újezdu Brdy, kde se v následujících letech 
předpokládá zvýšení aktivity. 

 

7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Příbram 

Příbram patří ke známým královským horním městům. Rozkládá se na úpatí Brd 60 km jihozápadně 
od Prahy. Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216, kdy ji koupil pražský biskup Ondřej. 

 

Trhové Dušníky 

V Trhových Dušníkách se nachází kaple Nejsvětější Trojice, Boží muka, kaple sv. Jana 
Nepomuckého a portál Květenské štoly. 

Nejhodnotnější památkou obce je dnes bývalá zámecká kaple Nejsvětější Trojice z konce 17. a 
začátku 18. století. Je situována na kamenité výspě nad rybníčkem poblíž bývalého zámečku.  

Boží muka nad současnou silnicí z Příbrami k Hluboši jsou zajímavá jak svojí polohou u staré části 
silnice na návrší, tak svým trojbokým půdorysem.  

V blízkosti bývalého špýcharu stojí zděná výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého, pozoruhodná 
datem raného zasvěcení – 1699.  

V blízkosti Dušník si zaslouží pozornost ústí dvou štol, ražených v 19. století za doby rozkvětu 
dolování na Příbramsku.  

 

Hluboš 

První zmínky o obci jsou z roku 1355. Odehrály se zde dvě významnější bitvy - 8. září 1422 husitská 
bitva příbramských a Hanuše z Kolovrat. Druhá bitva byla na jaře roku 1611, kdy do Čech vpadli Pasovští. 
Roku 1546 byla místní tvrz přestavěna na zámek. Koncem 17. století zde byl vystavěn kostel Nejsvětější 
Trojice. Zámek Hluboš byl prvním rekreačním sídlem prezidenta T. G. Masaryka po vzniku Československé 
republiky. Masaryk zde s rodinou pobýval v roku 1921, poté se prezidentským letním sídlem stal zámek v 
Lánech. V hlubošském zámku je zpřístupněna expozice připomínající pobyt Masarykových. 
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Obr. č. 4 Kostel Nejsvětější Trojice v Hluboši 

 

Zdroj obr. č. 4: http://www.volny.cz/ouhlubos/index1.html 

 

Obr. č. 5 Zámek Hluboš 

 

Zdroj obr. č. 5: http://www.volny.cz/ouhlubos/index1.html 
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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 Příbram 

Svojí rozlohou 1 628 km2 je okres Příbram největším okresem ve Středočeském kraji, zaujímá      
14,8 % z jeho rozlohy. Svou hustotou osídlení 68 obyvatel na km2 se naopak řadí mezi nejřidčeji osídlené 
okresy kraje. Po provedené územní struktuře k 1. lednu 2007 náleží do okresu Příbram 121 obcí. Z 
celkového počtu obcí jich má 7 přiznán statut města a 1 obec byla stanovena městysem. K 1. 1. 2007 bylo v 
okrese 110 185 obyvatel.  

 

Dotčené obce a města 

V následující tabulce uvádíme přehled charakteristik nejbližších obcí.  

Tab. č. 11 Vybrané statistické údaje o složení obyvatelstva nejbližších obcí (k 31. 12. 2006) 

Obec Počet obyvatel celkem Ženy Muži 

Trhové Dušníky 403 209 194 

Hluboš 558 274 284 

Příbram 34 660 16 699 17 961 

 

9. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

Soulad záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací je doložen v příloze H tohoto oznámení 
záměru. 
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II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 

1. Ovzduší 

Klima 

Zájmové území náleží do přechodné a nereprezentativní zóny těchto bioregionů: 1.44 – Brdský 
bioregion a 1.20 - Slapský bioregion. Slapský bioregion se nachází mezi výše položenými územími, je tvořen 
převážně žulovou pahorkatinu rozřezanou skalnatým údolím Vltavy a jejích přítoků. Brdský bioregion zabírá 
téměř celý geomorfologický celek Brdská vrchovina, jižní výběžek Křivoklátské vrchoviny, Hořovické 
pahorkatiny a východní okraj Švihovské vrchoviny. 

Zájmové území leží v klimatické oblasti MT7 – mírně teplá oblast a částečně i v oblasti MT5 – 
mírně teplá oblast. 

Průměrná měsíční výška srážek (v mm) a hodnoty teplot vzduchu (v °C) pro stanici Příbram: 

 

Odborný odhad větrné růžice pro oblast Příbramska (platná ve výšce 10 m nad zemí v %): 

 

Kvalita ovzduší 

Orientační informace o kvalitě ovzduší v řešeném území lze získat z měřicích stanic automatického 
imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu. Nejbližší měricí stanice jsou Příbram - 
ČHMÚ 1508, Příbram OÚNZ – ZÚ 463 a stanice Sedlčany – ČHMÚ 1493. Údaje o naměřených 
koncentracích vybraných polutantů v letech 2005 a 2006 zobrazuje následující tabulka. 

Tab. č.  12 Koncentrace polutantů na nejbližších monitorovacích stanicích 

Měřicí stanice Příbram ČHMÚ – stanice č. 1508 Sedlčany ČHMÚ – stanice č. 1493 

Polutant Rok 2005 2006 2005 2006 

Maximální hodinová 
koncentrace (µg/m3) 

247,1 dne 17.3. 88,7 dne 23.12. - - SO2 

Průměrná roční 
koncentrace (µg/m3) 

8,3 7,5 4,7 5,5 

Maximální hodinová 
koncentrace (µg/m3) 

218,0 dne 7.2. 347,0 dne 1.1. - - PM10 

Průměrná roční 
koncentrace (µg/m3) 

32,9 33,6 21,80 - 

Maximální hodinová 
koncentrace (µg/m3) 

156,5 dne 4.3. 157,4 dne 12.1. - - NO2 

Průměrná roční 
koncentrace (µg/m3) 

23,3 23,2 15,2 17,0 
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Měřicí stanice Příbram ČHMÚ – stanice č. 1508 Sedlčany ČHMÚ – stanice č. 1493 

Polutant Rok 2005 2006 2005 2006 

Maximální hodinová 
koncentrace (µg/m3) 

- - - - Benzen 

Průměrná roční 
koncentrace (µg/m3) 

- - - - 

 

2. Voda 

Povrchová voda 

Řešený záměr spadá do povodí Litavky a Berounky od Litavky po Loděnici (č. 1–11-04). Berounka 
tvoří hlavní vodní tok v širším krajinném měřítku. Řešeným územím v okolí vlastní komunikace II/118 
protéká Litavka a několik malých potoků či bezejmenných vodotečí (občasná vodoteč u Trhových Dušníků, 
vodoteč s drobnými rybníky u Drátovny a vodoteč v lokalitě Valcha). Západně od komunikace protéká již 
zmíněná Litavka, do které všechny menší toky ústí. Litavka teče směrem od Příbrami, přes Jince a ústí u 
Berouna do Berounky. 

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 
II/118. Jedná se především o návesní rybníky, popř. požární nádrže. 

Území je z hydrologického hlediska rozděleno na tři dílčí povodí. V okolí Příbrami území spadá do 
povodí č. 1-11-04-008, mezi Trhovými Dušníky a Kardavou do povodí č. 1-11-04-009 a v území okolo 
Hluboše do povodí č. 1-11-04-11. 

 

Celé zájmové území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Brdy (CHOPAV č. 108 
- Brdy). Oblast byla vymezena nařízením vlády č. 10/1979 Sb. na ploše 447 km2, předmětem ochrany jsou 
povrchové vody. 

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 nebude na základě hydrologického 

průzkumu prokázáno, že odvodnění neohrozí kapacitu jímací oblasti, 

d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 tisíc m3 v jedné lokalitě, pokud nebude na základě hydrologického průzkumu 

prokázáno, že těžba rašeliny neohrozí kapacitu jímací oblasti, 

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny 

podzemních vod, s výjimkou kamenolomů, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě, a 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 vod, 

g) ukládat radioaktivní odpady, 

h) provádět výstavbu: 

1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů, 
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2. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m3, 

3. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW, 

4. průmyslových závodů, u nichž by v době provozu došlo k vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných 

odpadních vod. 

Záměr se nenachází ve vymezených zranitelných oblastech ani v pásmu hygienické ochrany vodního 
zdroje. 

Podzemní voda 

Hydrogeologické podmínky regionu jsou závislé na geologické stavbě a složení hornin území. 
Posuzované území náleží do hydrogeologického rajónu č. 6230 - Krystalinikum, proterozoikum a 
paleozoikum v povodí Berounky. Plocha hydrogeologického rajonu je 2 862,76 km2. Rajon spadá do oblasti 
povodí Berounky a hlavního povodí Labe. Dotčeny jsou horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika. 
Hladina podzemních vod v rajonu je volná, propustnost puklinová. Transmisivita se pohybuje pod            
1.10-4 m2/s. Mineralizace se pohybuje v rozmezí 0,3 – 1 g/l. Chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4. 

Hladina podzemní vody byla na základě realizovaných vrtů v rámci geologického průzkumu 
zpracovaného pro potřeby projektové dokumentace na opravu silnice II/118 zastižena v prostoru terénních 
depresí. Jedná se o mělkou zvodeň dotovanou především atmosferickými srážkami. Další zvodnění je vázáno 
na hlubší puklinové systémy skalních hornin. 

 

3. Geomorfologické, geologické a půdní poměry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto:   

Systém:  Hercynský 

Subprovincie:  Poberounská soustava  

Oblast:   Brdská  

Celek:   Brdská vrchovina  

Podcelek:  Příbramská pahorkatina, Třebská pahorkatina 

Geologické poměry  

Širší okolí zájmového prostoru je tvořeno komplexem proterozoických (algonkických) hornin 
zastoupených především klastickými jemnozrnnými sedimenty flyšového charakteru, které lokálně 
prostupují spilitová efuzia. Horniny algonkia jsou provrásněné a nejsou uloženy vodorovně. V okolí Příbrami 
a Hluboše jsou proterozoické horniny překryty horninami (pískovci, drobami, slepenci) staršího paleozoika 
(kambrium). 

Převládají červenohnědé drobové břidlice, pískovce a slepence. V nezvětralém stavu jsou deskovité 
odlučnosti, pevné, tvrdé. V procesu vrásnění a následném zvětrávání dochází ke zvyšování puklinatosti a 
snižování pevnosti vlastní horniny. Puklinatost pak je velká až velmi velká a pukliny jsou v nejvyšších 
partiích vyplněny písčitojílovou výplní. Mocnost větráním ovlivněné partie je zde jen nevelká. 

V zájmovém území byly realizovány geologické vrty. Horniny skalního podloží (drobové břidlice) 
byly zastiženy vrtem V6 v hloubce 1,3 m pod terénem, vrtem V 8/2 v hloubce 1,6 m pod terénem, vrtem 
V 11 v hloubce 1,1 m pod terénem a vrtem V 13 v hloubce 1,5 m pod terénem. 
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Skalní podloží je překryto deluviálními (svahovými) usazeninami, které mají v zájmovém prostoru 
charakter především jílovitých písků, písčitých jílů a jílů s podílem úlomků hornin. V části je skalní podloží 
překryto hlinitokamenitými sutěmi charakteru jílovitých štěrků (štěrková frakce je tvořena pevnými 
neopracovanými úlomky hornin). V blízkosti Příbrami se vyskytují tufitické jíly a písčité jíly 
(vulkanogenního původu). 

Půdní poměry  

Svrchní horizont je tvořen mimo vlastní komunikaci hlinitopísčitými navážkami a písčitými, slabě 
humózními hlínami. V prostoru vlastní komunikace bude svrchní horizont tvořen živicí a nezpevněnými 
konstrukčními vrstvami (drceným kamenivem). 

 

4. Flóra  

Řešený záměr se nalézá v přechodné a nereprezentativní zóně dvou bioregionů – Slapského a 
Brdského. Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí mezofytika a fytogeografického 
okresu Příbramské Pobrdsko. 

Dle geobotanické mapy se v zájmovém území vyskytují acidofilní doubravy, bikové bučiny a dubo-
habrové háje. 

Potenciální přirozená vegetace 1 

Potenciální přirozenou vegetaci řešeného území tvoří acidofilní bikové, jedlové, březové a borové 
doubravy (Genisto germanicae – Quercion) a acidofilní bučiny a jedliny (Luzulo – Fagion). Konkrétně se 
jedná o bikové a jedlové doubravy (Luzulo albidae – Quercetum petraeae) a biková bučina (Luzulo 
Fagetum). 

1/ Biková bučina (Luzulo Fagetum) 

Zahrnuje společenstva druhově chudých, acidofilních bučin kolinních až submontánních poloh na 
chudých silikátových půdách. Ve stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus silvatica), vtroušena bývá  
jedle bělokorá (Abies alba), v nižších polohách duby (Quercus petraea, Q. robur). Keřové patro nebývá 
vyvinuto.  

Bylinné patro tvoří acidofilní nenáročné druhy, převládá zde bika bělavá (Luzula albida), řidčeji 
třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), lipnice hajní (Poa nemoralis), či metlice křivolaká 
(Deschampsia flexuosa) a regionálně borůvka (Vaccinium myrtillus), jestřábník zední (Hieracium murorum), 
rozrazil lékařský (Veronica officinalis), kostřavu ovčí (Festuca ovina). Indikátorem bývá věsenka nachová 
(Prenanthes purpurea). Mechové patro bývá téměř vždy vyvinuto, charakteristickými druhy jsou ploník 
ztenčený (Polytrichum formosum), p. jalovcový (P. juniperinum), travník Schreberův (Pleurozium schreberi) 
a další. 

Bikové bučiny nevystupují do tak vysokých nadmořských výšek, jako květnaté bučiny a vyskytují se 
i na sušších stanovištích. Náhradní kultury smrku trpí na těchto stanovištích nedostatkem vláhy a potlačují 
svým hustým zápojem bylinné patro. 

                                                      
1 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). 
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2/ Bikové a jedlové doubravy (Luzulo albidae – Quercetum petraeae) 

Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší příměsí až 
absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus 
sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčivé (Tilia cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou 
příměsí borovice (Pinus sylvestis). Dub letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech, 
zejména v jižní polovině Čech. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě 
vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Fyziognomii 
bylinného patra určují subacidofilní a mezofilní lesní druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium 
myrtillus, Convallaria majalis, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, 
Melamphyrum pratense aj.). Mechové patro bývá druhově pestré. 

Aktuální vegetace 

V zájmovém území byl v listopadu roku 2007 proveden orientační botanický průzkum podél 
stávající trasy II/118 v úseku od křižovatky se silnicí I/18 (Příbram) po křižovatku se silnicí III. třídy             
v Hluboši.  

Trasa silnice prochází intenzivněji obhospodařovanou krajinou, kde se střídají zemědělsky využívané 
plochy (louky, orná půda), lesní porosty a doprovodná vegetace vodních toků. Doprovodná vegetace silnice 
II/118 je tvořena jak vzrostlými stromy (zpravidla v alejích), tak i drobnými remízy s různými druhy dřevin a 
keřovými společenstvy. Stávající liniová výsadba zahrnuje především rody: 

Aesculus hippocastanum   jírovec maďal 

Fraxinus excelsior    jasan ztepilý 

Jedná se převážně o dožívající jedince s průměrem kmene 40-60 (90) cm. Stromy jsou často 
mechanicky poškozené v bazální části kmene (styk s automobily, zimní technikou). Vzhledem k jejich 
velikosti, věku a umístění dochází též k druhově specifickému prosychání větví v korunách, asymetrickému 
růstu, snižování provozní bezpečnosti, stromy se stávají staticky nebezpečné pro provoz na komunikaci. 

Součástí stromořadí jsou též pomístně doplnění mladí jedinci rodu Aesculus hippocastanum, Tilia 
cordata a Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) nízké kvality s absencí pěstebního zásahu. 

Soliterní dřeviny jsou zastoupeny převážně náletovými vícekmennými jedinci druhů Fraxinus 
excelsior (jasan ztepilý), Betula pendula (bříza bělokorá), Malus ssp. (jabloň), Prunus avium (třešeň ptačí), 
Robinia pseudoaccacia (akát bílý), Quercus robur (dub letní). Kvalita a vitalita těchto dřevin značně 
kolísavá, opět bez pěstebního zásahu. Výška a habitus odpovídá věku, zápoji a dalším limitujícím 
podmínkám lokality. 

V keřových porostech podél komunikace je možné nalézt: 

Crataegus sp.    hloh 

Rosa canina agg.   růže šípková 

Bylinné patro v těsné blízkosti podél komunikace je typické zastoupením běžných rostlinných druhů: 

Aegopodium podagraria   bršlice kozí noha 

Agrimonia eupatoria    řepík lékařský 

Agrostis stolonifera    psineček výběžkatý 

Agrostis tenuis     psineček tenký 

Achillea millefolium    řebříček obecný 

Ajuga reptans     zběhovec plazivý 
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Alchemilla vulgaris    kontryhel obecný 

Alopecurus pratensis    psárka luční 

Arctium lappa     lopuch větší 

Arctium tomentosum    lopuch plstnatý 

Artemisia vulgaris    pelyněk černobýl 

Atriplex sp.     lebeda 

Bellis perennis    sedmikráska chudobka 

Brassica campestris    brukev obecná 

Brassica rappa     brukev řepka 

Capsella bursa pastoris   kokoška pastuší tobolka 

Cardamine pratensis    řeřišnice luční 

Cirsium arvense    pcháč rolní  

Cirsium vulgare    pcháč obecný 

Convolvulus arvensis    svlačec rolní 

Convolvulvus arvensis    svlačec rolní 

Dactylis glomerata    srha ríznačka 

Daucus carota     mrkev obecná 

Echhinochloa crus-gali    ježatka kuří noha 

Echium vulgare    hadinec obecný 

Elytrigia repens    pýr plazivý 

Euphorbia cyparisias    pryšec chvojka 

Festuca pratensis    kostřava luční 

Festuca rubra agg.    kostřava červená 

Galium album     svízel bílý 

Impatiens glandulifera    netýkavka žláznatá 

Juncus effusus     sítina rozkladitá 

Lysimachia vulgaris    vrbina obecná 

Plantago lanceolata    jitrocel kopinatý 

Potentilla anserina    mochna husí 

Tanacetum vulgare    vratič obecný 

Thlaspi arvense    penízek rolní 

Trifolium pratensis    jetel luční 

Urtica dioica     kopřiva dvoudomá 

 

Vegetace lesních společenstev se v dotčeném úseku vyskytuje poměrně hojně. Jedná se o větší lesní 
celky východně od komunikace II/118 (v okolí Trhových Dušníků, Kardavce i Hluboše). Západně od 
komunikace je krajina rozvolněná, pouze s drobnějšími lesními celky, resp. remízy. 

Zastižená druhová skladba lesních celků je následující: 

Acer platanoides    javor horský 
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Acer pseudoplatanus    javor klen 

Alnus glutinosa    olše lepkavá 

Betula pendula     bříza bílá 

Carpinus betulas    habr obecný 

Corylus avellana    líska obecná 

Crataegus sp.    hloh 

Fraxinus excelsior    jasan ztepilý 

Larix decidua     modřín opadavý 

Picea abies    smrk ztepilý 

Pinus sylvestris    borovice lesní 

Populus tremula   topol osika 

Pseudotsuga menziesii    douglaska tisolistá  

Quercus petraea    dub zimní 

Quercus robur     dub letní 

Robinia pseudoakacia    akát bílý 

Lesní zeleň je tvořena dřevinami střední a nižší věkové kategorie do 30 (ojediněle 50) let. Jedná se 
převážně o dřeviny s průměrem kmene v místě řezné plochy od 10 – 40 cm, pomístně jsou zastoupeny 
dřeviny vzrostlejší nebo vtroušené solitery s průměrem kmene v místě řezné plochy do 90cm. Výška dřevin 
dle věkové kategorie cca 8 – 15 (20) m. Zdravotní stav průměrný – odpovídající věku a kvalitě lesního 
porostu. 

 

Vegetaci podél drobných vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit. 
Břehové porosty jsou typické zastoupením následujících stromů a keřů: 

Alnus glutinosa    olše lepkavá 

Fraxinus excelsior    jasan ztepilý 

Salix caprea     vrba jíva 

Salix sp.    vrba 

V bylinném patře se typicky vyskytují rody Carex (ostřice), Chaerohyllum (krabilice), Geum 
(kuklík), Lysimachia (vrbina). V některých místech jsou jasné známky ruderalizace, čemuž odpovídá i 
druhové složení vegetace s typickým zastoupením rodů Urtica (kopřiva), Taraxacum sect. Ruderalia 
(smetanka), Aegopodium (bršlice) a další. 

V remízech doprovázejících zpravidla polní cesty se lze setkat s běžnými keři (šípek, hloh, bez) a 
stromy (dub, bříza, javor).  

 

Shrnutí 

Pro sledované lokality je typické větší či menší ovlivnění antropogenní činností. Většinu území 
zabírají člověkem intenzivně ovlivňované biotopy (pole, kulturní louka, hospodářský les) bez větší 
floristické hodnoty. Na řadě zkoumaných lokalit byla zjištěna přítomnost ruderálních druhů. 

Přirozená, popř. polopřirozená vegetace se dochovala v podobě liniové vegetace podél vodotečí. Tato 
společenstva jsou však na některých místech ohrožena invazí nitrofilních druhů a polních plevelů v důsledku 
intenzivního využívání okolních pozemků.  
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K nejhodnotnějšímu území z botanického hlediska patří niva říčky Litavky. 

Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve 
smyslu vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin 
uvedených v Černém a Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

 

5. Fauna  

Fauna bioregionu 

Řešený záměr se nalézá v přechodné a nereprezentativní zóně dvou bioregionů – Slapského a 
Brdského. V Brdském regionu je zastoupena ochuzená hercynská fauna horských a podhorských lesů 
(ořešník kropenatý, slimáčník horský aj.), se západními vlivy (ježek západní). Vodní toky náleží do 
pstruhového pásma. 

Rovněž fauna slapského bioregionu je hercynského charakteru se západními vlivy. 

Aktuální fauna v zájmovém území 

V zájmovém území byl v listopadu roku 2007 proveden orientační zoologický průzkum. Skutečností 
je, že řešené území je již v současné době značně ovlivněno provozem silnice II. třídy č. 118, která působí 
jako dělící prvek v území.  

Trasa komunikace prochází intenzivněji obhospodařovanou krajinou, kde se střídají zemědělsky 
využívané plochy (louky, orná půda), lesní porosty a doprovodná vegetace vodních toků. 

Významnou část zájmového území tvoří orná půda s intenzivní zemědělskou činností. Vyskytují se 
zde běžné polní druhy živočichů, jako např. krtek obecný (Talpa europaea), 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). Při průzkumech však tyto druhy zaznamenány přímo 
nebyly. 

V lesních porostech a na jejich hranicích s polními biotopy byly při průzkumu zaznamenány mj. tyto 
druhy: srna obecná (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), veverka obecná (Sciurus vulgaris). 

Na několika místech se v zájmovém území nacházejí lokality bližší přírodnímu charakteru. Jedná se 
o lesní pozemky a biotopy doprovázející vodní toky. Diverzita živočišných druhů zde bude pravděpodobně 
vyšší. Především je třeba upozornit na tok Litavka a jeho doprovodné břehové porosty, které mohou být 
hnízdištěm moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) či slavíka obecného (Luscina megarhynchos). Zajímavé 
ze zoologického hlediska budou pravděpodobně i stráně, které se nacházejí západním směrem od 
komunikace, kde by v trnitých keřových porostech mohl hnízdit ťuhýk obecný (Lanius collurio). 

U žádného ze zjištěných druhů nebyla v trase stavby zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované 
hnízdiště nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Vesměs se jedná o druhy, které jsou běžně 
rozptýlené i v okolí, nebo jen trasou záměru migrující. 

  

6. Ekosystémy 

Záměrem budou dotčeny následující ekosystémy: 

• Ekosystém orné půdy (intenzivně obhospodařovaná pole): 
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Obdělávaná orná půda je v zájmovém území 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 a dalších kulturních ploch. V zájmovém území jsou tyto ekosystémy poměrně 
hojně zastoupeny. 

• Ekosystém lesních porostů: 
Lesní porosty v zájmovém území mají převážně pozměněnou druhovou skladbu, ale v zemědělské 

krajině mají tyto porosty velký význam.  

• Ekosystém mimolesní zeleně (remízy, meze) 

Jedná se spíše o méně rozsáhlé ekosystémy, většinou 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 koryty a navazujícími břehovými porosty dotčených toků. Jeho charakter je dán 
hydrologickým režimem. 

 

7. Krajina 

Silnice II/118, která probíhá od Příbrami na Hluboš ve směru sever – jih, představuje v lokálním 
měřítku dělící linii mezi dvěma typy krajiny. Západně od této komunikace se nachází zalesněné kopce 
(Květná – 543 m n. m., Strážný – 559 m n. m., Druská 526 m n. m. a další bezejmenné kopce s nadmořskou 
výškou okolo 500 m). Pro východní část území je typická přítomnost větších či menších vesnic, resp. 
městysů. Dalším antropogenním liniovým útvarem, který se v tomto území nachází, je železniční trať č. 200 
spojující Příbram a Zdice. Krajina je tvořena převážně zemědělskými plochami a loukami. Z krajinářského 
hlediska jsou cennými prvky v území i místní vodoteče – Litavka a její niva, Drahlínský potok a další 
bezejmenné vodoteče (včetně vodotečí občasných). Významná je rovněž vegetace, která tyto toky doprovází.  

Nejcennější část krajiny představují lesní celky rozsáhlé Brdské vrchoviny, která se táhne od 
jihozápadu na severovýchod. 
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Obr. č. 6 Ortofotomapa zájmového území 

 

Zdroj: http://www.mapy.cz 

Začátek úseku 

Konec úseku 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti  

1. Sociální a ekonomické vlivy 

Plánovanými úpravami silnice II/118 dojde v prvé řadě k optimalizaci komunikace z hlediska 
samotného vedení trasy, zlepšení výškových a šířkových parametrů komunikace. V rámci stavby bude 
rovněž upraven povrch vozovky. Komunikace by pak neměla tolik zatěžovat obyvatele hlukem a vibracemi. 

Z ekonomického pohledu je nutno zmínit, že dojde k úsporám finančních prostředků za likvidace 
škod a zdravotních následků. Stávající nevyhovující technický stav je totiž částečně příčinou častých 
dopravních nehod. 

Stavba rovněž částečně ovlivní organizaci a využití půdního fondu v daném území. Vzhledem k 
úpravě směrového vedení trasy vzniknou místa, která bude třeba rekultivovat. Jedná se o místa, kde vedla 
původní silnice a je zde staré konstrukční souvrství. Původní vrstvy budou vybourány a prostor bude upraven 
tak, aby navazoval okolní terén. Nakonec dojde k ohumusování takto vzniklých ploch.  

Během plánovaných úprav silnice (fáze výstavby) vznikne řada pracovních příležitostí. Stavba bude 
vyžadovat zejména 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 

Hluk – zdravotní rizika 

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. 

Provozem na stávající silnici II/118 nejsou obyvatelé severovýchodního okraje Příbrami významně 
dotčeni. V této části Příbrami prochází silnice průmyslově využívaným území, směrem na Hluboš se po levé 
straně nachází ČOV. Dále silnice probíhá podél východního okraje Trhových Dušníků, kde se přímo podél 
komunikace nachází ojediněle několik obytných objektů. V úseku od Trhových Dušníků směrem na 
Kardavec prochází stavba extravilánem, nejprve přes lesní pozemky, poté přes zemědělskou půdu. Nejbližší 
chráněná zástavba v Kardavci se nachází cca 160 m od komunikace. Další stavbou na trase silnice II/118 je 
Pičínský mlýn, který je posledním osamoceným chráněným objektem před Hluboší. Na začátku Hluboše se 
pak nachází přímo podél komunikace II/118 několik rodinných domků. 

Předpokladem je, že realizací navrhovaných úprav (oprava krytu vozovky, zlepšení výškových a 
směrových poměrů) dojde k částečnému zlepšení akustických poměrů v okolí komunikace. Stavba by tak 
neměla mít negativní vliv na zdravotní rizika obyvatelstva. 
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Znečištění ovzduší - zdravotní rizika 

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.  

Ve fázi výstavby je proto nezbytné realizovat řadu opatření k minimalizaci prašnosti a znečištění 
ovzduší (čištění a zkrápění komunikací, čištění vozidel vyjíždějících ze stavby, zaplachtování vozidel 
převážejících sypký materiál, atd.). 

Ve fázi provozu se nepředpokládá negativní vliv navrhovaných úprav silnice II/118 na zdraví 
obyvatel. 

 

Nehodovost  

Nehodovost se sníží zejména z následujících důvodů:  

- parametry nové silnice (S 9,5/60) budou příznivější, 

- sklonové a směrové poměry opravované silnice budou rovněž příznivější, 

- sníží se stresová zátěž řidičů. 

 

Narušení faktoru pohody obyvatelstva 

Obecně lze k těmto faktorů zařadit např. mírné zvýšení ekvivalentních hladin akustického tlaku a 
emisí ve fázi výstavby silnice. 

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

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. 

Ve fázi provozu záměru se narušení faktorů pohody obyvatelstva neočekává. 

 

3. Vlivy na akustickou situaci 

Provoz na komunikaci II/118 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 i nově upravené) silnici II/118: 
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- v denní době  (6:00 – 22:00 hod)  LAeq,T  =  70 dB                                                                          

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

Počáteční akustická situace 

Ve stávajícím stavu je hlukem z automobilové dopravy na stávající silnici II/118 dotčena chráněná 
zástavba v intravilánu obce Příbram (2 bytové domy v těsné blízkosti komunikace), zástavba obce Trhové 
Dušníky, Kardavec a Hluboš. V těsné blízkosti silnice II/118 se v úseku Příbram – Hluboš vyskytuje i 
několik osamocených chráněných objektů. 

Počáteční akustická situace v zájmovém území byla hodnocena dne 27. 11. 2007 přímo v terénu 
měřením. U bytového domu v k.ú. Příbram (začátek hodnoceného úseku silnice č. II/118) bylo realizováno 
24 hod pilotní měření. Sonda byla umístěna 2 m před fasádou tohoto chráněného objektu. 

Obr. č. 7 Místo měření počáteční akustické situace 

 
 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A se pohybuje okolo 64,1 dB v denní době (6-22 hod) a 55,3 
dB v noční době (22 – 6 hod). 

Z výsledků měření vyplývá, že je s dostatečnou rezervou splněn hygienický limit pro starou 
hlukovou zátěž (70/60 dB). 

Fáze výstavby 

Hluk šířící se do okolí komunikace během výstavby lze v daném stupni projektové přípravy jen 
velmi těžko 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. 
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Fáze provozu 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o úpravy stávající komunikace a neočekává se výrazná změna 
intenzit dopravy ve výhledu, nepředpokládá se ani významné zhoršení akustické situace v území. 

Provedením plánovaných úprav (oprava krytu vozovky, lokální úpravy výškových a směrových 
poměrů vozovky) by naopak mělo dojít k částečnému zlepšení akustických poměrů v okolí komunikace. 
Zlepšení akustické situace by měl přispět plynulejší průjezd vozidel inkriminovaným úsekem.  

 

4. Vlivy na ovzduší 

Provoz na komunikaci II/118 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 je především zdrojem emisí NOX, CO, PM10 a benzenu.  

Imisní limity 

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

Tab. č. 13 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. 14 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. 15 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. 16 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 

Vzhledem k tomu, že silnice II/118 projde pouze úpravami v rozsahu specifikovaném v úvodních 
kapitolách tohoto oznámení a nepředpokládají se změny v intenzitách dopravy v souvislosti s plánovanými 
úpravami této silnice, lze očekávat obdobný vliv stavby na znečištění ovzduší jako ve stávajícím stavu.  

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o úpravy stávající komunikace, neočekává se výrazná změna 
emisí škodlivin do ovzduší v souvislosti s novými zdroji a cíly dopravy pohybujícími se na komunikaci. 

Lze předpokládat, že i přes předpokládaný přirozený 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, resp. nulové. 

 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                       Silnice II/118 Příbram - Hluboš 

- EKOLA group, spol. s r.o. - 61 

5. Vliv na vody  

Vliv na hydrologický režim 

Plánované úpravy silnice II/118 významně neovlivní hydrologický režim zájmového území. Změna 
proudění podzemních vod v důsledku rozšíření zemního tělesa komunikace ani ovlivnění mělké hladiny 
podzemních vod se neočekává. 

Ovlivnění množství vod 

Na zpevněné nepropustné ploše vozovky dochází již za stávajícího stavu 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 se její niveleta, resp. kóty základových spár, pod 
maximální úrovní hladiny podzemní vody, 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 II/118 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. 

Ukazuje se, že postupujícím rozmachem využívání automobilových katalyzátorů se riziko vnosu 
toxických stopových prvků zejména Pb do prostředí výrazně snižuje. Ani vnos nepolárních extrahovatelných 
látek (ropných uhlovodíků) z úkapů pohonných systémů dopravních mechanismů není příliš nebezpečný. 
Nebezpečný by ovšem mohl být jejich únik 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 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. 
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K zamezení vniknutí ropných látek do vodotečí budou v dalších fázích projektu navržena příslušná 
technická opatření. 

Ovlivnění zdrojů vod a CHOPAV 

Záměr se nenachází ve vymezených zranitelných oblastech ani v pásmu hygienické ochrany vodního 
zdroje. 

Celé zájmové území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Brdy. Je 
tedy nutno klást důraz na ekologické zabezpečení stavby, především na provoz stavebních strojů a 
mechanismů, dále je třeba vyloučit jakékoliv skladování látek ekologicky rizikových, dlouhodobější 
odstávky stavebních mechanismů apod. 

Navržený systém odvodnění 

Součástí návrhu opravy silnice II/118 je systém odvodnění, jenž je tvořen otevřenými silničními 
příkopy a propustky. Propustky jsou zaústěny do stávajících vodotečí popřípadě vyústěny na stávající terén. 
Celkem je v trase navrženo 9 propustků procházejících pod opravovanou silnicí. Propustky budou napojeny 
na stávající trubní vedení zaústěné do vodoteče.  

Propustek v km 3,92 má profil DN 400. Profil propustku byl zvolen podle profilu stávajícího 
trubního vedení. Vzhledem k profilu, který je z hlediska hydrotechnických výpočtů nedostatečný, bude na 
straně vtokového objektu vytvořena retenční nádrž. Retenční nádrž je navržena tak, aby v případě dešťů 
zadržela vodu do té doby než pomocí profilu DN 400 odteče z daného prostoru.  

Shrnutí 

Na základě výše uvedených skutečností je možné konstatovat, že realizované úpravy silnice II/118 
v úseku Příbram – Hluboš nebudou mít při respektování navržených opatření (viz kapitola D. IV oznámení) 
negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 

 

 

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.  

Celkový trvalý zábor zemědělského půdního fondu v důsledku realizace úprav silnice II/118 se 
předpokládá cca 3,57 ha. K dočasnému záboru ZPF v rozsahu cca 0,15 ha dojde v průběhu výstavby (např. 
prostory pro stavební dvory apod.). Podrobnější vyhodnocení trvalého záboru ZPF stavbou dle dotčených 
katastrálních území včetně vyhodnocení dotčených BPEJ bude součástí žádosti o vynětí ze ZPF. 

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 i pozemky určené k plnění funkcí lesa. Trvalý 
zábor PUPFL projektovanou stavbou bude minimalizován, předpokládá se zábor cca 1,43 ha PUPFL. Vynětí 
z PUPFL bude realizováno v souvislosti s realizací vlastní stavby komunikace a bezprostředně souvisejících 
objektů, jako jsou silniční příkopy, opěrné zdi apod.  
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Dočasné zábory PUPFL budou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory 
apod.). Jejich rozsah bude cca 0,04 ha. 

Znečištění půdy 

Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít: 

• v průběhu výstavby, 

• provozem na silnici, 

• 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. 

Plánované úpravy přinesou zkvalitnění provozu na silnici II. třídy, čímž se riziko běžných havárií 
automobilů snižuje. 

Pozemkové úpravy 

V souvislosti s úpravami silnice II/118 se nezmění stávající využití území. Obsluha přerušených 
zemědělských pozemků bude řešena především stávajícími sjezdy z opravované silnice II/118. 

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

Významný zásah do horninového prostředí se vzhledem k charakteru záměru nepředpokládá. 

Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených 
opatření (viz kap. D. IV oznámení). 
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7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Flóra 

Vlivy na flóru 

Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně dán zásahem do 
nejbližšího okolí stávající komunikace II/118 (příkopy), do nejbližších polních kultur, lesních porostů a 
břehové vegetace drobných vodních toků, které stávající komunikace překračuje.  

Pro zhodnocení floristických poměrů byl na podzim roku 2007 proveden orientační botanický 
průzkum. Z výsledků průzkumu vyplývá, že pro sledované lokality je typické ovlivnění antropogenní 
činností. Většinu území těsně podél komunikace II/118 zabírají člověkem více či méně intenzivněji 
ovlivňované biotopy (pole, kulturní louka, hospodářský les) bez větší floristické hodnoty. Na řadě 
zkoumaných lokalit byla zjištěna přítomnost ruderálních druhů. 

Přirozená, popř. polopřirozená vegetace se dochovala v podobě liniové vegetace podél vodotečí. Tato 
společenstva jsou však na některých místech ohrožena invazí nitrofilních druhů a polních plevelů v důsledku 
intenzivního využívání okolních pozemků.  

K nejhodnotnějšímu území z botanického hlediska patří niva říčky Litavky. 

V souvislosti s plánovaným záměrem bude nutné provést kácení některých stromů nacházejících se 
v těsné blízkosti komunikace. Vzrostlá liniová výsadba zahrnuje převážně rody Aesculus hippocastanum a 
Fraxinus excelsior, cca 1 m od krajnice vozovky, které budou v důsledku jejího rozšiřování a nových 
terénních úprav odstraněny. Rovněž náletové dřeviny (keřové porosty) a dotčené lesní porosty budou v místě 
styku se stavbou částečně redukovány. 

V této souvislosti byla zpracována studie Rekonstrukce doprovodné zeleně komunikace Hluboš – 
Příbram (Ing. Ivan Marek, Ing. Barbora Eismanová, listopad 2007). Studie, která bude součástí dokumentace 
pro ÚR, obsahuje technickou zprávu, zjednodušený dendrologický průzkum s přehledem druhů, výkazy 
výměr asanačních prací a situaci. 

Ze závěrů studie vyplývá následující: Celkem bude třeba odstranit 363 ks stromů (mimolesní zeleň) 
a 1500 m2 náletových keřových skupin. V rámci lesní zeleně bude třeba odstranit 866 ks stromů a 1200 m2 
náletových keřových skupin a mlazin. 

Hodnota likvidované mimolesní zeleně byla oceněna na 1 135 917 Kč (s DPH). Hodnota lesní 
zeleně, kterou bude třeba v souvislosti se stavebními úpravami silnice II/118 odstranit, byla oceněna na 
1 171 697 Kč (s DPH). 

 

Navrhovaná výsadba 

V rámci projektové dokumentace pro územní řízení jsou navrženy úpravy zeleně a náhradní výsadby 
za způsobenou ekologickou újmu. Cílem vegetačních výsadeb by mělo být zapojení tělesa komunikace do 
krajiny.  

Navrhovaná náhradní výsadba respektuje rekonstrukci vozovky, její úpravy vedení v krajině i nové 
svahování krajnic. Stromy budou vysazovány cca 4,5 m od hrany nezpevněné krajnice popřípadě cca 2,0 m 
za příkop tak, aby nedocházelo ke konfliktu s dopravou, technickými prvky a stávajícími stavbami.  

Stromy budou vysazovány do vzniklých proluk po odstraněné alejové výsadbě a v místech, kde 
došlo vlivem dílčích úprav trasování komunikace k vytvoření rovinatého či mírně se svažujícího prostoru bez 
zeleně. Nové výsadby nebudou situovány do prostor vysokých strmých náspů a prudkých zářezů podél 
vozovky a dále v úsecích, kde je komunikace ohraničena lesním porostem nebo přilehlými objekty. 
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Rostlinný materiál je vybrán s ohledem na krajinný charakter výsadeb, pro výběr vhodných druhů 
byl použit program Arboreus, který na základě klimatických podmínek určí přirozenou skladbu dřevin v 
dané lokalitě. Analýza byla doplněna místním šetřením a specifikací stávajících druhů.  

Vzhledem k alejovému charakteru výsadby bude zastoupeno pouze stromové patro tvořené třemi 
domácími druhy: Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum a Fraxinus excelsior. Spon výsadeb byl 
zvolen 12 m k zajištění dostatečného prostoru pro vývoj koruny navrhovaných druhů.  

V obci Hluboš budou do vnitřního prostoru komunikace vymezeného pro zeleň vysazeny 2 ks málo 
vzrůstného kultivaru stromu Acer campestre 'Elsrijk' .  

Navržená druhová skladba:  

Acer pseudoplatanus (javor horský)............................................. 166 ks  

Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)..................................... 135 ks  

Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) .................................................83 ks  

Acer campestre 'Elsrijk' (javor babyka)..........................................2 ks  

 

Shrnutí 

V souvislosti s realizací předkládaného záměru se nepředpokládá významný negativní vliv na flóru 
daného území. Nedojde k zničení celých biotopů ani k narušení botanicky zvláště cenných lokalit. V daném 
území se vyskytují druhy běžné i v širším okolí. 

V dotčeném území nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu 
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin 
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

Při realizaci vlastních stavebních úprav je třeba omezit zásah do okolních ploch podél komunikace 
na minimum. Je třeba citlivě řešit především přechody komunikace přes drobné vodní toky. 

Při kácení dřevin a odstranění ostatních náletových porostů, resp. dotčených částí lesních partií 
dodržovat následující: 

- uvedené zásahy omezit na nezbytné minimum, 

- zabránit narušení porostů dřevin nebo spodního patra porostu dřevin, které nebudou stavbou 
dotčeny, 

- stavební práce důsledně realizovat pouze ve vymezeném prostoru. 

Podél tělesa komunikace bude vysázena nová doprovodná zeleň. Cílem vegetačních výsadeb na 
násypech a zářezech komunikace bude co největší zapojení tělesa komunikace do krajiny. 

 

Fauna 

Stavbou dojde k zániku části lesního a polního biotopu. Dále budou částečně ovlivněny úseky 
překračovaných vodních toků. Větší ovlivnění fauny záměrem lze očekávat u fauny bezobratlých, která je 
méně mobilní než fauna obratlovců. Lze předpokládat, že populace obratlovců se přesune na obdobné 
lokality v okolí. 

Výsledky orientačního zoologického průzkumu dokládají, že celé území připravované stavby je 
běžným segmentem krajiny, který obývají většinou hojné adaptabilní a velmi hojné eurytopní druhy 
agrocenóz a nepůvodních stanovišť. Cennější společenstva se mohou vyskytovat pouze v dotčených lesních 
porostech.  
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U žádného ze zjištěných druhů nebyla v trase stavby zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované 
hnízdiště nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Vesměs se jedná o druhy, které jsou běžně 
rozptýlené i v okolí, nebo jen  trasou stavby migrující. Proto lze předpokládat, že realizace stavby nijak 
zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí jejich zdejší populace. 

Celkově lze plánované úpravy silnice II/118 vyhodnotit z přírodovědného hlediska jako přijatelné. 
Dle názoru zpracovatele tohoto průzkumu nebude nutné přijímat specifická opaření k ochraně živočichů 
nebo jejich společenstev. Záchranné transfery živočichů jsou zbytečné (např. obojživelníci na tocích, ptáci – 
kteří sem zaletují, veverka) nebo z praktického hlediska neproveditelné.  

Základním opatřením, které je nutno dodržet, je provedení těžby dřevin v mimovegetačním období 
(říjen až březen). Ve stejném termínu by měla proběhnout i skrývka svrchní vrstvy půdy. Toto opatření 
přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů. Kácení dřevin rozhodně nesmí být provedeno v hnízdním 
období (duben – červenec).   

V rámci stavby se počítá s výstavbou řady propustků přes vodoteče, které mohou zároveň sloužit 
jako průchody a podchody pro drobné živočichy.  

 

Ekosystémy 

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

Obdělávaná orná půda je v zájmovém území poměrně 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. 

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 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 krajině. V souvislosti s přípravou stavby je tedy třeba omezit zábor lesních pozemků 
na minimum. 

Dotčené ekosystémy vodních toků jsou tvořeny korytem toku a navazujícími břehovými porosty. 
Charakter toků je dán jejich hydrologickým režimem. 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 zachovalo přirozená koryta toků. 

 

 

8. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, 
NATURA 2000 

Stávající silnice II/118 protíná a překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability a 
významných krajinných prvků definovaných ze zákona. Předpokladem je, že plánované úpravy vozovky 
nebudou představovat nijak významný zásah do ÚSES či VKP, neboť se úpravy silnice uskuteční v trase 
stávající silnice II/118. 
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Záměrem mohou být dotčeny následující prvky ÚSES : 

LBC 11 Drátovna - LBC se nachází západně podél stávající trasy II/118 v k.ú. Trhové Dušníky.  
Konflikt se záměrem se nepředpokládá, upravená trasa povede v ose stávající komunikace. Není tedy třeba 
navrhovat specifická opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES. 

LBC 13 Trhové Dušníky - Vymezené biocentrum (k.ú. Trhové Dušníky) přiléhá svým východním 
cípem přímo k silnici II/118. Významný konflikt se záměrem se opět neočekává, neboť plánované úpravy 
budou prováděny v trase stávající komunikace. Nejsou navržena specifická opatření na ochranu tohoto 
prvku ÚSES ve fázi provozu upravované silnice II/118. Plánovanou stavební činnost je třeba provádět tak, 
aby nebylo narušeno toto biocentrum. 

LBK 29 Litavka - Biokoridor se táhne ve větší či menší vzdálenosti od komunikace II/118, 
plánovanými úpravami silnice II/118 nebude tento biokoridor dotčen. 

LBK 30 - Biokoridor vede těsně podél komunikace II/118 ve směru sever - jih, v souběhu 
s komunikací II/118, spojuje dvě LBC. Ve fázi provozu upravované silnice II/118 nejsou navržena specifická 
opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES. Plánovanou stavební činnost je třeba provádět tak, aby nebyl 
narušen tento biokoridor. 

RBK (bez čísla) - Tento funkční (vymezený) biokoridor se nachází v k.ú. Trhové Dušníky. 
Biokoridor se kříží se stávající silnicí II/118; plánované úpravy této komunikace však nebudou mít 
významný negativní vliv na tento biokoridor. Plánovanou stavební činnost je třeba provádět tak, aby nebyl 
narušen tento biokoridor; v rámci plánovaných vegetačních úprav silnice je možné podpořit funkčnost tohoto 
biokoridoru. 

LBK 31 Trhové Dušníky – Květná - Biokoridor lesního typu se kříží se stávající silnicí II/118; 
plánované úpravy této komunikace nebudou mít významný negativní vliv na tento biokoridor. Není třeba 
navrhovat specifická opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES. Plánovanou stavební činnost je třeba provádět 
tak, aby tento biokoridor nebyl narušen. 

LBK 9 – Východní část biokoridoru prochází lesem a dále pokračuje břehovým porostem potoka, 
pokračuje přes dřevinný porost neobdělané půdy a dále přes upravenou vodní nádrž s dřevinným porostem se 
napojuje regionální biokoridor (k.ú. Hluboš). Biokoridor se kříží se stávající silnicí II/118; plánované úpravy 
nebudou mít na tento biokoridor významný negativní vliv. Není třeba navrhovat specifická opatření na 
ochranu tohoto prvku ÚSES. Plánovanou stavební činnost je třeba provádět tak, aby tento biokoridor nebyl 
narušen. 

RBC 1397 Trhové Dušníky - Regionální biocentrum je rozděleno na dvě části stávající komunikací 
II/118. Významný konflikt se záměrem se neočekává, neboť plánované úpravy budou prováděny v trase 
stávající komunikace. V rámci plánovaných vegetačních úprav silnice je naopak možné vhodně 
realizovanými vegetačními úpravami zachovat stávající funkčnost tohoto biocentra. Stavební činnost je třeba 
realizovat pouze v trase stávající silnice a vyhnout se jakýmkoliv negativním zásahům. 

 

Záměrem nebude dotčen žádný registrovaný VKP, budou však dotčeny VKP dané ze zákona            
č. 114/1992 Sb. v platném znění (lesní porosty a drobné vodní toky, které stávající silnice II/118 překračuje). 
Pro zásah do VKP je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 

Dle stanoviska orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j. 174338/2007/KUSK ze dne 
28.11.2007) 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 kapitoly H oznámení. 
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Úpravy silnice II/118 Příbram - Hluboš se nedotknou žádného zvláště chráněného území. Výstavba 
komunikace neovlivní registrované památné stromy v okolí řešeného záměru. 

 

9. Vliv na krajinu a krajinný ráz 

Dotčená krajina má nižší estetickou hodnotu v důsledku intenzivního antropogenního využití. 
V těsné blízkosti stávající silnice II/118 se nachází několik sídelních útvarů (Trhové Dušníky, Kardavec). 
V řadě případů navíc silnice II/118 prochází přímo středem obce (Příbram, Hluboš). 

Matrici zájmového území tvoří orná půda v kombinaci s lesními porosty. Záměr překračuje několik 
vodotečí s více či méně kvalitní doprovodnou zelení. Nelesní zeleň dále tvoří doprovodná výsadba stromů a 
keřů podél stávající trasy silnice.  

Řešený záměr nevnáší do krajiny nový antropogenní útvar. Jde pouze o úpravy stávající silnice 
II/118, je plánováno rozšíření komunikace na šířku 9,5 m (extravilán), resp. 8,0 m (intravilán) a dílčí úpravy 
směrových poměrů. Částečné a dočasné snížení estetické hodnoty dotčeného krajinného prostoru bude 
představovat především vykácení stávající stromové zeleně podél komunikace v místech, kde stromy kolidují 
s navrhovanými úpravami silnice. 

Omezení negativního vlivu stavby na estetické kvality území lze dosáhnout opětovnou výsadbou 
stromů a keřů na svazích komunikace. V úsecích, kde dojde k úpravám zemního tělesa silnice budou zemní 
svahy ozeleněny a osázeny. Tyto výsadby budou v krajině pozitivně působit, budou kompenzovat ekologické 
ztráty způsobené kácením a současně budou utlumovat negativní estetický vjem z provedených úprav. 

Významné negativní ovlivnění vizuálních (pohledových) poměrů se nepředpokládá. Stavba nebude 
působit jako překážka ve výhledu v krajině.  

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. Možný negativní 
vliv stavby na krajinný ráz bude do značné míry zmírněn již zmiňovanými vegetačními úpravami.  

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

 

10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky . 

Výskyt archeologických nálezů při plánovaných úpravách silnice II/118 se nepředpokládá. V případě 
učinění archeologického nálezu je investor povinen umožnit oprávněné organizaci provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

Hmotný majetek bude dotčen např. v případě přeložek inženýrských sítí. 

 

 

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Plánovaný záměr se uskuteční na významné regionální komunikaci. Jednotlivé vlivy stavby na ŽP 
budou mít lokální charakter. Samotný záměr může zvýšit kvalitu životního prostředí především v obcích, 
kterých se přímo dotýká (Příbram, Trhové Dušníky, Kardavec, Hluboš). Na tyto obce může mít stavba 
pozitivní vliv především z hlediska akustické situace a dopravního řešení (realizace kvalitního povrchu 
vozovky se standardními a normovanými směrovými a sklonovými poměry).  
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Negativní vliv na znečištění ovzduší se v souvislosti s navrhovaným záměrem rovněž nepředpokládá. 

Dojde k záborům zemědělské a lesní půdy. Předpokladem je, že při realizaci opatření uvedených v  
kapitole D.IV tohoto oznámení budou vlivy stavby na tyto složky ŽP akceptovatelné.  

Záměrem budou dotčeny prvky ÚSES, VKP a krajinný ráz zájmového území. Rozsah tohoto vlivu 
bude lokální, velikost vlivů se při respektování opatření uvedených v kapitole D.IV tohoto oznámení 
předpokládá nevýznamná až nulová.  

Záměrem nebude dotčen systém NATURA 2000 ani zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 
Sb. v platném znění. 

 

 

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 místech přechodu silnice II/118 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.  

• Účinnou ochranu před vběhnutím zvěře do vozovky zajistit navrhovanými svodidly, pásy zeleně a 
v případě potřeby i oplocením. 

• Pro uchování druhové diverzity a pro zamezení ekologické devastace řešeného území respektovat 
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP. 

• 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. 

• 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 devastaci životního prostředí. 

• Stavební dvory umisťovat mimo území začleněná do ÚSES či VKP. 
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• 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 v co nejkratší době k začlenění novostavby do 
krajiny. 

• Při vegetačních úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou 
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná 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 (např. použitím plachet na 
vozidlech). 

• Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a 
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami. 

• Pro minimalizaci hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné 
předpisy. 

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

• V místech, kde se trasa částečně odkloní od původní trasy je třeba původní povrch komunikace 
rozebrat, odstranit spodní technické vrstvy a provést rekultivaci těchto ploch. 

 

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 oznámení byly stručně nastíněny možné negativní vlivy výstavby a 
provozu záměru a jejich možné dopady na životní prostředí.  

Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné 
přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení vlivů výstavby bude 
možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a také na základě dispozic dodavatele 
stavby (strojové a materiálové vybavení). Oznámení záměru tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné 
době a na základě stávajících předpokladů postihnout, a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření. 

Informace uvedené v tomto oznámení odpovídají stupni projektových příprav záměru. Jak je 
uvedeno na řadě míst oznámení, některé informace budou upřesněny v dalších stupních projektové přípravy. 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
 

Předkládaný záměr „Silnice II/118 Příbram – Hluboš“ byl v rámci oznámení záměru posuzován 
v jedné variantě řešení. Tato varianta byla porovnávána s nulovým stavem, tedy se stavem území, pokud by 
záměr nebyl realizován. 

Z předcházejících kapitol oznámení záměru vyplývá, že provedením plánovaných úprav silnice bude 
mít v řadě aspektů pozitivní vliv na životní prostředí a obyvatelstvo (akustická situace, nakládání 
s dešťovými vodami – nová koncepce odvodnění silnice, kvalitnější dopravní obsluha území, snížení rizika 
dopravních nehod, atd.). Ostatní vlivy na životní prostředí, které byly identifikovány jako potenciálně 
nepříznivé (zábor ZPF a PUPFL, vlivy na ÚSES a VKP), lze při respektování navržených opatření v kapitole 
D. IV. tohoto oznámení akceptovat. 

V porovnání s nulovým stavem (stavem v území, pokud by záměr nebyl realizován) je 
hodnocený záměr jednoznačně pozitivnější. 
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ZÁVĚR 
Předkládané oznámení záměru Silnice II/118 Příbram - Hluboš 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.  

Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry: 

• V délce cca 6 km se komunikace II/118 v úseku Příbram – Hluboš bude postupně rekonstruovat. 
Budou upraveny nevyhovující směrové a sklonové parametry komunikace a stavba bude 
homogenizována na silniční kategorii S 9,5/60 (extravilán), resp. S 8,0/50 (intravilán).  

• Úprava silnice bude znamenat zlepšení řady 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.) 

• Stavba si vyžádá zábory zemědělské půdy (trvalý zábor – cca 3,57 ha, dočasný zábor – cca 0,15 ha) 
a pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalý zábor – cca 1,43 ha, dočasný zábor – cca 0,04 ha).  

• Realizované úpravy silnice II/118 v úseku Příbram – Hluboš nebudou mít při respektování 
navržených opatření (viz kapitola D. IV oznámení) negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 

• Vzhledem k tomu, že se ve výhledu neočekává výrazná změna intenzit dopravy, nepředpokládá se 
ani významné zhoršení stávající akustické situace v území. Provedením plánovaných úprav (oprava 
krytu vozovky, lokální úpravy výškových a směrových poměrů vozovky) by naopak mělo dojít k 
částečnému zlepšení akustických poměrů v okolí komunikace. Ke zlepšení akustické situace by měl 
přispět i plynulejší průjezd vozidel inkriminovaným úsekem. 

• Nepředpokládají se změny v intenzitách dopravy v souvislosti s plánovanými úpravami silnice, lze 
tedy očekávat obdobný vliv stavby na znečištění ovzduší jako ve stávajícím stavu. Lze očekávat, že i 
přes předpokládaný přirozený nárůst dopravy ve výhledových letech  nedojde k významnému 
zvýšení produkce škodlivin. (Současný trend vývoje motorů směřuje k omezování produkce emisí a 
ke snižování potřeby pohonných hmot.) 

• Negativní vliv navrhovaných úprav silnice II/118 na zdraví obyvatel se rovněž nepředpokládá. 

• Záměr koliduje se zájmy ochrany prvků ÚSES (LBC Drátovna, LBC 13 Trhové Dušníky, LBC 30, 
RBK (bez označení), LBK 31 Trhové Dušníky – Květná, LBK 9, RBC 1397 Trhové Dušníky), VKP 
ze zákona (drobné vodní toky, lesní porosty) a krajinného rázu. Při respektování navržených opatření 
v kapitole D.IV. tohoto oznámení se negativní vliv na tyto složky nepředpokládá. 

• Záměr nebude mít negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (systém NATURA 
2000). Stavbou nebudou dotčena maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území ani přírodní 
parky. 

• Negativní vliv plánovaných úprav silnice II/118 na faunu a flóru se při respektování navržených 
opatření v kapitole D.IV. tohoto oznámení rovněž nepředpokládá. Ekologická újma vzniklá 
odstraněním stávající liniové zeleně podél komunikace bude kompenzována v rámci navržených 
vegetačních úprav silnice.  

• Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky. Hmotný majetek bude dotčen v případě 
přeložek inženýrských sítí. 

• Výskyt archeologických nálezů se při plánovaných úpravách silnice II/118 neočekává.  
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 

• Ortofotomapa se schematickým zákresem navrhovaných úprav silnice II/118 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Záměr, který je řešen v oznámení, řeší homogenizaci silnice II/118 v úseku Příbram – Hluboš na 

silniční kategorii S 9,5 (extravilán), resp. S 8,0 (intravilán). Dotčený úsek je dlouhý 6,0 km. Cílem je 
provedení takových úprav, aby silnice odpovídala platným předpisům a normám. Dojde např. k lokálním 
úpravám nevyhovujícího směrového řešení stávající trasy. 

Termín zahájení realizace záměru se předpokládá 2009, dokončení pak v roce 2010 (resp. 2011). 

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 šířící se 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. 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o úpravy stávající komunikace a neočekává se výrazná změna 
intenzit dopravy ve výhledu, nepředpokládá se ani významné zhoršení akustické situace v území ve fázi 
provozu hodnoceného záměru. Provedením plánovaných úprav (oprava krytu vozovky, lokální úpravy 
výškových a směrových poměrů vozovky) by naopak mělo dojít částečnému zlepšení akustických poměrů 
v okolí komunikace. Zlepšení akustické situace by měl přispět plynulejší průjezd vozidel inkriminovaným 
úsekem.  

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.  

Z hlediska vlivů na ovzduší ve fázi výstavby 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.  

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o úpravy stávající komunikace, neočekává se ve fázi provozu 
záměru výrazná změna emisí škodlivin do ovzduší v souvislosti s pohybem aut na komunikaci. Lze 
předpokládat, že i přes předpokládaný přirozený 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 spotřeby pohonných hmot. 

Voda 

Plánované úpravy silnice II/118 významně neovlivní hydrologický režim zájmového území. Změna 
proudění podzemních vod v důsledku rozšíření zemního tělesa komunikace ani ovlivnění mělké hladiny 
podzemních vod se neočekává. 
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Z hlediska ovlivnění jakosti vod je komunikace potenciálním zdrojem kontaminace povrchových i 
podzemních vod. Úpravami na řešených úsecích silnice II/118 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 rozjíždění vozidel. 

• Nejnebezpečnějšími zdroji kontaminace ropnými látkami jsou havárie vozidel. 

K zamezení vniknutí ropných látek do vodotečí budou v dalších fázích projektu navržena příslušná 
technická opatření. 

Záměr se nenachází ve vymezených zranitelných oblastech ani v pásmu hygienické ochrany vodního 
zdroje. Celé zájmové území se však nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Brdy. 
Je tedy nutno klást důraz na ekologické zabezpečení stavby, především na provoz stavebních strojů a 
mechanismů, dále je třeba vyloučit jakékoliv skladování látek ekologicky rizikových, dlouhodobější 
odstávky stavebních mechanismů apod. 

Součástí návrhu opravy silnice II/118 je i návrh kvalitního systém odvodnění, jenž je tvořen 
otevřenými silničními příkopy a propustky. Propustky jsou zaústěny do stávajících vodotečí, popřípadě 
vyústěny na stávající terén.  

Půda 

Plánované úpravy silnice si vyžádají zábor ZPF a PUPFL. Stavba si vyžádá následující zábory 
zemědělské půdy: trvalý zábor – cca 3,57 ha, dočasný zábor – cca 0,15 ha a pozemků určených k plnění 
funkcí lesa: trvalý zábor – cca 1,43 ha a dočasný zábor – cca 0,04 ha. 

Ochrana přírody 

Záměr nebude mít negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (systém NATURA 
2000). Stavbou nebudou dotčena maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území ani přírodní parky. 

Plánované úpravy silnice II/118 v úseku Příbram - Hluboš se dotknou zájmů ochrany přírody a 
krajiny v případě ochrany prvků ÚSES (LBC Drátovna, LBC 13 Trhové Dušníky, LBC 30, LBK 31 Trhové 
Dušníky – Květná, LBK 9, RBC v k.ú. Trhové Dušníky – bez čísla, RBC 1397 Trhové Dušníky,), VKP ze 
zákona (drobné vodní toky, lesní porosty) a krajinného rázu. Při respektování navržených opatření v kapitole 
D.IV. tohoto oznámení se negativní vliv na tyto složky nepředpokládá. 

Negativní vliv plánovaných úprav silnice II/118 na faunu a flóru se při respektování navržených 
opatření v kapitole D.IV. tohoto oznámení rovněž nepředpokládá. Vzniklá ekologická újma odstraněním 
stávající liniové zeleně podél komunikace bude kompenzována v rámci vegetačních úprav silnice.  

Zdraví 

Na základě skutečností uvedených v předcházejících kapitolách tohoto oznámení lze konstatovat, že 
se negativní vliv stavby na zdraví obyvatel nepředpokládá. V mnoha aspektech by naopak měl mít 
uvažovaný záměr pozitivní vliv na zdraví obyvatel. 

Územní plán 

Soulad záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací je doložen v následující příloze H tohoto 
oznámení záměru. 
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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. 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                       Silnice II/118 Příbram - Hluboš 

- EKOLA group, spol. s r.o. - 78 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                       Silnice II/118 Příbram - Hluboš 

- EKOLA group, spol. s r.o. - 79 

LITERATURA 
Obecné 

1. Bajer, T. a kol., 2001: Metodika k vyhodnocování vlivů záměru na životní prostředí (II. díl). EIA, 
číslo 2/2001 

2. Culek, M. a kol., 1996: Biogeografické členění České republiky. ENIGMA, Praha. 

3. Hejný, S. et Slavík, B. (eds.) (1988): Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha. 

4. Hůrka, K., 1996: Carabidae of the Czech and Slovac Republics - České a Slovenské republiky. 
Kabourek, Zlín, p.1-565. 

5. Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., 2001. Katalog biotopů ČR. AOPK Praha. 

6. Neuhäuslová, Z. a kol., 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia, Praha. 

7. Pflégr, V., 1988: Měkkýši. Artia Praha, pp.191. 

8. Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. In: Studia Geographica 16. Geogr. úst. ČSAV, 
Brno. 

9. Rothmaler, W., 1995: Exkursionsflora von Deutschland. Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart. 

 

Související bezprostředně se záměrem 

10. CR Project s.r.o., 2007: Souhrnná zpráva II/118 Příbram – Hluboš (hlavní trasa). 

11. CR Project s.r.o., 2007: Kapacitní posudek II/118 Příbram – Hluboš. 

 

Legislativa 

12. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 

13. Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, 
v platném znění 

14. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění 

15. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění 

16. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 

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

18. Zákon č. 185/2001 sb., o odpadech, v platném znění  

19. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění 

20. Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 



Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                       Silnice II/118 Příbram - Hluboš 

- EKOLA group, spol. s r.o. - 80 

Datum zpracování oznámení:  

17. 12. 2007 

 

Zpracovatel oznámení: 

Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, spol. s r.o., Praha 

osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993 

(prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8. 2006) 

Ing. Zuzana Mattušová, EKOLA group, spol. s r.o., Praha 

 

Osoby, které se podílely na zpracování oznámení: 

Mgr. Pavel Dušek, EKOLA group, spol. s r.o., Praha 

Mgr. Michaela Křtěnová, EKOLA group, spol. s r.o., Praha 

 

Sídlo a kontaktní adresa zpracovatelů oznámení: 

EKOLA group, spol. s r.o. 

Mistrovská 4 

108 00 Praha 10 

 

IČO: 63981378 

DIČ: CZ63981378 

 

Tel.: 274 784 927-9 

Tel./fax: 274 772 002 

Mobil: 777 045 858 

E-mail: ekola@ekolagroup.cz 

 


