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Úvod
Dokumentace EIA pro uvedený záměr je zpracována dle přílohy č.4 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhodnocuje
potenciální dopady výstavby a provozu přeložky komunikace III/0031 v úseku jižního a
východního obchvatu obce Dolní Břežany na životní prostředí.
Dokumentace je zpracována na základě výsledků zjišťovacího řízení, které proběhlo
v roce 2008. V jeho průběhu byly shromážděny připomínky některých orgánů státní správy i
občanů k navrhovanému záměru: Připomínky se týkaly zejména působení hluku, dopravní
zátěže území, kvality ovzduší, vlivů na přírodu a dalších oblastí. Na základě shromážděných
připomínek rozhodl dotčený orgán státní správy (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství) o pokračování procesu posuzování vlivů na životní
prostředí.
Dokumentace EIA je zpracována na základě projektové dokumentace vypracované ve
stupni technické studie (VPÚ DECO Praha a.s.), geotechnického průzkumu (GeoTec-GS,
a.s.), dopravně-inženýrského průzkumu (CityPlan s.r.o.), na základě akustické studie
zpracované firmou Akustické centrum, rozptylové studie (DEKONTA, a.s ), biologických
průzkumů a rozborů území (Ing. Fridrich, ekologické studie a projekty) a dále údajů
pracovníků obecních úřadů Dolních Břežan a Černošic, odborných zdrojů a na základě
místního šetření provedeného zpracovatelem oznámení.
Předkládaná dokumentace hodnotí předpokládaný vliv záměru na životní prostředí,
technické zabezpečení stavby z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod, půdy,
ovzduší a riziko výstavby a provozu záměru na veřejné zdraví. Bude sloužit jako podklad pro
projednání uvedeného záměru dotčenými orgány státní správy a veřejností.
Dokumentace byla zpracována na objednávku firmy VPÚ DECO Praha a.s., která je
oznamovatelem záměru. Investorem stavby je Středočeský kraj (Zborovská 11, Praha 5).
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
VPÚ DECO Praha a.s.
2. IČO
601 93 280
3. Sídlo (bydliště)
Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. P. Jelínek, Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6
tel. 220 188 166, e-mail: jelinek@vpupraha.cz
5. Zpracovatel dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č.100/2001
ing. Pavel Veselý, Lamačova 906, 152 00 Praha 5, tel. 724 040 042,
Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb.,
- držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. , č.j. osvědčení 12806/1491/OPVŽP/
vydané dne 11.10.2005
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ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.
Předmětem posuzovaného záměru je vybudování a provoz obchvatu Břežan –
přeložky silnice III. třídy č. 0031.
Na základě porovnání charakteru záměru s přílohou č.1 zákona č.100/2001 Sb.,
v aktuálním znění naplňuje zmíněný záměr dikci bodu 9.1 kategorie II, - Novostavby,
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené
v kategorii I).
Příslušným úřadem pro posuzování možných vlivů záměru na životní prostředí je
Středočeský kraj.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková délka posuzovaného záměru (obchvatu) činí 3,19 km. Přeložka silnice III/0031
je navržená jako komunikace III. třídy, kategorie S 7,5/60.
Údaje o celkovém záboru půdy a náklady projektu budou specifikovány v rámci dalšího
stupně projektové dokumentace.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský kraj

Obec s rozšířenou
působností:

Černošice

Pověřená obec:

Jílové u Prahy

Obec:

Dolní Břežany

Katastrální území: Dolní Břežany, Cholupice, Hodkovice u Zlatníků, Zlatníky u Prahy
Obec Dolní Břežany leží ve Středočeském kraji a navazuje na jižní okraj území hlavního
města Prahy. Napříč obcí, ve směru západ – východ prochází v současné době dopravně
významná silnice II/101, která je součástí tzv. aglomeračního okruhu (AO), v tomto úseku
umožňující nejbližší propojení levého břehu Vltavy od silnice R4, prostřednictvím silnice
II/102 směrem východním na Jesenici a dále s připojením na trasu dálnice D1. Dopravní
obsluhu vlastní obce a jejího správního území zajišťuje dále síť silnic III. tříd, které dále
umožňují i dopravní napojení dalších obcí ležících jižně od Prahy. Tyto silnice zajišťují
především radiální směry dopravy ve vtahu ke hlavnímu městu Praha. Ve vlastním řešeném
území se nenachází žádný významnější zdroj těžké dopravy. V současné době se severně od
obce buduje část silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), jeho zprovoznění se předpokládá
v období 2010-2011.
Umístění záměru je dále patrné z následujících obrázků resp. z grafické přílohy této
dokumentace:
________________________________________________________________________
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Obrázek 1 – Základní lokalizace záměru

Obrázek 2 – Dolní Břežany – letecký snímek
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Obrázek 3 – Umístění přeložky III/0031

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je vybudování obchvatu východně od obce Dolní Břežany s cílem
odvést tranzitní dopravu, která je v současné době vedena v celém svém průběhu obytným
územím, nejen mimo centrum obce, ale i mimo její jižní část, kde v současné době probíhá
intenzívní výstavba rodinných domů. Na navrhovanou přeložku silnice III/0031 bude
převedena značná část dopravní zátěže a tím dojde k významnému snížení negativních
dopadů silniční dopravy (zejména hluk a emise znečišťujících látek) v území.
V širším okolí záměru (severně od obce Dolní Břežany) již v současné době probíhá budování
části Pražského silničního okruhu (propojení dálnic D1 a D5). Možná kumulace tohoto
záměru se může částečně projevit v imisním pozadí (kvalita ovzduší), v menší míře (s
ohledem na vzdálenost od nejbližších chráněných objektů) i v celkové hlukové zátěži území.
________________________________________________________________________ 11
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Realizace jihovýchodního obchvatu dolních Břežan umožní výrazně snížit zatížení
dopravní zátěž na úseku stávající komunikace III/0031 (Dolní Břežany – Písnice) protínající
severojižním směrem v celém svém průběhu obytné území obce. Tato intenzivní
automobilová doprava významným způsobem přispívá k celkové zátěži životního prostředí a
zdravotní zátěži obyvatel nejbližší obytné zástavby, a to zejména hlukem a imisemi
znečišťujících látek.
Cílem záměru je aby byly severojižní (radiální) vazby v individuální dopravě na hl. m.
Praha vedeny mimo centrum obce a obci tak zůstalo pouze vedení autobusových spojů
pražské integrované dopravy. Realizováním přeložky III/0031 dojde rovněž ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy v centrální části obce.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Navrhovaná trasa přeložky vychází z platného Územního plánu obce Dolní Břežany
(schválený zastupitelstvem obce 12/2005) a je řešena v kategorii S 7,5 s návrhovou rychlostí
60 km/h (směrodatná rychlost 80 km/h). Vzhledem k omezeným možnostem vedení trasy
bude nutno v některých úsecích přeložky snížit povolenou rychlost a omezit možnost
předjíždění. Jedná se o úsek silnice III. třídy s označením III/0031 (Písnice – Dolní Břežany),
která zajišťuje v této oblasti komunikační propojení III/0031 a III/10115. Přeložkou výše
uvedené silnice je dotčena komunikace kategorie S 7,5/60 na konci úpravy. Jedná se o silnici
III.třídy s označením III/10115 (Dolní Břežany - Zvole). Její úprava (napojení) na přeložku
III/0031 zůstane ve stejné kategorii.
Začátek trasy obchvatu navazuje směrově i výškově na stávající silnici III/0031 v úseku
Písnice – Dolní Břežany před začátkem obce Dolní Břežany mezi stávající čerpací stanicí
PHM a budovaným areálem STK. Konec úpravy obchvatu navazuje na stabilizovanou trasu
silnice III/10115 za obcí Dolní Břežany ve směru na Ohrobec.
Příčné uspořádání a konstrukce vozovky
Šířkové parametry kategorie S 7,5/60
jízdní pruh
2 x 3,00 m
zpevněná krajnice
2 x 0,25 m
nezpevněná krajnice
2 x 0,50 m
volná šířka komunikace
7,50 m
Povrch vozovky v přímých úsecích bude se základným střechovitým sklonem 2,5 %, ve
směrových obloucích bude dostředný sklon dle příslušného poloměru směrového oblouku.
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Konstrukce vozovky třída dopravního zatížení
Návrhová úroveň porušení vozovky
Katalogové číslo TP 170
asfaltový beton
ABS I
asfaltový beton
ASBH I
obalované kamenivo
OK II
kamenivo zpevněné cementem
KSC I
štěrkodrť
ŠD
celkem

: III
: D1-N-6, podloží PII
ČSN 73 61 21
ČSN 73 61 21
ČSN 73 61 21
ČSN 73 61 27
ČSN 73 61 26-1

40 mm
60 mm
50 mm
130 mm
150 mm
min. 430 mm

Na trase přeložky silnice II/0031 je v km 1,41 navržen mostní objekt v délce 19,00 m,
který bude zřízen v místě údolní nivy Břežanského potoka. Most bude postaven v přímé
poloze, stavba je navržena jako kolmá čtyřtrámová ocelobetonová spřažená konstrukce,
konstantní výšky trámu o jednom prostém poli rozpětí 20,00 m. Příčný sklon komunikace
III/0031 na mostě je střechovitý 2,50 %, niveleta na mostě je tvořena údolnicovým obloukem
o poloměru R=15 200 m. Šířka převáděné komunikace je 7,5 m. Celková šířka mostu je kvůli
plánované cyklostezce 9,10 m, výška mostu je 4,5 m a plocha 154,00 m2. Most je navržen bez
chodníku pro pěší.
V závislosti na poloze trasy nové přeložky jsou vyvolány požadavky na pět nových
úrovňových křižovatek:
1. První úrovňová okružní křižovatka o průměru 34,00 m je navržena v km 0,080. Slouží
k napojení navrhované přeložky na stávající průběh silnice III/0031. Okružní
křižovatka je navržena jako tříramenná s možností připojení čtvrtého ramena pro
obsluhu přilehlých pozemků.
2. Druhá úrovňová průsečná křižovatka je navržena v km 0,819 a slouží k vykřížení trasy
přeložky se stávající silnicí III/00314 (Dolní Břežany – Hodkovice).
3. Třetí úrovňová okružní křižovatka o průměru 30,00 m je navržena v km 1,573. Slouží
k vykřížení navrhované přeložky se stávající silnicí II/101 (Dolní Břežany – Jesenice).
Okružní křižovatka je navržena jako čtyřramenná.
4. Čtvrtá úrovňová průsečná křižovatka je navržena v km 1,932 a slouží k vykřížení trasy
přeložky se stávající silnicí III/10315 (Dolní Břežany – Libeř).
5. Pátá úrovňová křižovatka typu „T“ je navržena v km 2,980 a slouží k napojení
přeložky silnice III/10115 v konci úpravy. Vjezdové a výjezdové větve křižovatek jsou
navrženy dle příslušných ČSN.
Dále jsou zde navrženy hospodářské sjezdy pro napojení stávající sítě polních cest.
Součástí projektu je také návrh možného křížení přeložky s navrhovanou páteřní cyklotrasou.

Napojení na inženýrské sítě
Navrhovaná trasa přeložky silnice III/0031 se dotýká těchto stávajících inženýrských sítí:
• Nadzemní vedení 22 kV - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
• Sdělovací kabelové vedení – TELIA SONERA
• Sdělovací kabelové vedení – VUSS AČR
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sdělovací kabelové vedení – 805-04 – TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s.
Sdělovací kabelové vedení – DK 121 – TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s.
Sdělovací kabelové vedení – DK 34 – TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s.
Sdělovací kabelové vedení – opt. 757-99 – TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s.
Sdělovací kabelové vedení – DK 34 – TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s.
VTL plynovod DN 100 ocel – PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
Vodovod DN 160 PVC – 1. SčV, a.s.
Signální kabel - 1. SčV, a.s.

Dále trasa prochází v ochranném pásmu dvojitého vedení 400 kV (V414/476) – ČEPS, a.s.
Přeložky inženýrských sítí budou zahájeny po dokončení přípravy území.
Vegetační úpravy
Po realizaci výstavby silnice budou provedeny též vegetační úpravy a to zejména na
plochách trvalého záboru stavby především podle silničního tělesa. Veškeré tyto plochy
budou osázeny travním semenem. Pro estetické začlenění stavby do krajiny a částečné
zmírnění negativního vlivu na okolí se předpokládá též výsadba vzrostlé zeleně. Projekt bude
vypracován v dalším stupni projektové dokumentace.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby bude možné přesně stanovit až na základě
provedené projekční přípravy, jejíž dokončení lze očekávat v průběhu roku 2009. Konec
výstavby celé komunikace se předpokládá během roku 2011.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
:
Obec
:
Katastrální území:

Středočeský
Dolní Břežany
Dolní Břežany, Zlatníky, Cholupice, Hodkovice u Zlatníků a Zlatníky u
Prahy

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí jednotlivých správních úřadů je uveden v následující
tabulce:
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Tabulka 1 – Výčet navazujících rozhodnutí

Rozhodnutí

Zákon

Úřad

Územní rozhodnutí

183/2006 Sb. o územním
Stavební úřad – OÚ Dolní
plánování a stavebním řádu
Břežany
(stavební zákon)

Stavební povolení

183/2006 Sb. o územním
Stavební úřad - OÚ Dolní
plánování a stavebním řádu
Břežany
(stavební zákon)

Kolaudační rozhodnutí

183/2006 Sb. o územním
Stavební úřad - OÚ Dolní
plánování a stavebním řádu
Břežany
(stavební zákon)

Závazné stanovisko k zásahu
do VKP

114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny

Odbor ochrany prostředí
(MÚ Černošice)

Souhlas k umístění stavby
z hlediska krajinného rázu

114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny

Odbor ochrany prostředí

Souhlas se záborem ZPF

334/1992 Sb. o ochraně ZPF

Odbor ochrany prostředí
(MÚ Černošice)

Rozhodnutí o výši odvodů za
odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu

334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu

Odbor ochrany prostředí
(MÚ Černošice)

Výjimka z ochranných
podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů a rostlin

114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny

Odbor ochrany prostředí
(KÚ Středočeského kraje)

Povolení ke kácení dřevin

114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny

OÚ Dolní Břežany

Zásah do vodních toků

254/2001 Sb. o vodách

Vodoprávní úřad (MÚ
Černošice)

Povolení k nakládání
s povrchovými a podzemními
vodami

254/2001 Sb. o vodách

Vodoprávní úřad (MÚ
Černošice)

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Jedná o liniovou stavbu, která většinou své trasy leží na pozemcích vedených jako
zemědělská půda (či navržených dle ÚP Dolní Břežany k zemědělskému využití).
Z uvedeného důvodu dojde k významnému záboru půdy ze zemědělského půdního fondu
(ZPF). V souladu se zákonem č.334/1992 Sb., v platném znění, budou návrh trasy obchvatu a
návrhy na příslušné zábory (trvalé nebo dočasné) zemědělské půdy projednány s orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu (KÚ Středočeského kraje).
________________________________________________________________________ 15
Obchvat III/0031 Dolní Břežany – Dokumentace dle Přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

___________________________________________________________________________
Ze závěrů provedeného pedologického průzkumu vede vyplývá, že trasa obchvatu vede
z převažující části přes půdy patřící do I. třídy ochrany ZPF. Kromě úseků plánovaného
napojení a křížení obchvatu se stávajícími komunikacemi (III/0031, III/00314, II/101,
III/00315 a III/10115), mostního objektu v délce 30,5 m v nivě Břežanského potoka a dále
mimo lesního porostu v úseku cca 2,80 – 2,84 km bude - v souladu se zákonem č.334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění - provedena oddělená skrývka
humózních horizontů ve výšce 0 – 50 cm. Na základě schváleného plánu rekultivace bude
zajištěno opětovné využití této zeminy k rekultivaci stavby silničního tělesa či pro jiné
hospodárné využití. Možnost uložení případného přebytku výkopové zeminy (pouze na
pozemku investora) bude projednána s příslušným stavebním úřadem. Před jejím uložením
bude ověřeno, že výkopová zemina splňuje požadavky pro inertní odpad využívaný na
povrchu terénu dle Vyhlášky MŽP č.294/2005 Sb. v platném znění resp. požadavky Vyhlášky
MŽP č.383/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění). Podrobný plán
skrývky zeminy a nakládání s mezisklady sejmuté ornice bude zpracován v dalším stupni
projektové dokumentace.
Rozsah trvalého záboru ZPF, tj. zemědělské půdy která nebude již nadále využívána
k zemědělské výrobě, bude představovat přibližně 30 400 m2.
Při výstavbě záměru dojde rovněž k dočasnému záboru ZPF (plochy dočasné určené pro
potřeby stavby např. mezisklady sejmuté ornice, prostory k dočasného umístění stavebních
objektů, přístupových cest atd.). I v tomto případě bude umístění meziskladu sejmutí ornice
předem projednáno a odsouhlasenou příslušným stavebním úřadem.
Přesná kvantifikace požadavků na trvalé i dočasné zábory zemědělského půdního fondu
bude provedena v dalším stupni projektové dokumentace.
Předmětnou stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zákona
č.289/1995 Sb., v platném znění.

B.II.2. Voda
Potřeba vody pro realizaci stavby
V současné době je pro realizaci stavby problematické odhadnout spotřebu vody, neboť
není známo, zda betonové směsi budou na stavbu dováženy, nebo připravovány na místě.
Toto bude blíže specifikováno v rámci dalšího stupně projektové dokumentace. Zajištění
veškeré vody, která bude případně potřebná po dobu výstavby (vlastní stavba, zkrápění
staveniště a komunikací, atd.), bude realizováno napojením na stávající rozvody vody
v přilehlém území na základě dohody s provozovateli. Čerpání podzemní vody se neplánuje.
Potřeba vody pro provoz komunikace - vlastní provoz komunikace nevyžaduje zásobování
vodou.
Potřeba vody pro technologii - dle současných poznatků se podél navržené komunikace
nepočítá s umístěním žádného zařízení či provozovny, která by měla požadavek na
zásobování vodou.
Potřeba požární vody - vlastní provoz komunikace nevyžaduje zásobování požární vodou.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro stavbu bude použit dovezený kompletní technologický celek, který bude napojen
na příslušné inženýrské přípojky. Na místě budou pro usazení do terénu použity běžné
stavební materiály. S ohledem na tyto skutečnosti nebudou při realizaci záměru vznikat
významné nároky na energetické a surovinové zdroje.
Provoz
Během výstavby komunikace budou použity běžné stavební materiály a suroviny
nezávadné vůči životnímu prostředí (obalované kamenivo či kamenivo zpevněné cementem,
štěrk, asfaltový beton, a dále betonové a ocelové profily mostního objektu). Spotřeba těchto
surovin na výstavbu vlastního silničního tělesa je plně odvislá na stavebních parametrech
jednotlivých úseků vozovky. Při délce 3 197 m, šířce 7,5 m a při mocnosti povrchu vozovky
minimálně 430 mm je možno očekávat celkem přibližně 10 310 m3 výše uvedených
materiálů.
Z prostoru trvalého i dočasného záboru bude sejmuta ornice, část určená ke zpětnému
použití na stavbě (silniční těleso a rekultivace) se uloží na manipulační pruh a na plochách
zařízení staveniště. Podle předběžné bilance zemních prací dojde po odhumusování a využití
vytěžené ornice k přebytku přibližně 9 177 m3 ornice. Při celkové kubatuře výkopových prací
49 520 m3 a předpokládané celkové kubatuře násypů 20 663 m3 je možno předpokládat
celkový přebytek zemního materiálu cca 28 857 m3.
V dalším stupni projektové dokumentace bude na základě podrobného průzkumu
provedeno přesné vyčíslení zemního materiálu vhodného pro výstavbu náspů potažmo jeho
celkového přebytku. Následné využití předpokládaného přebytku výkopové zeminy bude
projednáno a odsouhlaseno příslušným stavebním úřadem, tak aby byly splněny požadavky
platné legislativy (Vyhlášky MŽP č.294/2005 Sb. resp. 383/2001 Sb. v platném znění atd.).

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Obec Dolní Břežany leží ve Středočeském kraji a navazuje na jižní okraj území hlavního
města Prahy. Napříč obcí, ve směru západ - východ prochází v současné době dopravně
významná silnice II/101, která je součástí tzv. aglomeračního okruhu umožňujícího propojení
rychlostní silnice R4 a dálnice D1. Dopravní obsluhu vlastní obce a jejího správního území
zajišťuje dále síť silnic III. tříd, které zajišťují především radiální směry dopravy ve vztahu ke
hlavnímu městu. V tomto směru je významně zatěžována komunikace III/0031, která je
vedena obytným územím obce ve směru Praha.
Dopravní zatížení území bude dále zcela závislé na postupu výstavby silničního okruhu
kolem Prahy, který se již v současné době buduje severně ve vzdálenosti cca 800 m od okraje
obce. Předpokládá se, že etapa výstavby silničního okruhu bude prozatím ukončena východně
od obce Zlatníky v místě křížení s dnešní silnicí II/101, tedy v místě budoucí odpojení dálnice
D3. Propojení silničního okruhu východním směrem na dálnici D1 dočasně umožní tzv.
„Vestecká spojka“ a současná trasa silnice II/101, u které by byl realizován jižní obchvat obce
Jesenice. Již tato etapa podstatným způsobem ovlivní dopravní zatížení v obci na dnešním
průtahu silnice II/101, který by již nepřenášel tranzitní a nákladní dopravu. Její uvedení do
provozu vyvolá změny dopravního zatížení na komunikační síti procházející obcí. Zatímco na
komunikaci II/101 dojde k poklesu dopravního zatížení, v severojižním směru mezi silnicemi
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III/0031 a III/00315 a dále do prostoru Jílového u Prahy, tedy prostoru hojně využívaného pro
bydlení a rekreaci naopak dojde k jeho nárůstu. Omezení tohoto nepříznivého stavu je řešeno
navrhovaným záměrem - přeložením příslušného úseku komunikace III/0031 do obchvatové
trasy vedené východně od stávající zástavby Dolních Břežan.
Informace o stávajícím a výhledovém dopravním zatížení sledovaných komunikací byly
získány z dopravního průzkumu provedeného společností CityPlan dne 13.2.2008 v prostoru
křižovatky Zbraslavská – Pražská – Ke Zlatníkům – 5.května. Zjištěné dopravní intenzity jsou
uvedeny v následujících tabulkách č. 2 až 8; doplnění informace o budoucí dopravní zátěži
navrhovaného obchvatu jsou shrnuty v tabulkách 9 a 10.
Uvedené hodnoty, které byly použity i jako podklad pro zpracování rozptylové a hlukové
studie, se vztahují k 24-hodinové intenzitě dopravy během průměrného pracovního dne
(s rozdělením na osobní a nákladní automobily). Vzhledem k zanedbatelnému významu
nebyly uvažovány jízdy motocyklů. Intenzity nezahrnují vnitřní dopravu uvnitř obce.
Poznámka: Nulový scénář představuje variantu bez vybudování silničního okruhu kolem Prahy
(SOKP) ani obchvatu Dolních Břežan
Tabulka 2 – Stávající a výhledové zatížení silnice III/0031 (Písnice – III/00314)
Motorová
vozidla

2008
současný stav

2010
nulový scénář

2010
SOKP

2010
obchvat a SOKP

2030
výhled

Osobní

6690

7230

6520

7440

6840

Lehká nákladní

350

390

300

320

300

240

180

8000

7320

Těžká nákladní

290

290

240

Celkem

7330

7910

7060

Tabulka 3 – Stávající a výhledové zatížení silnice III/0031 (III/00314 – II/101)
Motorová
Vozidla

2008
Současný stav

2010
nulový scénář

2010
SOKP

2010
obchvat a SOKP

2030
výhled

Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

5950
410
260
6620

6450
440
310
7200

4500
190
160
4850

1350
60
60
1470

1190
70
40
1300

Tabulka 4 – Stávající a výhledové zatížení silnice II/101(Ke Zlatníkům)
Motorová
Vozidla
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

2008
současný
stav
4070
800
650
5520

2010
nulový scénář

2010
SOKP

2010
obchvat a SOKP

2030
výhled

4910
820
630
6360

820
60
90
970

800
60
90
950

1500
110
190
1800
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Tabulka 5 – Stávající a výhledové zatížení silnice II/101(Zbraslavská)
Motorová
Vozidla
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

2008
současný
stav
8430
1000
700
10130

2010
nulový scénář

2010
SOKP

2010
obchvat a SOKP

2030
výhled

9940
1080
720
11740

1450
40
10
1500

870
30
10
910

1130
30
10
1170

Tabulka 6 – Stávající a výhledové zatížení silnice III/10115 (II/101 – Ohrobec)
Motorová
vozidla
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

2008
současný
stav
4060
170
150
4380

2010
nulový scénář

2010
SOKP

2010
obchvat a SOKP

2030
výhled

4310
170
170
4650

4010
150
140
4300

580
20
30
630

420
20
20
460

Tabulka 7 – Stávající a výhledové zatížení silnice III/00315 (Jílovská)
Motorová
vozidla

2008
Současný stav

2010
nulový scénář

2010
SOKP

2010
obchvat a SOKP

2030
výhled

Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

2230
140
60
2430

2660
170
70
2900

640
20
10
670

850
30
20
900

570
30
10
610

Tabulka 8 – Stávající a výhledové zatížení silnice III/00314 (K Hodkovicím)
Motorová
Vozidla
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

2008
současný
stav
410
110
40
560

2010
nulový scénář

2010
SOKP

2010
obchvat a SOKP

2030
výhled

460
120
80
660

80
0
0
80

110
0
0
110

90
0
0
90

Tabulka 9 – Výhledové zatížení okruhu Dolních Břežan (III/0031 – II/101)
Motorová
vozidla
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

2010
obchvat a SOKP
4020
150
100
4270

2030
výhled
3380
140
60
3580
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Tabulka 10 – Výhledové zatížení okruhu Dolních Břežan (II/101 – III/10115)
Motorová
vozidla
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

2010
obchvat a SOKP
3580
140
140
3860

2030
výhled
3480
150
160
3790

Ve fázi výstavby obchvatu bude pro přepravu stavebních materiálů resp. k odvozu
přebytečné zeminy využívána existující silniční síť. V době zpracování oznámení dosud
nebylo dostatečné množství informací pro odhad přesného trasování a počtu jízd nákladních
automobilů zajišťujících dopravu materiálu a obsluhu staveniště.
Nová komunikace vyvolá potřebu přeložek polních cest, které se v současné době
nacházejí v dotčené oblasti. Dále budou v začátku a v konci navrhované přeložky provedeny
stavební úpravy navazujících komunikací.
Nároky na jinou infrastrukturu
V prostou křížení s komunikací II/101 v km 1,573 zasahuje trasa obchvatu do ochranného
pásma elektrického vedení 400 kV, a dále ochranného pásma elektrického vedení 22 kV
v úsecích km 0,5 až 1,6 a v cca km 2. Stavba obchvatu a s ní související stavební práce
v ochranném pásmu elektrických vedení vyžadují dle zákona č.458/2000 Sb., v platném
znění, souhlas jejich vlastníků.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
V průběhu výstavby ani provozu komunikace nebudou dle získaných informací
provozovány žádné významné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Pokud jde o plošné zdroje znečišťování ovzduší, mohou se krátkodobě a v omezené míře
vyskytovat v průběhu výstavby (dočasné mezideponie zemin, skládky stavebních materiálů
atd.). Z hlediska produkce emisí znečišťujících látek lze však tyto zdroje považovat za málo
významné.
Za dominantní z hlediska znečišťování ovzduší lze v souvislosti s výstavbou a
následným provozem posuzovaného záměru považovat zdroje liniové. Tyto zdroje lze podle
doby výskytu rozdělit na dočasné a trvalé.
Liniové zdroje dočasné
Dočasnými liniovými zdroji znečišťování ovzduší bude doprava zásobující stavbu areálu
stavebními materiály a stavební stroje provádějící úpravu terénu. Pro terénní práce budou
používány běžné stavební stroje (buldozery, rypadla apod.), pro přemisťování zemin těžká
nákladní vozidla. Dominující znečišťující látkou budou prachové částice a dále látky ze
spalování pohonných hmot (NOx, NO2, CO, PM10, benzen a polycyklické aromatické
uhlovodíky a další uhlovodíky). Celá trasa obchvatu prochází mimo obytnou zástavbu
východně od okraje obce a bezprostřední vliv znečišťování ovzduší na obytné objekty tak
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bude omezen. Zvýšenou imisní zátěž ze stavebních činností je možno nicméně očekávat
zejména v severovýchodní a jihovýchodní části obce Dolní Břežany, ve kterých je obytná
zástavba situována nejblíže (35 – 70 m) trase obchvatu. V době zpracování této dokumentace
dosud neexistoval reálný plán stavebních prací, tedy ani údaje o intenzitě obslužné dopravy.
Dopad těchto potenciálních zdrojů znečišťování ovzduší proto nebyl hodnocen kvantitativně.
S ohledem na časově omezenou působnost jednotlivých fází výstavby, vzdálenost trasy od
městské zástavby a předpokládanou frekvenci výskytu uvedených emisních zdrojů lze však
předpokládat, že emisní produkce znečišťujících látek vznikajících v průběhu výstavby
obchvatu bude zanedbatelná a její příspěvek k celkové imisní zátěži okolí bude minimální.
Liniové zdroje trvalé
Navržená komunikace se v zájmovém území stane novým liniovým zdrojem znečištění
ovzduší. Dopravní prognóza její předpokládané zátěže a zátěže okolních komunikací v letech
2008, 2010 a 2030 byla zpracována společností CityPlan s.r.o. Pro účely posouzení možných
dopadů na ovzduší byl jako cílový vybrán rok 2010, a to včetně zprovoznění silničního
okruhu kolem Prahy (SOKP). Výsledky předpokládané dopravní zátěže vybraných
komunikací včetně nové přeložky silnice III/0031 pro obě posuzované varianty (bez a se
záměrem) jsou uvedeny v tabulkách č. 2 až 10 ( kapitola B.II.4. této dokumentace). Uvedené
hodnoty se vztahují k 24-hodinové intenzitě dopravy během průměrného pracovního dne
(s rozdělením na osobní a nákladní automobily). Hodnoty emisních vydatností komunikací ve
výhledovém stavu k roku 2010, po realizaci záměru (vč. SOKP), jsou uvedeny v následující
tabulce:
Tabulka 11 – Průměrná emisní vydatnost v roce 2010 – se záměrem a SOKP [g/m/rok]
Komunikace
III/0031 (Písnice – K Hodkovicím)
III/0031 (K Hodkovicím – II/101)
II/101 (Ke Zlatníkům)
II/101 (Zbraslavská)
III/10115 (Zbraslavská – Ohrobec)
III/00315 (Ke Zlatníkům – Libeňská)
K Hodkovicím (III/0031 – Vestecká)
Obchvat (III/0031 – II/101)
Obchvat (II/101 – III/10115)

CO
1824,3
393,7
301,0
192,1
195,9
219,0
79,6

NOX
2454,3
574,8
597,4
190,0
298,3
261,7
100,7

NO2
132,1
38,4
42,5
11,1
20,2
13,8
5,3

874,6
849,4

1076,3
1201,9

56,4
65,0

PM 10 Benzen B(a)P
80,9
12,0
2,2.10-4
19,0
2,4
3,3.10-5
19,2
1,8
2,6.10-5
6,7
1,2
1,6.10-5
9,6
1,1
1,6.10-5
8,8
1,4
2,5.10-5
3,3
0,5
9,7.10-6
35,9
5,9
1,1.10-4
39,0
5,6
1,0.10-4

Hodnoty emisní vydatnosti dotčených komunikací v roce 2010 pro případ kdy by záměr
nebyl realizován, ale byl by zprovozněn v daném úseku SOKP jsou pro přehlednost uvedeny
v tabulce 12:
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Tabulka 12 – Průměrná emisní vydatnost v roce 2010 – zprovoznění SOKP [g/m/rok]
Komunikace
III/0031 (Písnice – K Hodkovicím)
III/0031 (K Hodkovicím – II/101)
II/101 (Ke Zlatníkům)
II/101 (Zbraslavská)
III/10115 (Zbraslavská – Ohrobec)
III/00315 (Ke Zlatníkům - Libeňská)
K Hodkovicím (III/0031 – Vestecká)

CO
1643,4
1247,2
305,1

NOX
2313,5
1682,3
600,4

NO2
125,7
110,2
42,7

308,6
1230,7
156,2
14,5

277,9
1626,8
166,0
11,4

15,4
106,6
8,5
0,5

PM 10 Benzen B(a)P
75,8
10,7
2,3.10-4
56,3
7,5
1,6.10-4
19,3
1,8
1,7.10-4
9,7
2,0
2,5.10-5
54,2
7,2
1,1.10-4
5,7
1,0
8,3.10-5
0,4
0,1
2,6.10-5

Z porovnání výše uvedených tabulek emisní vydatnosti resp. tabulky č.19 (kap. C 2.1.
této dokumentace) vyplývá, že zprovoznění silničního okruhu kolem Prahy vyvolá (i bez
realizace obchvatu Dolních Břežan) snížení emisní produkce z automobilové dopravy na
všech sledovaných komunikacích v území, zejména pak na silnici II/101 (ulice Zbraslavská a
Ke Zlatníkům).
Z porovnání hodnot průměrné emisní vydatnosti komunikací v roce 2010 pro situaci
zprovoznění SOKP bez záměru a s ním následně vyplývá, že vybudováním východního
obchvatu Dolních Břežan dojde k dalším významným poklesům dopravní zátěže a tím i
ke snížení emisní produkce všech sledovaných znečišťujících látek emisní podél stávající
silnici III/0031 (o cca o 50 %), a ulici 5. května (o cca 80 %) resp. Zbraslavské tj. na
komunikacích procházejících centrem Dolních Břežan. Poklesy emisní vydatnosti činí 0,85
resp. 1 kg/m komunikace/rok, tzn. že podél zmíněných úseků komunikace poklesne produkce
znečišťujících látek řádově ve stovkách kilogramů, což je hodnota významná. Naopak mírný
nárůst produkce znečišťujících látek – ve srovnání se stavem bez záměru, ale při
realizovaném SOKP, lze očekávat na komunikacích III. třídy s příjezdem do Dolních Břežan
od východu (Zlatníky, Hodkovice). Nicméně i přesto bude celková emisní vydatnost těchto
komunikací nižší než při zachování stávajícího stavu silniční sítě.
Realizace záměru tak povede k významnému odlehčení stávajících komunikací
III/0031 a III/10115 procházejících středem obce v severojižním směru v bezprostřední
blízkosti obytné zástavby a tím i ke zlepšení kvality ovzduší.
Vyhodnocení vlivu záměru je provedeno samostatnou rozptylovou studií (DEKONTA
duben 2008, aktualizace leden 2009), která je Textovou přílohou č. 1 této Dokumentace.

B.III.2. Odpadní vody
Vzhledem k charakteru plánované stavby a jejímu účelu lze očekávat pouze
produkci srážkových odpadních vod; žádné technologické ani splaškové odpadní vody
vznikat nebudou.
Srážkové vody z komunikací je možno charakterizovat jako vody potenciálně
kontaminované. Jedná se především o znečištění látkami charakteru – nerozpuštěné látky,
drobné mechanické nečistoty a také nepolární extrahovatelné látky. V průběhu zimního
období bude odpadní srážková voda obohacena dále o mechanické nebo chemické posypové
látky (např. sůl, solanka, písek, štěrk).
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Průtok dešťových vod Q v [l/s] je odvozen podle vzorce Q = ψ*A*q, kde ψ je součinitel
odtoku, A je odvodněná plocha [ha], q je vydatnost přívalového deště [l/s/ha]. Součinitel
odtoku ψ pro zpevněnou plochu tj. vlastní těleso komunikace se zpevněnou krajnicí (živice)
činí 0,80 pro zeleň (nezpevněné plochy na okrajcích komunikace) pak 0,05.
Přehled odvodňovaných ploch, roční bilance odváděných dešťových vod a množství
odváděných vod při přívalovém dešti ukazují následující tabulky (č. 13 a 14):
Poznámka: V rámci stavby je předpokládáno vybudování/úprava celkem 23 900 m2 zpevněných a cca
9 600 m2 nezpevněných ploch.
Tabulka 13 - Přehled odvodňovaných ploch a bilance odvedených dešťových vod (přívalový déšť)
Způsob zastavění
Zpevněné plochy
Zeleň
Celkem

Celková
plocha (m2)
23 900
9 600
33 500

ψ
0,8
0,05
-

Reduk.
plocha (m2)
21 510
480
21 990

Q15
(l/s)
2796
6
2802

Pozn.: Přívalový déšť byl uvažován v intenzitě 130 l/s/ha za předpokladu doby trvání t=15 minut a periodicity
p = 1,0

Uvažujeme–li průměrný roční srážkový úhrn 550 mm, roční množství dešťových vod
odvedených z celkové plochy záměru (zpevněných a okolních ozeleněných ploch) dosáhne
následujících hodnot:
Tabulka 14 – Roční bilance odvedených dešťových vod
Způsob zastavění
Zpevněné plochy
Zeleň
Celkem

Celková plocha
(m2)
23 900
9 600
33 500

ψ
0,8
0,05
-

Reduk.
plocha (m2)
21 510
480
21 990

Q365
(m3)
11831
264
12095

Pozn. Stanovení množství odvedených dešťových vod je v této fázi pouze informativní - bylo
stanoveno pro posouzení v rámci tohoto oznámení a bude upřesněno v další fázi projektové
dokumentace na základě stanovení přesné výměry odvodňovaných ploch.

Odvádění dešťových vod
Veškerá dešťová voda ze zpevněných ploch komunikace bude odvedena v rámci
stávajícího systému odvodnění území do povodí Břežanského a Libušského potoka. Povrch
vozovky je odvodněn svým podélným a příčným spádem do oboustranných podélných
příkopů. Odvodnění pláně je zajištěno jejím příčným sklonem (min 3,0 %). Odvodnění
jednotlivých úseků obchvatu je řešeno následujícími způsoby:
km 0,00 – km 0,80

úsek je vyspádován severozápadním směrem, kde bude napojen na stávající
odvodňovací systém silnice III/0031. Úsek spadá do přímého povodí
Libušského potoka. Odvodnění vozovky v úseku křížení s komunikací
III/00314 je řešeno stávajícím odvodňovacím systémem této komunikace

km 0,80 – km 1,88

úsek náleží do povodí Břežanského potoka, do jehož koryta v nejnižším místě
nivelety (km 1,34) jsou zaústěny podélné příkopy vozovky. Odvodnění
budoucí křižovatky se silnicí II/101 je řešeno pomocí dvou propustků
probíhajících příčně na stávající silnici
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km 1,88 – km 3,00

úsek náleží do povodí Břežanského potoka, je odvodňován do příležitostné
vodoteče (v km 2,15) zaústěné do Malého rybníka situovaného u SV okraje
zámecké zahrady. V úseku křížení se silnicí III/00315 dojde k napojení na
stávající odvodňovací systém

km 3,00 – km 3,19

v posledním úseku jsou příkopy napojeny na stávající odvodňovací systém při
komunikaci III/10115.

Odvodnění posuzované přeložky III/0031 vyvolá nutnost úpravy koryta příležitostné
vodoteče v délce přibližně 500 m.
V dalším stupni projektové dokumentace bude řešeno vybudování dešťových
usazovacích nádrží (DUN s odlučovači mechanických splavenin i plovoucích ropných látek)
před soustředěnými svody srážkových vod z povrchu vozovky do přilehlých vodotečí.
Součástí projektového řešení budou i konkrétní technické návrhy na jednotlivé stavební prvky
(účinnost odlučovačů, kapacita DUN, způsob čištění atd.).
Zároveň bude zpracován a předložen ke schválení plán opatření pro případy úniku
havarijních úniků látek závadných vodám (havarijní plán).

B.III.3. Odpady
Odpady vznikající při realizaci záměru lze podle doby jejich vzniku rozdělit do tří
kategorií:
1. odpady vznikající v době výstavby záměru
2. odpady vznikající při provozu záměru
3. odpady vznikající v případě ukončení záměru.

Odpady vznikající v průběhu výstavby
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu nové komunikace, při které nebude prováděna
žádná demolice, bude při této fázi vznikat převážně směsný stavební odpad.
Vznikající odpady budou na místě předběžně tříděny podle druhů (kategorií). Jednotlivé
vytříděné odpady budu přednostně materiálově využívány (kovy do šrotu, dřevní hmota pro
kompostování, zemina pro terénní úpravy apod.), nevyužitelný odpad bude na základě
smlouvy s dodavateli stavebních a montážních prací předán k odstranění osobě s příslušným
oprávněním ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Průběžně bude
vedena zákonná evidence. Veškeré odpady, vznikající ve spojitosti s výstavbou záměru budou
ve vlastnictví stavební společnosti, která příslušné stavební úpravy provádí. Stavební
dodavatel je povinen vést evidenci odpadů, kterou po ukončení stavby předloží příslušnému
úřadu.
V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě
komunikace, zařazené dle vyhlášky č.381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění.
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Tabulka 15 - Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě komunikace
Druh odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační mat. a čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem170107
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Dřevo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
Sklo
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kategorie
odpadu

Kód odpadu

N
O
O
O
O
O

13 02 08
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 06

O/N

15 01 10

N

15 02 02

O

17 01 01

O

17 01 02

O/N

17 01 06

O

17 01 07

O
O
O

17 03 02
17 02 01
17 02 03

N

17 02 04

O
O
O
O

17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04

N

17 09 03

O

17 09 04

O
O
O

20 01 02
20 03 01
20 03 03

Nakládání s uvedenými druhy odpadů, jejich označování a evidence budou realizovány v
souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, resp. v souladu s jeho
prováděcími vyhláškami č.376/2001 Sb., 381/2001 Sb., a 383/2001 Sb., v platném znění. Se
vznikajícími odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. S ohledem na
předpokládaný vznik odpadů kategorie N (nebezpečný), si původce před zahájením prací na
zajistí souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy pro nakládání s N odpady.
Pozn. Za nebezpečný je odpad (dle ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění)
považován v případě, je-li znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad
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nebezpečným, uvedeným v příloze č.5 k zákonu o odpadech nebo je-li znečištěn některým z odpadů
uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů daném vyhláškou č.381/2001 Sb., v platném znění.

Pokud jde o množství vznikajících odpadů, řádově se – s ohledem na rozsah množství
stavebních úprav - bude jednat (mimo odtěžených zemin a kamení) o jednotky až desítky tun.
Odpady vznikající v rámci provozu komunikace
Při provozu komunikace se nepředpokládá vznik významného množství odpadů. Půjde
převážně o uliční smetky, kaly z dešťových usazovacích nádrží (kat.č. 19 08 02) a
z odlučovačů olejů (kat. č. 13 05 02), příp. o dřevní odpad (kat.č. 20 02 01) při odstraňování
náletových dřevin.
Pokud jde o množství vznikajících odpadů, řádově se bude ročně jednat maximálně o
stovky kilogramů až první jednotky tun (v závislosti na rozsahu čištění usazovacích nádrží
resp. frekvenci odstraňování náletových dřevin).
Potenciálně existuje i riziko vzniku i dalších druhů nebezpečných odpadů vyvolané
havárií projíždějících vozidel a únikem provozních medií, které mohou kontaminovat zeminu
příp. zachycenou srážkovou vodu. Množství takto vznikajících odpadů však nelze
kvantifikovat.
Odpady vznikající při případném ukončení provozu záměru
Tento stav se s ohledem na charakter záměru (komunikace pro provoz motorových
vozidel) nepředpokládá. Přesto, pokud by někdy v budoucnu k této situaci došlo a
komunikace by byla odstraněna, bude produkováno stejné spektrum odpadů jako při výstavbě
komunikace (viz tabulka č.15).

B.III.4. Ostatní
Hluk
Silniční doprava je obecně významným zdrojem hluku, který je způsoben pohybem
motorových vozidel na komunikaci (hluk z motoru a valivého pohybu pneumatik). Hluk je
generován jak při výstavbě komunikace, kdy se jedná o časově omezené působení (dočasné
zdroje hluku), tak následně po jejím zprovoznění (trvalé zdroje hluku).
Dočasné zdroje hluku (liniové i bodové) budou provozovány v celém časovém
průběhu výstavby obchvatu (přeložka silnice III/0031). Jejich lokalizace bude závislá na
okamžitém stavu a postupu stavebních prací.
Z hlediska územní působnosti se bude jednat o zdroje liniové a bodové. Předpokládá se
výskyt zejména následujících zdrojů hluku:
•
•
•

pojezd a činnost buldozerů, rypadel event. vrtných souprav provádějících terénní a stavební
práce (skrývku jednotlivých půdních vrstev, zakládání staveb, apod.),
pojezd nákladních vozidel určených k manipulaci s materiály (odvoz vytěžené zeminy,
dovoz sypkých stavebních materiálů, betonu a dalších)
provoz kompresorů, svářecích souprav, apod.
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Podle dostupných informací se ekvivalentní hladina akustického tlaku u první skupiny
výše uvedených zdrojů hluku a u kompresoru pohybuje v rozmezí 100 až 115 dB, hodnota
akustického výkonu u zbývajících nepřesáhne hodnotu 100 dB. Je možné očekávat, že úroveň
hlukové hladiny šířící se ze staveniště bude velmi proměnlivá a bude záviset zejména na
okamžité intenzitě výskytu, umístění a typech strojů, případně dalších zařízení emitujících
hluk.
Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti
v chráněném venkovním prostoru staveb jsou stanoveny nařízení vlády č.148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tyto limitní hodnoty jsou dány
součtem základního hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeg,T
50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu a příslušné korekce dle přílohy č. 3, části B téhož
nařízení, a to +15 dB v době od 7:00 do 21:00 hodin, +10 dB v době od 6:00 do 7:00 a od
21:00 do 22:00, a dále +5 dB v době od 22:00 do 6:00.
Dominantními zdroji hluku spojenými s provozem komunikace budou zdroje liniové
(automobilová doprava), instalace a následný provoz stacionárních a plošných zdrojů hluku
se nepředpokládá.
Jako zdroj hluku zde budou působit jednotlivá vozidla vytvářející dopravní proud.
Výsledná hladina hluku emitovaného do okolí bude ovlivněna vlastními technickými
parametry komunikace, složením dopravního proudu (intenzita a skladba vozového parku,
kategorie vozidel, technický stav a rychlost jízdy), okolím komunikace (pohltivý nebo
odrazivý terén, vzdálenost zástavby, atd.), případně umístěním protihlukových opatření
(stěny, terénní valy, atd.).
Hodnocení akustické situace v zájmovém území (z hlediska vlivu hluku na nejbližší
obytnou zástavbu) vychází z předpokládané úrovně dopravní zátěže posuzované komunikace
a dalších významných komunikací v okolí. Hodnoty těchto zátěží vycházejí z dopravněinženýrského průzkumu zpracovaného firmou CityPlan s.r.o. v únoru 2008. Předpokládané
intenzity dopravy na komunikacích dotčených realizací záměru jsou uvedeny v kapitole
B.II.4. této dokumentace (tabulky č. 2 až 10).
Vlastní hodnocení budoucí hlukové zátěže vyvolané zprovozněním obchvatu pro roky
2010, resp. 2030 je předmětem akustické studie zpracované firmou Akustické centrum
v březnu 2008 (viz Textová příloha č.2 této Dokumentace).
Vibrace
Průjezdem těžkých nákladních vozidel zásobujících stavbu příp. dalšími stavebními
činnostmi může v průběhu výstavby komunikace docházet k lokálnímu výskytu zvýšených
vibrací. Jejich výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní dobu a přenos do
nejbližší obytné zástavby se s ohledem na trasování a konstrukci vozovek nepředpokládá.
Přenos vibrace vznikající v průběhu provozu na nové komunikaci bude minimalizován
v důsledku stavebních konstrukcí vozovky. Jejich vliv na nejbližší chráněné objekty lze – i
s ohledem na jejich vzdálenost od osy komunikace - považovat za zanedbatelný.
Záření
Při výstavbě a následném provozování komunikace se nepředpokládá existence zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického ani ionizujícího záření.
Podle odvozené mapy radonového rizika Středočeského kraje je riziko radonu
z geologického podloží na lokalitě převážně klasifikováno jako přechodné díky výskytu
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nehomogenních kvartérních sedimentů, místy jako nízké (pás uprostřed východozápadního
směru) (ČGÚ 1971).
S ohledem na charakter záměru (bezobslužný provoz) není nutné realizovat
protiradonová opatření pro ochranu osob.

B.III.5. Doplňující údaje
Posuzovaný záměr se nachází na území Středočeského kraje, na území obce Dolní
Břežany, v katastrálním území Dolní Břežany, Cholupice, Hodkovice u Zlatníků a Zlatníky u
Prahy. Zájmové území je situováno východně od obytné zástavby obce Dolní Břežany – trasa
obchvatu je vedena na rozhraní zástavby a přilehlých komplexů polí. V Územním plánu obce
Dolní Břežany (schválen v prosinci 2005) a Územního plánu VÚC Pražského regionu je trasa
obchvatu vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
Dle vyjádření stavebního úřadu obce Dolní Břežany ze dne 6. května 2008, pod číslem
jednacím SÚ/1686/DB/Vj je posuzovaný záměr v souladu s územně plánovací dokumentací
(viz Ostatní Přílohy této dokumentace).
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Posuzovaný záměr se nachází na území Středočeského kraje, na území obce Dolní
Břežany, v katastrálním území Dolní Břežany, Cholupice, Hodkovice u Zlatníků a Zlatníky u
Prahy. Zájmové území je situováno východně od obytné zástavby obce Dolní Břežany – trasa
obchvatu je vedena na rozhraní zástavby a přilehlých komplexů polí. V územním plánu obce
Dolní Břežany (schválen v prosinci 2005) a Územního plánu VÚC Pražského regionu je trasa
obchvatu vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
Zájmové území se nachází na jižním okraji pražské aglomerace, jedná se o zemědělsky
intenzivně využívanou krajinu s rozsáhlými celky orné půdy a rychle se rozšiřujícími
urbanizovanými plochami obytné i účelové zástavby s minimem zachovaných přirozených
biotopů. Dotčené území je částečně přeměněné člověkem, trasa plánované komunikace vede
převážně pozemky se zemědělsky využívanou půdou.
Nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje místní životní prostředí, je v současnosti
automobilová doprava na značně frekventovaných příměstských komunikacích II. a III.
třídy. Jako negativní dopady na životní prostředí lze tedy označit zejména zvýšené
koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a hlukovou zátěž v centrální části obce.
Územní systém ekologické stability
Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, územní systém
ekologické stability (ÚSES) je soubor vzájemně propojených, přirozených či antropogenně
pozměněných avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu (tzv.
ekologickou stabilitu). Tvorba ÚSES vychází dále i z ustanovení stavebního zákona
č.183/2006 Sb., v platném znění. Skladebné součásti ÚSES tvoří biocentra (BC), biokoridory
(BK), případně interakční prvky (IP), které se vymezují na základě rozmanitosti potenciálních
ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů,
prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů. Podle biogeografického významu
se skladebné součásti ÚSES rozdělují na místní (lokální), regionální a nadregionální.
Prvky ÚSES
Nadregionální a regionální ÚSES
Ze studia dostupných podkladů (mapy regionálních a nadregionálních ÚSES ČR,
územně plánovací dokumentace obce Dolní Břežany a dále biologický průzkum provedený
v zájmovém území - Ing. Friedrich, květen 2008) vyplývá, že do zájmového území ( trasa
záměru ani její nejbližší okolí) nezasahují žádné nadregionální ani regionální prvky ÚSES.
Nejbližší součástí vyššího systému je trasa NBK 40, 41, 42 vedená ve dvou osách
(teplomilná a vodní) vltavským údolím (západně od obce Dolní Břežany) s vymezeným RBC
1402 Šance. Zájmové území nezasahuje ani do ochranné zóny NBK, vliv stavby na ÚSES
vyšších stupňů lze vyloučit.
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Umístění dalších prvků ÚSES - lokální biokoridory či biocentra (funkční či navržené) –
v trase záměru či jeho nejbližším okolí je detailně popsáno v následujícím textu resp. graficky
znázorněno na obrázku č. 4 a v Mapové příloze č.4 této dokumentace.
Obrázek 4 - Grafické znázornění skladebných prvků ÚSES v zájmovém území

Trasa obchvatu

Lokální ÚSES
Podél obce je v širší návaznosti na okolí vedena trasa lokálních biokoridorů (LBK) s
vloženými lokálními biocentry (LBC) vhodně využívající zbytků stávající zeleně (tzv. kostry
ekologické stability).
Lokální biokoridor LBK 69
(úsek U Dolních Břežan – Na rovném; bioregiony 1.2 Slapský a 1.5 Českobrodský; (les, orná
a ostatní plochy; částečně funkční; reprezentativní)
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Stupeň ekologické stability tohoto LBK má široké spektrum (1, 2, 3+, 4). V trase
biokoridoru údolím Břežanského potoka je zastoupena ochuzená dubohabřina s monokulturou
smrku. V další části je dotčena orná půda podél meze a strž. Funkci biokoridoru ohrožuje
ruderalizace a smyv z polí. Tento LBK a jeho interakční prvky se kříží s trasou obchvatu
v jejím konečném jižním úseku (LBK zde využívá pás náletů a křovin podél mělkého zářezu).
Součástí dalšího stupně projektového řešení proto bude návrh dostatečně kapacitní a
vhodně upravený propusti umožňující migraci drobných živočichů a zajištění funkčnosti
biokoridoru.
Lokální biokoridor LBK 70
( úsek Mezi Struhami – Kamínek; bioregion 1.5 Českobrodský; (louka, orná a ostatní plochy;
částečně funkční; reprezentativní)
Stupeň ekologické stability tohoto LBK se pohybuje v rozsahu 1, 1+, 2, 3. Biokoridor
prochází přes území tří katastrálních území (D. Břežany, Zlatníky a Hodkovice). Pro
vymezení biokoridoru byla využita orná půda a pozemky podél vodoteče od Zlatníku, na
kterých jsou zastoupena mokřadní společenstva. Funkce biokoridoru je ohrožena smyvem
z okolních pozemků orné půdy. Interakční prvky tohoto biokoridoru (rybník Pazderák,
retenční nádrž) jsou situovány v těsném sousedství trasy obchvatu. Jejich propojení (úsek
Břežanského potoka) trasa křižuje přemostěním. Součástí dalšího stupně projektového řešení
proto bude návrh zajišťující další zachování resp. ochranu výše uvedených interakčních
prvků.
Lokální biokoridor LBK 128
Tento biokoridor propojuje lokální biocentra LBC 150 a LBC 151 a je situován jižně od
trasy záměru . Trasa biokoridoru se v generelu 2x pravoúhle lomí, více než polovina trasy
využívá stávající liniový porost dřevin. Navržené variantní vedení propojuje obě biocentra
přímo. Trasa je kratší a využívá mez. V tomto prostoru je území výrazně zorněné, navrhovaná
vegetace by tak měla také protierozivní efekt.
Lokální biocentrum LBC 81
(Kamínek; bioregion 1.5 Českobrodský; (les, ostatní plocha, ostatní vodní plochy; částečně
funkční; reprezentativní)
Biocentrum o celkové ploše 2,70 ha je vymezeno na dvou katastrech (k.ú. Dolní
Břežany a k.ú. Zlatníky). Stupeň jeho ekologické stability odpovídá 3+, 4. Jedná se
zalesněnou depresi východně od trasy obchvatu v úseku přemostění Břežanského potoka
napájenou regulovanou strouhou. Oplocený pozemek využívá myslivecké sdružení pro chov
bažantů. Myslivecké aktivity nejsou v plném souladu s funkcí biocentra. Vlhký charakter
lokality by měl být zachován.
Lokální biocentrum LBC 150
(Na Rovném; bioregion 1.5 Českobrodský; (les, orná a ostatní plochy; částečně funkční;
reprezentativní)
Stupeň ekologické stability tohoto biocentra se pohybuje v rozmezí 1, 2+, 4. Biocentrum
o ploše 3,82 ha je vymezeno na dvou souběžných lesních remízcích s ornou půdou uprostřed.
Remízky jsou využívány pro hnízdění a jako místo úkrytu drobných živočichů. Biocentrum je
ohroženo smyvem z okolních polí.
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Lokální biocentrum LBC 151 Mezi Struhami
Biocentrum o ploše 2,95 ha je vymezeno na k.ú. Zlatníky, při jihovýchodním okraji
řešeného území. Základ biocentra tvoří lesní remíz na erozivní rýze. Jeho polohu lze
považovat za stabilizovanou.
Celkově lze zájmové území, ve kterém je situována trasa přeložky silnice III/0031, je
díky vysokému podílu zemědělské půdy (87 %) a nízkému podílu lesa (9 %) možno
charakterizovat nízkým koeficientem ekologické stability (hodnota 0,25), který je
charakteristický pro velmi intenzivně využívané území.
Zvláště chráněná a jiná chráněná území
Dle zjištěných informací území dotčeném záměrem neleží ani v něm nejsou evidovány
žádné národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace
(NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) ani další zvláště chráněná
území smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění).
Nejbližšími maloplošnými zvláště chráněnými územími jsou přírodní památka
Cholupická Bažantnice (vzdálena cca 1650 m severozápadním směrem) a přírodní
rezervace Šance (cca 1900 m západním směrem na pravém svahu hluboce zaříznutého údolí
dolního toku Břežanského potoka). Tato území jsou od trasy obchvatu dostatečně vzdálena.
V širším okolí zájmového území se dále nachází následující chráněné plochy:
Posuzované komunikace se v severním úseku (v místě oddělení od stávající komunikace
III/0031) přibližuje hranici přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice, který byl
zřízen vyhláškou hl. m. Prahy č.3/1991 Sb. v rozloze 1707 ha k ochraně zachované typické
kulturní středočeské krajiny s poli, drobnými lesy, rybníky a dosud poměrně zachovalými
vesnicemi. Okrajové části tohoto PP jsou tvořeny zalesněnými strmými svahy vltavského
údolí a bočních roklí (Modřanská, Břežanská, Komořanská) , v JZ části zahrnuje návrší Šance
s pozůstatky keltského opida a dále maloplošná ZCHÚ: PR Šance, PP Modřanská rokle, PP
Cholupická bažantnice. Na severu a severozápadě přiléhá park k souvislé zástavbě sídlišť, na
jihu a východě přechází ve volnou zemědělskou krajinu, na jihu navazuje na přírodní park
Střed Čech. Stavba obchvatu se území Přírodního parku dotýká pouze na hranici a to v
prostoru napojením na silnici č. III/0031 D. Břežany – Písnice (z východního směru). Zde se
ovšem navazuje v rámci parku rozsáhlý komplex orné půdy - není tedy příliš pravděpodobné
významnější negativní ovlivnění chráněných hodnot území, zejména ve srovnání s nedalekou
stavbou jižního obchvatu Prahy, které je naopak zásahem značně devastujícím. Provoz
obchvatu D. Břežan může naopak architektonickému rázu místa prospět oddálením dopravy z
historického centra obce.
Východním směrem od jižního ukončení trasy obchvatu (nejblíže cca 500 m) je situován
přírodní park Střed Čech, který byl zřízen vyhláškou OkÚ Praha - západ a Benešova z roku
1990 v rozloze 9890 ha k ochraně krajiny lesnatých partií kaňonovitých údolí Vltavy a
Sázavy a přilehlých partií plošin a pahorkatin, které jsou zároveň významným rekreačním
zázemím Prahy. Přírodní park zahrnuje četné přírodní partie lesů a skal ve svazích údolí,
výrazně bohaté biocenózy s reliktními druhy, významné projevy říčního fenoménu, a dále
také historické památky (Závist, Sv. Kilián ad.). Negativní ovlivnění ani tohoto PP se
realizací záměru nepředpokládá.
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Dle vyjádření KÚ Středočeského kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne
14.4.2008 (čj. 49700/2008/KÚSK) – viz Ostatní textové přílohy této Dokumentace - lze
vyloučit významný vliv posuzovaného záměru na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti - NATURA 2000.
Nejbližší prvek soustavy NATURA 2000, evropsky významná lokalita (EVL)
Břežanské údolí (CZ213779), se nalézá cca 500 m severozápadně od napojení obchvatu na
komunikaci III/10115 (viz Mapová příloha č. 5 této Dokumentace). Břežanské údolí zahrnuje
rozsáhlé území rokle a přilehlých svahů vltavského kaňonu v okolí Závisti a Šancí s
přirozenými lesy a skalními útvary. Jedná se o jeden z nejcennějších přírodních celků
pražského okolí. S ohledem na vzdálenost této EVL od trasy záměru nebude k jejímu
ovlivnění docházet.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1332, kdy ji koupil pražský měšťan
Menhart Olbramovič od dědiců Eklima Goldnera. Od roku 1356 až do husitské revoluce byly
Břežany v držení zbraslavského kláštera. Roku 1420 byly dobyty husity pod vedením Jana
Žižky z Trocnova, husité předali ves svému stoupenci, pražskému konšelovi Jankovi
Frelichovi. Po skončení husitských válek v roce 1436 zastavil císař Zikmund břežanský statek
Janu Benedetovi z Nečtin. Jeho syn pak v roce 1476 koupil obec od zbraslavského kláštera.
Janovi potomci ji vlastnili až do poloviny 16. století. Na přelomu 16. – 17. století byla
původní tvrz přestavěna na renesanční zámek. V roce 1715 koupil Dolní Břežany od rodu
Trautmansdorfů pražský arcibiskup František Ferdinand z Künburku. Od té doby až do roku
1945 pak byly nepřetržitě v držení Pražského arcibiskupství. Arcibiskupové měli v zámku své
sídlo. Arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan nechal postavit
v Dolních Břežanech školu (1826). V letech 1885–1887 byla zásluhou arcibiskupů Bedřicha
Josefa Schwarzenberga a Františka Schönborna vybudována pseudorománská kaple sv. Maří
Magdaleny kaple. Vysvěcena byla 14. května 1887. Poslední významnější úprava zámku
proběhla v roce 190, kdy byla upravována loggie.V době působení arcibiskupa Františka
Korače navštívily zámek významné osobnosti. 13. července 1919 se zde konala schůze
ministerské rady, v témže roce navštívil zámek prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Od 13.
června 1919 v zámku sídlilo italské velvyslanectví.
V roce 1992 byl zámek bezúplatně převeden do vlastnictví obce a později vrácen
v restituci římskokatolické církvi. Dnes je v majetku Pražského arcibiskupství. Realizací
záměru nebude tato historická památka dotčena. Kulturní památkou chráněnou zákonem
zůstává i část zámeckého parku, jehož celková rozloha činí 4 ha.
Zájmové území patří do oblasti na jihovýchodě Prahy, která je osídlena již od období
neolitu (kultura s lineární keramikou). Při zemních pracích v 70. a 90. letech byly v oblasti
mezi obcí Dolní Břežany a Zlatníky – v Kamínku, resp. U Matějovských nalezeny pozůstatky
keltského osídlení.
Západně od obce se nachází významná archeologická památka – „Hradiště Závist“,
ostroh nad Vltavou a Břežanským potokem, který byl osídlen již v době kamenné. Na začátku
doby laténské kolem roku 500 př. n. l. zde bylo založeno keltské opidum (město) o rozloze
170 ha, možná politické a správní centrum Keltů, největší v České republice. Zmíněné
archeologické naleziště je dostatečně vzdáleno od trasy obchvatu, jeho ovlivnění realizací
záměru lze proto vyloučit.
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Nicméně s ohledem na výše uvedené i při současném zohlednění faktu celkové nízké
prozkoumanosti území je v celém území obecně vysoká pravděpodobnost archeologických
nálezů. Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné, aby při výstavbě bylo postupováno v
souladu se zněním zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči a aby byla podle §§ 22 - 23
tohoto zákona, v předstihu před zahájením prací, uzavřena smlouva o provádění záchranného
archeologického průzkumu. Příslušnému Okresnímu muzeu proto budou oznamovány termíny
zahájení realizace stavby vč. zemních prací a případné archeologické nálezy budou
bezodkladně hlášeny.
Ve vlastní navrhované trase přeložky komunikace III/0031 se z hlediska památkové péče
nenachází žádné památkově chráněné objekty ani památné stromy. Vzdálenější objekty
nebudou předmětným záměrem dotčeny.
Významné krajinné prvky
Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se za významný
krajinný prvek považuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou podle citovaného zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní
nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., v platném
znění, zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků.
V trase obchvatu se vyskytují pouze VKP daná zákonem (tj. vodní tok, remízy atd.),
žádné jiné vyhlášené VKP se zde nenacházejí.
Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Trasa obchvatu vede po polích východně od obce Dolní Břežany mimo obytnou
zástavbu. Administrativní území obce Dolní Břežany má rozlohu 1066 ha a tvoří jej dvě
katastrální území (Dolní Břežany a Lhota u Dolních Břežan). Obec je tvořena čtyřmi sídly:
Dolní Břežany, Lhota, Jarov a Zálepy. Dolní Břežany bezprostředně navazují na hl. m. Prahu
a zároveň jsou přirozeným spádovým centrem pro osídlení na terase nad Vltavským údolím.
V posledních letech dochází v Dolních Břežanech k rychlé výstavbě a rozvoji obce.
V obci probíhá výstavba nového centra s náměstím a dosud chybějící sítí služeb a obchodů.
Dolní Břežany patří k sídlům s nejrychleji rostoucím počtem obyvatel (1991 – 1045 obyvatel ,
2001 – 1512 obyvatel, 2003 – 1790 obyvatel, 2005 – 2250 obyvatel, 2007 – 2485 obyvatel),
výhledově se předpokládá možnost zvýšení až na 4 tisíce obyvatel. I přesto lze konstatovat,
že zmíněná lokalita není situována v území zatěžovaném nad míru únosného zatížení.
Nejbližší obytné objekty vůči trase obchvatu jsou situovány ve vzdálenosti cca 35 až
70 m od krajnice vozovky v severovýchodní části obce (ulice Na Okraji a V Hranicích),
v blízkosti plánované okružní křižovatky přeložky s II/101 (ulice U Klizerdy) a v blízkosti
úrovňové křižovatky přeložky s III/10315 (ulice V Hůrkách, Jílovská, U Brtě, U Parku a na
Prameni).
Staré ekologické zátěže, extremní poměry v dotčeném území
V předmětném území není evidována žádná stará ekologická zátěž a nebyly
identifikována extrémní ekologické poměry.
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Ochranná pásma
Lokalita stavby ani její nejbližší okolí není situováno v chráněném území z hlediska
vodohospodářského, jako chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV),
v ochranném pásmu vodního zdroje, apod. ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska
nerostných surovin (CHLÚ) ani dobývací prostory (DP) chráněné zákonem č.44/1988 Sb.,
v platném znění, které by omezovaly realizaci daného záměru. V širším řešeném území se
vyskytuje lokalita s poddolováním č.2142 (název Lhota-Hradiště), která je současně i
významnou archeologickou památkou. Jedná se o pozůstatky staré těžby rud neznámého stáří.
S ohledem na její umístění (západně od obce), nebude posuzovaným záměrem ovlivněna.
Záměrem nejsou rovněž dotčena ochranná pásma lázní a přírodních léčivých zdrojů
dle zákona č.164/2001 Sb., v platném znění, stejně jako ochranná pásma vodních zdrojů dle
zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.
Trasa záměru se dotýká příp. protíná celou řádu inženýrských sítí resp. jejich ochranných
pásem (podrobněji viz kapitola B.I.6 této dokumentace). Přeložky těchto sítí budou
realizovány před zahájením prací na vlastním obchvatu.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C. II.1. Ovzduší a klima
Klimatická charakteristika
Řešené území geomorfologicky spadající do Pražské plošiny je možné charakterizovat
jako členitou pahorkatinu se zaříznutými vodními toky, nadmořské výšky se v širším okolí
pohybují cca od 340 do 360 m n.m. Dle dostupných literárních pramenů (Ložek a kol. 2005)
je území obce Dolní Břežany řazeno do klimatické oblasti MT10 – dlouhé léto, teplé a mírně
suché, krátké přechodné období s mírným teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká
zima mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční srážky
se pohybují mezi 450 a 600 mm, z toho na zimní období, které je z hlediska dotace
podzemních vod významné, připadá 1/3 až 2/5 ročního srážkového úhrnu. Nejdeštivější
měsíce v oblasti jsou červen a červenec, u nichž můžeme uvažovat průměrný měsíční normál
okolo 80 mm srážek. Dlouhodobý průměrný měsíční úhrn se pohybuje kolem 41 mm srážek.
Tabulka 16 - Klimatické charakteristiky oblasti MT10 dle Quitta

Klimatická charakteristika
Průměrná teplota vzduchu
Průměrný roční úhrn srážek
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou v roce
Průměrný počet mrazových dnů
Průměrný počet letních dnů v roce

Hodnota
8°C
550 mm
40
100-110
40 - 50

Charakter a způsob provětrávání zájmového území za různých rozptylových podmínek
vyplývá z podrobné stabilitní větrné růžice (rozdělena na osm základních směrů proudění, tři
třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability), jejíž odborný odhad pro lokalitu
Dolní Břežany vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - útvar ochrany čistoty
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ovzduší – oddělení modelování a expertiz. Celková větrná růžice (platná ve výšce 10 m nad
zemí) je prezentována následující tabulkou a obrázkem.
Tabulka 17 - Celková větrná růžice pro lokalitu Dolní Břežany (v % roční doby)
Rychlost
větru (m/s)

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

CALM

Celkem

1,7
5,0
11,0
součet

3,84
2,03
0,12
5,99

3,17
1,75
0,08
5,00

4,81
2,90
0,30
8,01

4,66
2,98
0,36
8,00

5,39
3,27
0,34
9,00

10,90
8,26
1,84
21,00

8,40
6,80
1,79
16,99

4,64
3,05
0,32
8,01

18,00
0,00
0,00
18,00

63,81
31,04
5,15
100,00

Obrázek 5 - Grafické znázornění větrné růžice pro oblast Dolní Břežany

Z výše uvedené větrné růžice vyplývá, že v území dotčeném záměrem převažuje
proudění větru ze západních směrů (JZ, Z, SZ). Toto proudění se vyskytuje téměř během
poloviny ročního časového fondu (cca 168 dní). Relativně významný je i podíl bezvětří (cca
66 dní v roce). Pokud jde o rychlost proudění větru, významně převažuje její výskyt v I. třídě
(cca 64 % roční doby, tj. cca 234 dní v roce). Ze srovnání % výskytu jednotlivých tříd
stability vyplývá, že po dobu cca jeden a půl měsíce (12 % z ročního časového fondu) se
v území zvyšuje riziko špatných rozptylových podmínek (I. třída stability). Z tohoto důvodu
lze v zájmovém území očekávat relativně dobré ventilační poměry.
Emise
Z hlediska celkové zátěže ovzduší jsou v území nejvýznamnější liniové zdroje
znečišťování ovzduší (doprava). Průměrné emisní vydatnosti nejvýznamnějších komunikací
v roce 2008 resp. výhled v roce 2010 pro případ, že by záměr nebyl realizován, jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
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Tabulka 18 – Průměrná emisní vydatnost v roce 2008 – stávající stav [g/m/rok]
Komunikace
III/0031 (Písnice – K Hodkovicím)
III/0031 (K Hodkovicím – II/101)
II/101 (Ke Zlatníkům)
II/101 (Zbraslavská)
III/10115 (Zbraslavská – Ohrobec)
III/00315 (Ke Zlatníkům - Libeňská)
K Hodkovicím (III/0031 – Vestecká)

CO
1753,1
1740,4
1858,1
2824,2
1263,0
591,7
135,9

NOX
2616,5
2541,4
4137,2
5099,8
1705,3
746,0
270,7

NO2
144,0
171,2
304,2
361,2
112,5
40,2
16,3

PM 10 Benzen B(a)P
85,2
11,3
2,2.10-4
86,8
10,4
1,4.10-4
139,1 10,6
1,6.10-4
173,9 16,7
2,4.10-4
56,9
7,4
1,0.10-4
25,9
3,8
6,9.10-5
9,8
0,8
1,8.10-5

Tabulka 19– Průměrná emisní vydatnost v roce 2010 – nulový scénář [g/m/rok]
Komunikace
III/0031 (Písnice – K Hodkovicím)
III/0031 (K Hodkovicím – II/101)
II/101 (Ke Zlatníkům)
II/101 (Zbraslavská)
III/10115 (Zbraslavská – Ohrobec)
III/00315 (Ke Zlatníkům - Libeňská)
K Hodkovicím (III/0031 – Vestecká)

CO
1861,3
1931,4
1998,1
3163,6
1359,7
703,4
200,6

NOX
2705,2
2916,7
4166,2
5449,3
1877,7
881,0
469,9

NO2
148,4
197,8
303,2
382,3
124,4
47,5
28,3

PM 10 Benzen B(a)P
89,0
12,1
2,3.10-4
98,6
11,5
1,6.10-4
140,8 11,5
1,7.10-4
186,6 18,8
2,7.10-4
62,1
7,9
1,1.10-4
30,8
4,5
8,3.10-5
15,7
1,2
2,6.10-5

Pozn.: Nulový scénář odpovídá nezprovoznění SOKP ani přeložky III/0031

Imisní zatížení území
V území lze při rovinném otevřeném terénu a nadmořské výšce mezi 340 do 360 m n.m.
očekávat dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem do
3,0 m/s. S ohledem na převažující směr proudění od jihozápadu a západu (cca 38 %
z celkového ročního časového fondu) je možno očekávat, že znečišťující látky ze severní části
posuzovaného obchvatu budou unášeny směrem zcela mimo obytnou zástavbu případně
směrem k obci Hodkovice, zatímco emise z jižní části obchvatu budou pravděpodobně
nejčastěji unášeny směrem k jižní části obce Dolní Břežany a dále směrem k obci Zlatníky.
Zhoršené imisní podmínky lze očekávat v centrální části obce, která je vůči okolnímu terénu
situována v údolí okolo Břežanského potoka.
Nejbližší stanice sledující kvalitu ovzduší v zájmovém území je automatická pozaďová
monitorovací stanice ČHMÚ v Praze Libuši situovaná v předměstské zóně na okraji obytné
zástavby. Vzhledem ke vzdálenosti od řešeného území (Dolní Břežany jsou situovány cca
5 km jižním směrem) nejsou výsledky monitoringu (viz tabulka č.20) z této stanice dostatečně
reprezentativní pro stanovení imisního pozadí zájmového území (hranice reprezentativnosti se
v tomto případě pohybuje od 0,5 do 4 km od odběrových míst). Z uvedeného důvodu se dají
použít pro popis imisní situace oblasti Dolních Břežan a okolí pouze orientačně.
Z imisní charakteristiky předměstské oblasti Praha – Libuš, která může být pro orientaci
použita i pro popis kvality ovzduší v Dolních Břežanech a okolí vyplývá, že kromě
průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a maximálních denních koncentrací
prašného aerosolu PM10 nedochází k dlouhodobému překračování platných imisních limitů
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stanovených pro znečišťující látky nařízením vlády č.597/2006 Sb., o sledování kvality
ovzduší.
Tabulka 20 – Imisní koncentrace naměřené na monitorovací stanici Praha - Libuš [µg.m-3]
2004

2005

2006

Imise

prům.
roční

max.
denní

max.
hodinová

prům.
roční

max.
denní

max.
hodinová

prům.
roční

max.
denní

max.
hodinová

SO2

4,8

14,3

17,7

4,5

17,7

21,6

6,5

27,2

27,7

PM10

37,6

105,2
(55)

136,4

31,0

78,8
(48)

93,0

32,9

119,8
(49)

126,8

NO2

39,3

63,0

87,0

25,8

50,1

71,7

32,9

119,8

126,8

CO

517,5

1231,6

2603,6

556,4

1019,7

1567,8

510,4

1187,4

2237,3

benzen

-

4,1

5,5

-

3,3

4,2

1,3

6,0

6,6

B(a)P

8,0.10-4

-

-

1,3.10-3

-

-

1,9.10-3

-

-

Poznámky: čísla v závorkách udávají četnost překročení limitní hodnoty (včetně meze tolerance) během
kalendářního roku
V případě maximálních denních a hodinových koncentrací je uváděna hodnota odpovídající 98% kvantilu
Imisní koncentrace CO uvedené ve sloupci „max. hodinová“ odpovídají hodnotám maximálního denního 8hodinového průměru

V řešeném území se nenachází žádný významný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Většina obce je plynofikována. Na znečištění ovzduší v území se tak podílí zejména
automobilová doprava na významných komunikacích (II/101, III/0031 a III/10115) a dále
případné emise znečišťujících látek z pražské aglomerace. Do budoucna se jako lokálně
významný liniový zdroj znečištění ovzduší jeví plánovaný silniční okruh kolem Prahy, který
je již v současně době budován ve vzdálenosti cca 800 m severně od okraje obce.

C.II.2. Voda
Zájmová oblast náleží hydrograficky do povodí Vltavy, a je situována na rozhraní dílčích
povodí dvou vodotečí - hydrologická rozvodnice probíhá severním okrajem Dolních Břežan
(viz následující obrázek č.6) s tím, že převážná část zájmového území se nachází jižně od této
rozvodnice a hydrologicky spadá do povodí Břežanského potoka (číslo hydrologického pořadí
1-09-04-010), který se na Zbraslavi – Závisti zprava vlévá do Vltavy. Prostor severně od
rozvodnice náleží do povodí Libušského potoka (č.h.p. 1-12-01-002), který tvoří pravostranný
přítok Vltavy v Praze-Modřanech. Výše uvedená hydrologická rozvodnice protíná
plánovanou trasu obchvatu cca v km 0,6.
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Obrázek 6 – Hydrologická situace v zájmovém území (převzato
z hydrogeologického průzkumu pro trasu obchvatu III/0031)

Břežanský potok má mimo pramenné oblasti západně od obce Zlatníky několik pramenů
v zastavěném území Dolních Břežan, které se ještě v sídle slévají a poté potok teče přibližně
západním až severozápadním směrem lesnatým Břežanským údolím. Po cca 2 km tvoří
zároveň administrativní hranici obce. Západně zájmového území se jako pravostranný přítok
vlévá do Vltavy. Celková délka Břežanského potoka je 8 km, průměrný dlouhodobý roční
průtok je 12,5 l/s a plocha povodí k obci Dolní Břežany činí 5 km2.
V území obce se nachází dva rybníky na Břežanském potoce a dále malá nádrž v
centrální části obce („Malý rybník“) na levostranném přítoku Břežanského potoku. Největší z
nich je rybník Pazderák na východním okraji sídla (napájen je vodotečí přitékající z území
sousedních Zlatníků). Z Územního plánu obce Dolní Břežany vyplývá, že tato
vodohospodářská díla v současné době nemohou pozitivně ani negativně bez retenčních
objemů ovlivňovat povodňovou situaci. Dle ÚPO Dolní Břežany je nad rybníkem Pazderák,
východně od budoucího obchvatu, na horním toku Břežanského potoka navržena další nádrž
„Na Okrajku“ o ploše cca 1,7 ha s volným retenčním objemem 10400 m3. Tato nádrž bude
napájena rovněž vodotečí přitékající z území Zlatníků.
Záplavová území - Území dotčené záměrem leží mimo záplavová území nejbližšího
významného vodního toku (Vltava). V případě přívalových letních dešťů nelze zcela vyloučit
krátkodobé rozvodnění místních vodotečí, záplavová pásma nejsou nicméně stanovena.
Meliorační zařízení - V řešeném území se nacházejí meliorované zemědělské pozemky (viz
obrázek č.7). V případě jakýchkoliv stavebních zásahů do těchto ploch je nutné zohlednit
další funkčnost těchto zařízení při návrhu v dalších stupních dokumentace a projednat se
správcem sítě.
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Obrázek 7 – Břežanský potok s vodohospodářskými díly, meliorační zařízení (ÚP D. Břežany)

C.II.3. Půda
V okolí plánovaného záměru stavby se nachází zemědělská půda, resp. orná půda, louky
a pastviny i izolační a doprovodná zeleň podél celé trasy. Ve směru do centra v severní části
se vyskytuje obytná zástavba, resp. střídavě stávající a navrhovaná, v jižní části a částečně i
v severní pak nerušící výroba a sklady.
V katastrálním území Dolní Břežany má půda výrazně zemědělský charakter.
Zemědělská půda se podílí cca 77 % na celkové výměře katastru. Vysokou kvalitu
zemědělských půd, které vznikly především na spraších, dokresluje 85 % zemědělských půd
zařazených do 1. třídy ochrany s tím, že podíl orné půdy ze zemědělské půdy („zornění“)
představuje cca 87 %. Bonitaci zemědělských půd v zájmového území vyjadřuje obrázek č.8.
Zemědělská půda řešeného území je popisována půdním profilem hlubokým (více než 60
cm). Pouze v úsecích cca 0,85 – 1,05 km a cca 1,15 – 1,23 km trasy je hodnocena jako půda
s profilem až středně hlubokým (60 – 30 cm). Dominujícími půdními jednotkami na lokalitě
byly zjištěny Hnědozemě modální, místy oglejené. Dále zde byly v menší míře zaznamenány
Kambizemě modální a oglejené, lokálně též Fluvizemě oglejené až pelické a Černice fluvické
a glejové.
Hodnocením půd se podrobněji zabývá pedologický průzkum, který byl vypracován
společností GeoTec GS, a.s. (únor 2008) jako součást geotechnického průzkumu zájmového
území.
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Obrázek 8: Bonitace zemědělských půd v okolí zájmového území

C.II.4. Morfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Morfologické poměry
Podle geomorfologického členění České republiky (Zeměpisný lexikon ČSR 1987) náleží
zájmové území do následujících geomorfologických jednotek:
Provincie:
Soustava (subprovincie):
Podsoustava (oblast):
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Česká vysočina
Poberounská
Brdská
Pražská plošina
Říčanská plošina
Uhříněveská plošina

Uhříněveská plošina je plochá pahorkatina se slabě rozčleněným erozně-denudačním reliéfem
a s rozsáhlými neogenními zarovnanými povrchy, na jihozápadě se sprašovými pokryvy a
závějemi. Údolí jsou většinou mělká až středně hluboká. Západně od zájmového území jsou
však již vyvinuta hluboce zaříznutá údolí Vltavy a jejích pravobřežních přítoků (údolí
Břežanského potoka).
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Geomorfologii západní části zájmového území významně ovlivnil Břežanský potok, který v
minulosti výrazně modeloval terén a vytvořil hluboké údolí s poměrně příkrými, často
skalnatými svahy. Východní část území je spíše rovinatá, jen s malými vyvýšeninami a celá je
ukloněna k jihozápadu až severozápadu.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska patří širší okolí zájmového území do oblasti
jihovýchodního křídla Barrandienu. Předkvartérní podloží je budováno horninami svrchního
proterozoika štěchovické skupiny, jejichž úhrnná mocnost se odhaduje do cca 2 km.
V zájmovém území se většinou vyskytují prachovce a břidlice. V druhé polovině trasy se
střídají droby prachovce a břidlice s převahou drob. Při povrchu jsou proteozoické horniny
zpravidla zcela zvětralé až na zeminu, charakteru jílu, s patrnou texturou horniny s drobnými
střípky a úlomky břidlice. Mocnost zcela zvětralých břidlic je nepravidelná od 0,2 m do 2,7
m.
Vzhledem k nepříliš mocnému kvartérnímu pokryvu byl zastižen ve většině vrtů
předkvartérní podklad. Pod zcela zvětralými břidlicemi byly zpravidla zastiženy břidlice silně
zvětralé. Hranice mezi zcela zvětralou a silně zvětralou horninou není ostrá s tím, že zcela
zvětralá hornina postupně přechází do horniny silně zvětralé. Lze předpokládat, že
v přirozeném uložení se budou pod zcela zvětralou břidlicí střídat vrstvy jak silně zvětralé, tak
mírně zvětralé.
Kvartérní pokryv v celém okolí Dolních Břežan je budován pleistocénními sprašemi
(severní oblast) a sprašovými hlínami s úlomky hornin (jižní oblast). Povrch překrývají
deluviofluviální hlinité a jílovito-hlinité uloženiny v mocnosti závislé na morfologii terénu.
V okolí Břežanského potoka a jeho přítoků byly zastiženy převážně písčito-hlinité a
štěrkopískovité sedimenty, místy se vyskytují i náplavové jíly s organickým obsahem.
Celková mocnost kvartérního pokryvu je proměnlivá a kolísá od 0,3 m do 7,2 m.
Samotná tektonická stavba území je značně komplikovaná. Tektonický vývoj oblasti a
její stavba jsou výsledkem zejména infrakambrické fáze kadomského vrásnění (tzn.
předpaleozoické orogeneze). Hlavní proteozoické hřbety mají variský směr (SV – JZ nebo
VSV – ZJZ), podružnější jsou i příčné elevace. Vrstvy jsou většinou ukloněny k jihovýchodu
pod sklonem 20-50°. V západním okolí Dolních Břežan probíhají ve směru sever-jih dva
zlomy překryté mladšími útvary.
Protože trasa vede územím, kde jsou v současné době pole, tvoří nejsvrchnější vrstvu
kvartérního pokryvu humózní vrstva. Humózní horizont je v trase komunikace mocný 0,2-0,5
m. V několika vrtech byla pod humózní vrstvou zastižena navážka sahající do hloubky 1,8 až
2,8 m. Terén kolem Břežanského potoka byl původně kolem 2 m nižší a je upraven
navážkami. V celém úseku plánované výstavby silničního obchvatu obce Dolní Břežany
odpovídá zemina určená na skrývku 2. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 3050.
Hydrogeologie a hydrologie
Území náleží k hydrogeologicky méně významné vodohospodářské oblasti rajónu 625
(Proteozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy). Území lze po petrografické stránce
charakterizovat střídáním břidlic, prachovců a drob, místy fylitizovaných. Tyto horniny
představují silně heterogenní prostředí s velmi rozdílným indexem transmisivity, který je ve
zdejším proterozoiku obecně nižší a pohybuje se v rozmezí řádů 10-6 – 10-4 m2.s-1
s průměrnou hodnotou 6,2.10-5 m2.s-1, což je hodnota charakteristická pro prostředí s nízkou
až velmi nízkou průtočností.
Hydrogeologické poměry jsou jednoduché a jsou charakterizovány relativním
nedostatkem podzemní vody. V území je vytvořen nevýrazný souvislý kolektor podzemní
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vody vázaný na rozpukané (drcené) partie proteozoických hornin s hloubkou až do 40 m.
V blízkosti vodotečí je kolektor vázán na slabě propustné fluviální sedimenty (písky a jílovité
hlíny). Specifický odtok podzemní vody, který se pohybuje mezi 1 až 2 l.s-1.km-2, lze označit
jako nízký. Dlouhodobý koeficient odtoku podzemní vody je uvažován na úrovni 5-10%.
Sondami (do hloubky 6 m) provedenými v rámci hydrogeologického průzkumu firmou
GeoTec-GS,a.s. v dubnu 2008 byla zastižena hladina podzemní vody jen u Břežanského
potoka (2 m) a ve snížené partii na začátku trasy (3,5 m) tj. severní cíp obce Dolní Břežany.
Přestože průzkum proběhl v období se sníženými úrovněmi hladin podzemní vody, ve většině
trasy obchvatu je předpokládána hladina podzemní vody více jak 3 m pod úrovní terénu.
V kolektoru je vytvořena nespojitá zvodeň s volnou, místy však i napjatou hladinou podzemní
vody. Zvodnění je v širším okolí trasy vázáno na kolektor zvětralin a pásmo přípovrchového
rozpojení horniny. Volná hladina je zpravidla konformní s morfologií terénu – podzemní
odtok směřuje k příslušným místním hlavním erozním bázím, které v území tvoří Břežanský
potok a jeho přítoky, případně Libušský potok v severní části zájmového území. Výška
hladiny vody je přímo závislá na úhrnech srážek v průběhu roku, může tedy kolísat až v řádu
metrů. Na tvorbu, pohyb a odvodnění podzemních vod mají vedle morfologických činitelů
významný vliv strukturně geologické faktory, což dokládají plošně poměrně variabilní
hodnoty hydraulických poměrů zdejší geologické struktury. Puklinovo-průlinová propustnost
proterozoických hornin je charakterizována koeficientem filtrace řádu 10-6 až 10-7 m.s-1.
Dle chemického rozboru odebraných vzorků podzemní vody se jedná o vodu s neutrální
chemickou reakcí, silně mineralizovanou vápníkem a hydrogenuhličitany. Po chemické
stránce jsou podzemní vody typu Ca (Mg)-HCO3 a Ca (Mg)-SO4, popř. smíšené.
V obci Dolní Břežany je vybudován vodovod a podzemní voda čerpaná domovními
studněmi je využívána k zalévání zahrad, případně k napouštění bazénů. Zásadní problémy se
zásobováním domácností nebyly zjištěny. Podzemní voda je ve větším množství (od 5 do
10 m3.den-1) odebírána pro výrobu v cementárně VEREBEX, s.r.o. (jižně od napojení
obchvatu na silnici III/10115) s tím, že nedostatek vody se občasně pohybuje pouze v letních
měsících. V současné době je podzemní voda čerpána rovněž objektem Štola v zámecké
zahradě, kde je voda využívána jako užitková. V zámeckém areálu se nachází několik dalších
jímacích objektů, o jejichž budoucím využití se uvažuje.
Zájmové území náleží do seismicky klidné oblasti s rizikem zátěže do 6o M.C.S.

C.II.5. Fauna, flora, ekosystémy
Podle regionálního fytogeografického členění zájmové území spadá do
fytogeografické oblasti Českého Mezofytika a leží na hranici dvou fytogeografických okresů.
Západní část území náleží do fytogeografického okresu 41 – Střední Povltaví, východní část
území patří do okresu 64 – Říčanská plošina, podokresu 64a – Průhonická plošina. Pro shodné
ekologické podmínky je celé území zařazeno ve třetím dubobukovém vegetačním stupni, lze
je charakterizovat kódem STG 3B4 (převládající stanoviště na hnědozemích), 3AB-B4 na
pseudoglejích a 3BC-C4-5 na glejích.
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Flóra
Botanickým průzkumem (Ing. Friedrich, květen 2008) v ranném jarním aspektu bylo v
území podél trasy obchvatu v extravilánu obce Dolní Břežany zaznamenáno 139 druhů
rostlin, z toho 97 druhů bylin a 42 druhů dřevin (keře 16, stromy 26), jejichž seznam je
uveden v následujících tabulkách č. 21 a 22. Malý počet zjištěných bylinných druhů ve
srovnání s jinými lokalitami relativně bohatých stanovišť na rozmezí mezofytika a
termofytika byl dán nejen brzkým termínem průzkumu v samém začátku vegetace, ale i
značným plošným omezením, ruderalizací a degradací bylinného patra převážné části zbylých
zachovaných ploch zeleně. Vegetace je v zájmovém území zcela pozměněna zorněním a
zástavbou převážné části ploch. Fragmenty přirozených společenstev jsou zachovány pouze
ostrůvkovitě a v druhotné a degradované podobě v hospodářsky obtížně využitelných
polohách (mokré sníženiny, mělké sprašové rokle). Spektrum botanických druhů v zájmovém
území je silně ochuzeno, převládají druhy ruderálních stanovišť a nitrofilních lemů. Celkové
spektrum zastoupených druhů dřevin je naopak relativně pestré, řada druhů se ovšem
vyskytuje jen s minimální početností. Dle výsledků uvedeného botanického průzkumu se
aktuelně v zájmovém území nachází pouze fragmenty přirozených společenstev uvedených
níže.
Potenciální přirozenou lesní vegetací rovinných poloh na minerálně chudších substrátech
jsou lipové doubravy Tilio – Betuletum tvořící přechod od dubohabrových hájů k acidofilním
doubravám. Stromové patro zde tvoří dub zimní, dub letní, lípa srdčitá, habr, bříza bělokorá,
jeřáb ptačí, event. ojedinělý buk lesní. Keřové patro bývá světlé se zmlazující lípou, jeřábem,
lískou obecnou, krušinou olšovou, růží šípkovou, bylinné patro chudší, travnaté s lipnicí
hajní, lipnicí úzkolistou, strdivkou nící, válečkou lesní atd.
Ve vlhčích partiích plochých sníženin by se v chudším hájovém společenstvu
objevovaly široké přechody do vegetace luhů, které by doprovázely drobné vodoteče. Jde o
společenstvo střemchové jaseniny Pruno - Fraxinetum. Jedná se o jaseniny až olšové jaseniny
širokých potočních niv a mělkých sníženin s pomalu tekoucí podzemní vodou. Ve stromovém
patře převládá jasan ztepilý, zřídka ve vlhčích polohách olše lepkavá nebo v sušších lípa
srdčitá, příměs tvoří dub letní a střemcha hroznovitá, dále jsou vtroušeny javory (klen, mléč,
babyka), jilm vaz, vrby (bílá, křehká) ad. Pestré husté keřové patro nejčastěji s dominancí
brslenu evropského, střemchy hroznovité, jasanu, srstky obecné, z řady dalších druhů např.
ostružiník ježiník, kalina obecná, líska obecná, bez černý, meruzalka červená, svída krvavá,
hlohy, jilmy, ptačí zob obecný, zimolez obecný aj. Bylinné patro obsazuje řada lužních a
hájových druhů dle charakteru stanoviště.
Okraje lesů a druhotná odlesněná stanoviště obsazují křovinná společenstva lesních
plášťů svazu Prunion spinosae (Berberidion). Charakteristickými druhy těchto porostů jsou
trnka obecná, různé druhy růží, hlohů a ostružiníků, líska obecná, svída krvavá, brslen
evropský ad., v eutrofním prostředí se silně prosazuje bez černý.
Přirozenou původní vegetaci bylinného patra tvoří především společenstva
mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion, ve vlhčích místech s přechody do střídavě
vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion, eventuelně do aluviálních psárkových luk svazu
Alopecurion, v nejvlhčích polohách přechod do porostů mokrých pcháčových luk podsvazu
Calthenion, v komplexu s mokřadními společenstvy ostřic a rákosin.
Úplný přehled druhů bylin a dřevin zjištěných při průzkumu území trasy obchvatu a jeho
okolí je uveden v následujících tabulkách:
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Tabulka 21 - Seznam zjištěných druhů bylin v trase obchvatu a jeho okolí
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Alliaria officinalis
Allium oleraceum
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthemis arvensis
Anthriscus sylvestris
Arabidopsis thaliana
Arctium tomentosum
Armoracia rusticana
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Batrachium aquatile
Calamagrostis epigejos
Caltha palustris
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara
Cardaria draba
Carduus crispus
Carex acutiformis
Carex nigra
Carex praecox
Cerastium vulgare
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Coronilla varia
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
Dipsacus sylvestris
Echium vulgare
Epilobium hirsutum
Equisetum arvense
Euphorbia cyparissias
Ficaria verna
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Galium mollugo
Geranium dissectum
Geranium pratense
Valeriana officinalis
Veronica beccabunga
Veronika serpyllifolia

řebříček obecný
bršlice kozí noha
česnáček obecný
česnek planý
psárka kolénkatá
psárka luční
sasanka hajní
děhel lesní
rmen rolní
kerblík lesní
huseníček rolní
lopuch plstnatý
křen selský
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
lakušník vodní
třtina křovištní
blatouch bahenní
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice hořká
vesnovka obecná
bodlák kadeřavý
ostřice kalužní
ostřice černá
ostřice časná
rožec obecný
krabilice mámivá
vlaštovičník větší
pcháč oset
pcháč obecný
čičorka pestrá
srha laločnatá
metlice trsnatá
štětka obecná
hadinec obecný
vrbka chlupatá
přeslička rolní
pryšec chvojka
orsej jarní
tužebník jilmový
jahodník obecný
konopice polní
svízel přítula
svízel povázka
kakost dlanitosečný
kakost luční
kozlík lékařský
rozrazil potoční
rozrazil douškolistý

Geranium robertianum
Geum urbanum
Glyceria aquatica
Glyceria fluitans
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Juncus effusus
Lamium amplexicaule
Lathyrus pratensis
Lemna minor
Luzula campestris
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Melandrium album
Mentha aguatica
Moehringia trinervia
Myosotis palustris
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites communis
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa nemoralis
Poa pratensis
Potentila argentea
Potentila reptans
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex conglomeratus
Rumex obtusifolius
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Solidago canadiensis
Sonchus arvensis
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Trifolium repens
Tussilago farfara
Urtica dioica
Vicia cracca
Viola sylvatica

kakost smrdutý
kuklík městský
zblochan vodní
zblochan vzplývavý
bolševník obecný
medyněk vlnatý
třezalka tečkovaná
netýkavka žlaznatá
netýkavka malokvětá
sítina rozkladitá
hluchavka objímavá
hrachor luční
okřehek menší
bika ladní
karbinec evropský
vrbina penízková
kyprej obecný
knotovka bílá
máta vodní
mateřka trojžilná
pomněnka bahenní
chrastice rákosovitá
bojínek luční
rákos obecný
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
jitrocel prostřední
lipnice hajní
lipnice luční
mochna stříbrná
mochna plazivá
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
šťovík luční
šťovík klubkatý
šťovík tupolistý
krvavec toten
skřípina lesní
celík kanadský
mléč rolní
kostival lékařský
vratič obecný
smetanka lékařská
jetel plazivý
podběl obecný
kopřiva dvoudomá
vikev ptačí
violka lesní
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Tabulka 22 - Seznam zjištěných druhů dřevin v trase obchvatu a jeho okolí
trnovník akát
bez černý (BC)
borovice lesní (BL)
borovice černá
bříza bradavičnatá
brslen evropský
dub letní (DB)
habr obecný
hloh
hrušeň obecná (HR)
jabloň domácí (JD)
vrba jíva
jilm vaz
jeřáb ptačí (JR)
jasan ztepilý (JS)
javor mléč (JV)
javor jasnolistý (JVJ)
javor klen
jírovec maďal
líska obecná
lípa srdčitá (LP)

Robinia pseudacacia
Sambucus nigra
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Betula pendula
Eunonymus europaea
Quercus robur
Carpinus betulus
Crataegus ssp.
Pyrus communis
Malus domestica
Salix caprea
Ulmus laevis
Sorbus aucuparia
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Corylus avellana
Tilia cordata

ostružiník maliník
modřín opadavý
meruzalka černá
olše lepkavá
ořešák královský
ostružiník křovitý
růže šípková (RZ)
slíva
smrk ztepilý
srstka obecná
střemcha hroznovitá
švestka domácí (SV)
topol černý
topol (kultivar) (TPX)
třešeň ptačí (TR)
trnka obecná
vrba košařská
vrba bílá
vrba křehká (VRK)
vrby - neurčené
zimolez černý

Rubus ideaus
Larix decidua
Ribez nigrum
Alnus glutinosa
Juglans regia
Rubus fruticosus
Rosa canina
Prunus domestica insititia
Picea excelsa
Grossularia uva-crispa
Padus racemosa
Prunus domestica oeconomica
Populus nigra
Populus sp.
Cerasus avium
Prunus spinosa
Salix viminalis
Salix alba
Salix fragilis
Salix ssp.
Lonicera nigra

Inventarizovanou zeleň lze souhrnně popsat v následujících bodech:
•

Zeleň podél silničních komunikací - trasa obchvatu 3x kříží silnici III. a 1x II. třídy,
nesouvislé, nepříliš hodnotné vegetační doprovody tvoří zpravidla ovocné stromy
(HR, JB, TR, SV), ojediněle i mladí jedinci lesních druhů (JV, JS, JR, LP, DB, JR) z
náletu i výsadeb, i druhy introdukované (JVJ), resp. ojedinělé keře.

•

Zeleň podél polních cest, mezí a upravených vodotečí - trasa obchvatu 3x kříží polní
cestu a 3x vodoteč s vegetačním doprovodem, převažují ovocné stromy, dále nálety
(TR, SV a lesní druhy, zejm. JS, JV) a časté křoviny, zejm. BC i RZ. Podél dlážděné
vodoteče Břežanského potoka TPX, ojed. VRK.

•

Skupinová zeleň kolem mělkých sprašových roklí tvořící relativně hodnotné biotopy a
refugia v zemědělsky využívané plošině je dotčena jen velmi okrajově. Trasa v
jednom místě zasahuje okraj pásu DB porostu na konci porostu kolem mělkého zářezu
rokle, biotop je nicméně v prostoru střetu již narušen předchozím devastujícím
zásahem terénní úpravy neznámého účelu, resp. i samotnou polohou na okraji
zástavby.

Navržená trasa přeložky prochází převážně rozsáhlými pozemky orné půdy v mírně
zvlněném terénu Pražské plošiny a místy kříží prvky liniové zeleně. Plochy převážně liniové
dřevinné zeleně se vzhledem k pouhému křížení (ne souběhu) s plochou záboru překrývají jen
v malé míře. Kvalita a množství mimolesní vzrostlé zeleně v záboru odpovídá zemědělské
krajině na okraji městské aglomerace, lze ji převážně označit za podprůměrnou, ojediněle
průměrnou. Jde o zeleň mimolesní, převážnou část lze charakterizovat jako antropogenní
výsadby a spontánní nálety v lemech silničních a polních komunikací, dále podél mezí a
upravených drobných vodotečí, v jednom případě je zastižen okraj cennějšího biotopu
dubového porostu. Z uvedené charakteristiky dotčených lokalit a dřevin vyplývá, že stavbou
nebude přímo zasažena žádná chráněná lokalita ani chráněný strom. Hodnocení
dendrologického průzkumu ve výše uvedené dokumentaci lze je použít jako předběžný doklad
pro určení náhradní výsadby a pro povolení orgánů ochrany přírody ke kácení dřevin.
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Celkem bylo v odhadnuté ploše záboru n. jeho bezprostřední blízkosti zaznamenáno
137 ks stromů (ve skupinách a liniích), převážně nižších dimenzí (26 ks do 10cm, 66ks do
20cm, 24ks do 30cm, 9 ks do 40cm, 5ks do 50cm, 3 ks do 60cm, 3 ks do 70cm a 1 ks do
80cm). Z celkového počtu 137 ks bude patrně min. 100 ks v souvislosti se stavbou nutné
odstranit, z ostatních bude patrně možno perspektivní jedince při šetrném přístupu a realizaci
ochrany zachovat. Dále bylo v rámci záboru zakresleno 0,262 ha ploch křovin a náletů.
Fauna
V zoogeografickém členění spadá území do provincie listnatých lesů, úsek českých
listnatých lesů. Převažuje charakter kulturní stepi s běžnou hercynskou faunou, silně
ochuzenou, se západními vlivy. Převládá zkulturněná krajina - otevřená kulturní step, do níž
jsou vřazeny nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých stanovišť v mělkých
údolích pronikají nepříliš obvyklé druhy měkkýšů, břehové porosty podél vod skýtají útočiště
různým druhům ptactva. Vodní toky mají charakter potoků a menších říček, náleží do
pstruhového na dolních tocích do lipanového pásma. Kontrastním prvkem je zalesněné údolí
Vltavy, které má typicky vyvinutý údolní fenomén, který mimořádně zvyšuje diverzitu
oblasti, což se projevuje i výskytem některých reliktních druhů. Na skalnatých výstupech se
udržují nepatrné zbytky teplomilného elementu.
Biologický průzkum provedený v dubnu 2008 identifikoval v záboru trasy obchvatu a
v jeho okolí přírodní biotopy, se kterými je spojen výskyt následujících druhů ptáků, savců,
plazů a obojživelníků. Jedná se o druhy osidlující biotopy otevřené zemědělské krajiny
(remízy, meze, atd.) a druhy osidlující antropogenní biotopy zahrad, parků a sadů. V případě
ryb lze v místních vodotečích a nádržích předpokládat pouze uměle vysazenou obsádku bez
ochranářského významu.
Úplný přehled druhů živočichů s pravděpodobným výskytem v biotopech podél přeložky
je uveden v následující tabulce:
Tabulka 23 – Zoologické druhy s pravděpodobným výskytem v biotopech podél přeložky

-

Červený seznam
ČR
zranitelný
-

jiřička obecná

-

-

Emberiza citrinella

strnad obecný

-

-

Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Garrulus glandarius

poštolka obecná
pěnkava obecná
chocholouš obecný
sojka obecná

ohrožený
-

ohrožený
-

Hippolais icterina

sedmihlásek hajní

-

-

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

ohrožený

málo dotčený

Species

Druh

Accipiter nisus
Alauda arvensis
Anas platyrhynchos
Apus apus
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Columba livia
Corvus corone
Cuculus canorus

krahujec obecný
skřivan polní
kachna divoká
rorýs obecný
káně lesní
konopka obecná
stehlík obecný
zvonek zelený
holub domácí
vrána obecná
kukačka obecná

Delichon urbica

Vyhláška č. 395/1994 Sb.
silně ohrožený
-

Ostatní
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, II. – přísně
chráněný
Bern, II. – přísně
chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, II. – přísně
chráněný
Bern, II. – přísně
chráněný
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Species

Druh

Vyhláška č. 395/1994 Sb.

Červený seznam
ČR

Ostatní

Motacilla alba

konipas bílý

-

-

Muscicapa striata

lejsek šedý

ohrožený

málo dotčený

Parus caeruleus
Parus major
Parus palustris
Passer domesticus
Passer montanus
Phasianus colchicus
Phoenicurus ochruros

sýkora modřinka
sýkora koňadra
sýkora babka
vrabec domácí
vrabec polní
bažant obecný
rehek domácí

-

málo dotčený
málo dotčený
-

Phylloscopus collybita

budníček menší

-

-

Pica pica

straka obecná

-

-

Serinus serinus

zvonohlík zahradní

-

-

Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Sylvia curruca
Turdus merula
Turdus philomelos
Apodemus sylvaticus
Capreolus capreolus
Erinaceus europaceus
Lepus europaeus
Martes foina
Microtus arvalis
Mus musculus
Mustela erminea
Mustela nivalis
Sciurus vulgaris
Sorex araneus
Talpa europaea

brhlík lesní
hrdlička zahradní
špaček obecný
pěnice hnědokřídlá
pěnice pokřovní
kos černý
drozd zpěvný
myšice křovinná
srnec obecný
ježek západní
zajíc polní
kuna skalní
hraboš polní
myš domácí
lasice hranostaj
lasice kolčava
veverka obecná
rejsek obecný
krtek obecný

ohrožený
-

ohrožený
ohrožený
-

Bern, II. – přísně
chráněný
Bern, II. – přísně
chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, II. – přísně
chráněný
Bern, II. – přísně
chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, II. –chráněný
Bern, II. –chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III. – chráněný
Bern, III - ohrožení
Bern, III - ohrožení
Bern, III - ohrožení
Bern, III - ohrožení
-

Lacerta agilis
Anguis fragilis

Ještěrka obecná
Slepýš křehký

silně ohrožený
silně ohrožený

ohrožený
ohrožený

Bern, II – přísně chráněný
Bern, III – chráněný

Rana temporaria
Bufo bufo

skokan hnědý
ropucha obecná

ohrožený

-

Bern, III – chráněný
Bern, III – chráněný

Celkové hodnocení
Provedeným biologickým průzkumem nebyly bezprostředně v zájmovém území
výstavby zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin.
V rámci přírodních biotopů v území záboru stavby a jeho okolí je možno očekávat výskyt
některých zvláště chráněných druhů dle příloh vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění, ve
vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. Z hlediska zoocenóz je tedy potřebné
minimalizovat vliv stavby na relativně cennější biotopy v přímém kontaktu ze stavbou, které
jsou prezentovány v rámci biologického průzkumu.

C.II.6. Krajina a krajinný ráz
Terén v trase posuzovaného obchvatu je mírně zvlněný bez výrazných morfologických
prvků. Generelně terén mírně stoupá ve směru staničení z úrovně kolem 341 m n.m. na
začátku trasy na úroveň 361 m n.m. na konci trasy. V km cca 1,41 přechází trasa Břežanský
potok s morfologicky nevýraznou údolní nivou. Koryto potoka je regulované. Úzká údolní
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niva se vyskytuje ještě na konci trasy kolem km 3,0. Jedná se pravděpodobně o údolní nivu
občasné vodoteče. Území v trase přeložky silnice III/0031 je zemědělsky využíváno. Kromě
křížení trasy se stávajícími komunikacemi, jsou v celé trase plánované komunikace pole.
Území Uhříněveské plošiny je obecně antropogenně silně ovlivněné území s převládajícími
dvěma typy biotopů - otevřené polní krajiny a dále antropogenními biotopy parků, sadů a
zahrad sídel, relativně přirozenější biotopy jsou zachovány pouze ojediněle.
Aktuální stav krajiny v okolí plánovaného obchvatu lze charakterizovat ve třech částech.
V severní části trasa obchvatu prochází podél severního a severovýchodního okraje obce
Dolní Břežany, na nějž směrem k Písnici a Hodkovicím navazují rozsáhlé celky polí s
minimem rozptýlené zeleně. Ve střední části trasa přechází východně od Břežan napříč
plochou sníženinu podél drobných vodotečí, zdrojnic Břežanského potoka. Pozemky podél
vodotečí jsou zčásti zalučněny, nachází se zde i dva shluky zeleně s fragmenty lužních
porostů, křovinná linie, pozemek zarůstajících lad i ojedinělá solitéra. V jižní části trasa
obchvatu opět prochází nepatrně ukloněnou plošinou jihovýchodně a východně od obce, mezi
rozsáhlými celky polí se zde nachází tři remízy, resp. pásy zeleně podél mělkých erozních
sprašových roklí s více či méně zachovanými fragmenty hájových porostů, dále porůznu linie
se starými ovocnými stromy, nálety a křovinami podél cest a mezí. Na okraji obce se zde
nachází neudržovaný starý lesoparkový porost u břežanského zámečku s relativně přirozenou
skladbou dřevin. Již mimo vymezené ovlivněné území západně od Břežan navazují zorněné
plošiny zalesněné svahy Břežanské rokle a vltavského kaňonu se zachovanými přirozenými
lesními celky a skalními partiemi.
Přehled mapování aktuálního stavu krajiny, vymezení relativně cennějších ploch a
zhodnocení jejich ekologického významu je uveden v rámci samostatného biologického
průzkumu (Ing. Friedrich, 2008) – viz Textová příloha č.4 této Dokumentace.

C.II.7. Obyvatelstvo
Podle posledního sčítání obyvatel k 31.12.2007 je na území obce registrováno cca 2,5
tisíce obyvatel.

C.II.8. Hmotný majetek
V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k demolici žádného objektu, neboť
plánovaná trasa obchvatu prochází mimo obytnou zástavbu při východním a jižním okraji
obce Dolní Břežany převážně po zemědělské půdě. Směrové vedení obchvatu vychází ze
schváleného územního plánu obce Dolní Břežany a schváleného ÚP VÚC Pražského regionu.
V prostou křížení s komunikací II/101 v km 1,573 zasahuje trasa obchvatu do ochranného
pásma elektrického vedení 400 kV, a dále ochranného pásma elektrického vedení 22 kV
v úsecích km 0,5 až 1,6 a v cca km 2. Stavební práce v ochranném pásmu elektrických vedení
vyžadují dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, souhlas jejich vlastníků. V řešeném
území se nacházejí rovněž četné meliorované zemědělské pozemky. Jakýchkoli stavební
zásahy do těchto ploch je nutné projednat se správcem zařízení.

C.II.9. Kulturní památky
V trase obchvatu ani jeho nejbližším okolí se nenachází žádný objekt kulturního
zájmu. Vzdálenější kulturní objekty zejména zámek (podrobněji viz kapitola C.1 této
Dokumentace) a přilehlý zámecký park též nebudou předmětným záměrem dotčeny.
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C.II.10. Hluk
V současně době prochází středem obce Dolní Břežany silnice 3.třídy č.0031 s celkovou
24-hodinovou frekvencí 6620 vozidel, z toho 5950 osobních, zbytek nákladních (lehkých a
těžkých). Hluková studie zpracovaná společností Akustické centrum v březnu 2008 stávající
hlukovou zátěž chráněných objektů obce situovaných podél této komunikace nevyhodnotila,
dle dostupných informací nebylo v zájmovém území v této době prováděno ani žádné měření
hladin akustického tlaku.
Dle zkušeností zpracovatele této Dokumentace však lze - s ohledem na dosahovanou
frekvenci vozidel na katastru obce – očekávat podél výše uvedené komunikace v současné
době překračování hladiny akustického tlaku 60 dB(A) pro denní, resp. 50 dB(A) pro noční
dobu, což jsou hodnoty nadlimitní (a to i při užití korekce +10 dB pro hluk z hlavních
pozemních komunikací). Zatížení zájmového území hlukem lze proto v současné době
považovat za poměrně významné.
Navrhovaná trasa obchvatu je vedena východně a jižně od chráněných objektů Dolních
Břežan, ani v tomto případě však vyhodnocení stávající hlukové zátěže nebylo v rámci
hlukové studie provedeno. S ohledem na dosahovanou dopravní zátěž na některých
komunikacích např. na II/101 s téměř 5000 vozidly lze i zde předpokládat možné přibližování
k limitní hranici hladiny akustického tlaku 60 dB(A) pro denní, resp. 50 dB(A) pro noční
dobu.

C.III. Celkové zhodnocení kvality ŽP v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Vlastní území, kam je trasa obchvatu navržena, nelze v současné době hodnotit celkově
ekologicky významné a to mj. díky vysokému podílu zemědělské půdy (87 %) a nízkému
podílu lesa (9 %) Díky tomu dosahuje koeficient ekologické stability nízké hodnoty - 0,25,
což je hodnota charakteristická pro velmi intenzivně využívané území. Přesto se v blízkém
okolí trasy obchvatu vyskytuje či je územním plánem navrženo několik prvků lokálních
ÚSES (lokální biokoridory, lokální biocentra), jejichž ochranu musí navazující projektové
řešení respektovat, tak aby byly výstavbou i následným provozem záměru minimálně
ovlivněny.
Nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje místní životní prostředí, je v současnosti
automobilová doprava na značně frekventovaných příměstských komunikacích II. a III.
třídy. Jako negativní dopady na životní prostředí lze tedy označit zejména zvýšené
koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a hlukovou zátěž v centrální části obce.
Podrobnější vyhodnocení stávajícího imisního zatížení území je uvedeno v rozptylové studii,
která je samostatnou přílohou této dokumentace (Textová příloha č.1 této dokumentace.),
stávající hluková zátěž nebyla vyhodnocena.
V samotné trase obchvatu nebyl zaznamenán výskyt chráněných rostlinných
společenství. Naopak na biotopech blízkých trase obchvatu byl zaznamenán příp. se
předpokládá výskyt několika chráněných druhů živočichů (podrobněji viz kapitola C.2.5)
Celkově lze nicméně konstatovat, že zátěž životního prostředí v území dotčeném
záměrem nepřekračuje míru únosného zatížení.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Potenciální vlivy navrhovaného záměru na obyvatelstvo je možno spatřovat ve třech
rovinách:
a) vlivy provozu na zdraví obyvatel
b) narušení faktoru pohody
c) vlivy sociálně ekonomické
Vlivy provozu na zdraví obyvatel (zdravotní rizika)
V závislosti na době působení lze zdravotní rizika spojená s uvažovaným záměrem
rozdělit do dvou základních oblastí – rizika vznikající při výstavbě komunikace a po zahájení
jejího provozu.
Zdravotní rizika při výstavbě komunikace
Při výstavbě komunikace lze očekávat výskyt zvýšené prašnosti (primární i sekundární),
dále emise plynných znečišťujících látek (především NO2, NOX, CO a uhlovodíky), zvýšenou
hlučnost příp. vibrace z provozovaných liniových zdrojů (stavební mechanismy, obslužná
doprava apod.). S ohledem na rozsah výstavby, množství manipulované zeminy i přiblížení
plánované trasy v několika případech na vzdálenost cca 35 až 50 m od chráněných objektů je
možné očekávat zhoršení faktoru pohody v důsledku hluku příp. prašnosti. Tyto dopady na
zdravotní stav místních obyvatel však budou pouze časové omezené (denní doba) a lze je
minimalizovat technickými opatřeními (např. instalací přenosných protihlukových stěn).
Dlouhodobé ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva výstavbou záměru se nepředpokládá.
Zdravotní rizika po zahájení provozu komunikace
Z obecného pohledu lze konstatovat, že provoz předmětné komunikace může ovlivnit
obyvatelstvo (z hlediska zdraví a stavu pohody) následujícím způsobem:
•
•
•
•

působením hluku
emisemi znečišťujících látek
produkcí odpadů vč. nebezpečných
nakládání s dešťovými vodami

Dle získaných podkladů a provedeného srovnání se rozhodujícími faktory s možností
přímého ovlivňování zdraví okolního obyvatelstva při realizaci předmětného záměru jeví
působení hluku a emisí znečišťujících látek z dopravy.
Ovlivnění obyvatelstva produkcí technologických odpadních vod je vyloučené, neboť
nebudou produkovány.
Pokud jde o vody srážkové, budou zachycovány v příkopech a následně v dešťových
usazovacích nádržích (DUN). Z nich budou, po odsedimentování nerozpuštěných látek a
odstranění případné kontaminace ropnými látkami, vypouštěny řízeným způsobem do
nejbližších vodotečí. Z uvedených důvodů lze proto vyloučit i ovlivnění půdy a následně
podzemní vody resp. nejbližších povrchových toků.
Zejména v průběhu výstavby obchvatu budou vznikat odpady obou kategorií tj.
ostatní (O) i nebezpečné (N). Předpokládané roční produkované množství N odpadů však
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bude zanedbatelné a proto lze ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva nakládáním s odpady
označit za naprosto nevýznamné.
Působení hluku
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému,
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.
Popis zdrojů hluku souvisejících s provozem záměru je uveden v předchozích
kapitolách. Jedná se o především o zdroje liniové – doprava na přeložce III/0031. Působení
ostatních zdrojů hluku (bodové resp. plošné) bude pouze dočasné (jen v průběhu výstavby
obchvatu), dlouhodobý potenciální vliv na zdravotní stav obyvatelstva proto bude vyloučen
Potenciální dopady provozu tohoto zdroje hluku na nejbližší obytnou zástavbu byly
vyhodnoceny samostatnou hlukovou studií zpracovanou společností Akustické centrum
v březnu 2008. Ze závěrů této studie vyplývá, že automobilovým provozem po navrženém
obchvatu nedojde – při uplatnění korekce +10 dB pro území podél hlavních komunikací –
v dotčeném území k překročení hygienického limitu hluku pro denní ani pro noční dobu. Lze
tedy konstatovat, že hladiny hluku dosahované v okolí trasy obchvatu by neměly nepříznivě
ovlivňovat zdraví obyvatelstva. Realizace záměru zároveň umožní zlepšit hlukovou situaci u
chráněných objektů podél stávajícího průtahu komunikace III/0031 centrální částí obce Dolní
Břežany, kde jsou v současné době s největší pravděpodobností platné limity hluku
překračovány.
Možné negativní dopady vznikajícího hluku na zdraví obyvatelstva byly vyhodnoceny v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. - formou samostatného posudku. Tento
posudek – Vlivy na veřejné zdraví - byl zpracován Ing. Monikou Zemancovou v prosinci
2008 a je uveden v Textové příloze č. 3 této dokumentace.
Z výsledků tohoto posudku vyplývá, že samotná realizace záměru neúnosně nezhorší
zátěž dotčené populace hlukem a nezvýší tak existující zdravotní rizika. Naopak – v důsledku
vymístění dopravní zátěže z centra obce – dojde ke zlepšení hlukových poměrů a tím snížení
možných zdravotních rizik dotčených obyvatel.
Emise znečišťujících látek do ovzduší
Jak již vyplývá z předchozích kapitol i z přiložené rozptylové studie, provozovaný
záměr nebude významným stacionárním ani plošným zdrojem znečišťování ovzduší. Jediným
potenciálním rizikem ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva jsou emise ze související
dopravy (nový liniový zdroj znečišťování ovzduší) Potenciální dopady na kvalitu ovzduší
v rámci zájmového území byly vyhodnoceny samostatnou rozptylovou studií (DEKONTA
a.s., 2008). S ohledem na vedení trasy převážně mimo obytnou zástavbu lze riziko ohrožení
zdraví obyvatelstva vlivem imisí škodlivin z dopravy označit za minimální. Zprovozněním
komunikace dojde k poklesu intenzivní dopravy a poklesu produkce emisí znečišťujících látek
v centrální části obce, přes kterou jsou v současné době trasovány komunikace III/0031 a
III/10115 zajišťující tranzitní dopravu v severojižním směru v bezprostřední blízkosti okolní
obytné zástavby. Z výsledků rozptylové studie je rovněž zřejmé, že souhrnný přírůstek
imisního zatížení zájmového území (zejména jeho východní části) všemi sledovanými
polutanty spojenými s realizací záměru je vzhledem ke stávající, resp. výhledové
(předpokládané zprovoznění SOKP v r. 2010) kvalitě ovzduší nevýznamný.
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Na základě platné legislativy byly případné negativní dopady na zdraví obyvatelstva
způsobené imisními koncentracemi znečišťujících látek posouzeny samostatným posudkem
(Vlivy na veřejné zdraví). Tento posudek byl zpracován autorizovanou osobou a je uveden
v Textové příloze č. 3 této dokumentace. Z výsledků tohoto posudku vyplývá, že s ohledem
na dosahované přírůstky imisní koncentrace nepovede výstavba ani provoz obchvatu ke
zvýšení zdravotních rizik.
Naopak lze očekávat, obdobně jako v případě hluku, ke zlepšení lokální kvality
ovzduší zejména v centru obce a tím ke snížení možných zdravotních rizik dotčených
obyvatel vyvolaných znečištěným ovzduším.
Narušení faktorů pohody
Během výstavby přeložky silnice III/0031 lze v místech, kde se trasa obchvatu přibližuje
k chráněným objektům (tj. zejména při křížení s komunikacemi II. resp. III. třídy, přepokládat
určité narušení faktorů pohody dotčených obyvatel (zvýšená hlučnost a prašnost na
přístupových komunikacích). Minimalizace výskytu tohoto stavu bude závislá na
technologické kázni firmy, která bude stavební práce provádět (čištění vozidel a následně
komunikací od nečistot, zamezení prašnosti kropením apod.) a na organizačním zabezpečení
celé výstavby.
Imisní a zejména hluková zátěž spojená s dopravou na plánované komunikaci jsou
obecně uznávaným obtěžujícím faktorem, který negativně ovlivňuje pohodu obyvatelstva (viz
předcházející kapitoly). Výsledky výpočtů hladin hluku a imisních koncentrací znečišťujících
látek však prokázaly minimální dopady na okolí potažmo zdraví obyvatel. Realizace obchvatu
Dolních Břežan povede ke zlepšení situace v centrální části dopravy z hlediska dopravní
zátěže, kvality ovzduší i hlukové zátěže.
Vlivy sociálně ekonomické
Díky přeložce části trasy komunikace III/0031 formou, která ve své nové trase vytvoří
obchvat obce Dolní Břežany, dojde k odklonu tranzitní dopravy mimo hustě osídlené území
obce, což povede vedle zlepšení hlukové a imisní charakteristiky centra obce i ke zvýšení
bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, včetně chodců. Vysoká intenzita dopravy na
nedostatečně kapacitních komunikacích II. a III. tříd v obci vytváří v její centrální části
značné dopravní problémy, které se zřejmě budou prohlubovat po ukončení výstavby SOKP.
Tato situace negativně ovlivňuje kvalitu života zejména lidí bydlících v centru Dolních
Břežan, ale i příležitostných návštěvníků obce, je dlouhodobě neudržitelná a limituje další
rozvoj obce.
Provedením přeložky komunikace III/0031, která převede tranzitní dopravu na trasu
mimo zastavěné území obce, dojde k celkovému zklidnění centrální části Dolních Břežan, což
může přispět k rozvoji turistického ruchu a rekreačních aktivit. Po vybudování posuzovaného
obchvatu by bylo vhodné dopravním značením omezit průjezd nákladních automobilů
centrem Dolních Břežan.
Realizace záměru vyvolá zlepšení životní úrovně obyvatelstva centra Dolních Břežan,
může vést i k pozitivní změně jejich dosavadních návyků (častější větrání, častější procházky
či jízda na kole).
Záměr naopak neovlivní strukturu obyvatel v daném území – např. dle věku,
zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atp.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Celkové emisní vydatnosti jednotlivých úseků vybraných komunikací dotčených realizací
záměru pro obě posuzované varianty (bez záměru, ale s SOKP/se záměrem i s SOKP) v roce
2010 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro přehlednost jsou znovu uvedeny i hodnoty
emisní vydatnost pro tzv. „nulový scénář“ tj. nezprovoznění přeložky III/0031 ani silničního
okruhu kolem Prahy. Hodnoty emisní vydatnosti byly získány na základě dopravní prognózy
předpokládané zátěže sledovaných komunikací zpracované společností CityPlan s.r.o. a za
použití metodiky Ministerstva životního prostředí MEFA’02, která udává hodnoty emisních
faktorů pro jednotlivé typy vozidel, pro převýšení terénu a rozdílnou rychlost jízdy. Vzhledem
k principu předběžné opatrnosti je v rámci výpočtu uvažováno, že vozový park je tvořen
vozidly splňujícími emisní limity EURO 2.
Tabulka 24 – Průměrná emisní vydatnost v roce 2010 – nulový scénář [g/m/rok]
Komunikace
III/0031 (Písnice – K Hodkovicím)
III/0031 (K Hodkovicím – II/101)
II/101 (Ke Zlatníkům)
II/101 (Zbraslavská)
III/10115 (Zbraslavská – Ohrobec)
III/00315 (Ke Zlatníkům - Libeňská)
K Hodkovicím (III/0031 – Vestecká)

CO
1861,3
1931,4
1998,1
3163,6
1359,7
703,4
200,6

NOX
2705,2
2916,7
4166,2
5449,3
1877,7
881,0
469,9

NO2
148,4
197,8
303,2
382,3
124,4
47,5
28,3

PM 10 Benzen B(a)P
89,0
12,1
2,3.10-4
98,6
11,5
1,6.10-4
140,8 11,5
1,7.10-4
186,6 18,8
2,7.10-4
62,1
7,9
1,1.10-4
30,8
4,5
8,3.10-5
15,7
1,2
2,6.10-5

Pozn.: Nulový scénář odpovídá nezprovoznění SOKP ani přeložky III/0031

Tabulka 25 – Průměrná emisní vydatnost v roce 2010 – zprovoznění SOKP [g/m/rok]
Komunikace
III/0031 (Písnice – K Hodkovicím)
III/0031 (K Hodkovicím – II/101)
II/101 (Ke Zlatníkům)
II/101 (Zbraslavská)
III/10115 (Zbraslavská – Ohrobec)
III/00315 (Ke Zlatníkům - Libeňská)
K Hodkovicím (III/0031 – Vestecká)

CO
1643,4
1247,2
305,1
156,0
1230,7
156,2
14,5

NOX
2313,5
1682,3
600,4
242,8
1626,8
166,0
11,4

NO2
125,7
110,2
42,7
16,5
106,6
8,5
0,5

PM 10 Benzen B(a)P
75,8
10,7
2,3.10-4
56,3
7,5
1,6.10-4
19,3
1,8
1,7.10-4
8,0
0,9
2,7.10-4
54,2
7,2
1,1.10-4
5,7
1,0
8,3.10-5
0,4
0,1
2,6.10-5

Tabulka 26 – Průměrná emisní vydatnost v roce 2010 – se záměrem a SOKP [g/m/rok]
Komunikace
III/0031 (Písnice – K Hodkovicím)
III/0031 (K Hodkovicím – II/101)
II/101 (Ke Zlatníkům)
II/101 (Zbraslavská)
III/10115 (Zbraslavská – Ohrobec)
III/00315 (Ke Zlatníkům - Libeňská)
K Hodkovicím (III/0031 – Vestecká)
Obchvat (III/0031 – II/101)
Obchvat (II/101 – III/10115)

CO
1824,3
393,7
301,0
192,1
195,9
219,0
79,6

NOX
2454,3
574,8
597,4
190,0
298,3
261,7
100,7

NO2
132,1
38,4
42,5
11,1
20,2
13,8
5,3

874,6
849,4

1076,3
1201,9

56,4
65,0

PM 10 Benzen B(a)P
80,9
12,0
2,2.10-4
19,0
2,4
3,3.10-5
19,2
1,8
2,6.10-5
6,7
1,2
1,6.10-5
9,6
1,1
1,6.10-5
8,8
1,4
2,5.10-5
3,3
0,5
9,7.10-6
35,9
5,9
1,1.10-4
39,0
5,6
1,0.10-4
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Z porovnání uvedených tabulek emisní vydatnosti vyplývá, že zprovozněním silničního
okruhu kolem Prahy je možno očekávat snížení emisní produkce z automobilové dopravy na
všech sledovaných komunikacích v území, zejména pak na silnici II/101 (ulice Zbraslavská a
Ke Zlatníkům).
Realizací záměru – vybudováním východního obchvatu Dolních Břežan – dojde zejména
v centru obce - stávající silnici III/0031 resp. ulice 5. května k dalšímu snížení emisní
produkce všech sledovaných znečišťujících látek, a to cca o 50 %, resp. o 80 %. Snížení této
emisní zátěže vyvolá další významný pokles imisních koncentrací znečišťujících látek
chráněných objektů situovaných podél stávajících komunikací III/0031, II/10115 i II/101)
procházejících středem obce.
Podrobným hodnocením vlivu posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší v zájmovém
území se zabývá samostatná rozptylová studie zpracovaná firmou DEKONTA a.s. (květen
2008, aktualizovaná verze prosinec 2008). Hlavním výsledkem této studie je zhodnocení
imisní zátěže území, kterou je možno očekávat na základě výše uvedených hodnot emisní
produkce ze sledovaných komunikací.
Z výsledků rozptylové studie je zřejmý pozitivní vliv záměru z hlediska kvality ovzduší
v centrální části obce v blízkosti stávající komunikace III/0031, kde ve srovnání se stávajícím
stavem dojde k poklesu dosahovaných imisních koncentrací znečišťujících látek a tím i ke
zlepšení lokální kvality ovzduší. Současně lze konstatovat, že souhrnný přírůstek imisního
zatížení obytné zástavby ve východní části obce Dolní Břežany, která bude vůči budoucí trase
obchvatu situována nejblíže všemi sledovanými polutanty (NO2, PM10, CO, benzen a
benzo(a)pyren), bude ve srovnání se stávajícím resp. výhledovým (předpoklad zprovoznění
SOKP v roce 2010) stavem bude zcela nevýznamný a kvalita ovzduší se v těchto místech
prakticky nezmění. V případě průměrných ročních imisních koncentrací NO2, resp.
maximálních hodinových imisních koncentrací NO2.se zmíněné přírůstky imisních
koncentrací budou pohybovat v řádu setin µg.m-3 či desetin µg.m-3 .V důsledku emisí
prachových částic z dopravy je možno očekávat nárůst o tisíciny až setiny µg.m-3 průměrných
ročních a maximálních denních imisních koncentrací prašného aerosolu PM10. U maximálních
denních (8-hodinový klouzavý průměr) imisních koncentrací CO je možno očekávat nárůst
v řádu desetin µg.m-3. V případě imisí benzenu a polycyklických aromatických uhlovodíků
vyjádřených jako benzo[a]pyren je možno očekávat zanedbatelný přírůstek max. v řádu 1.10-3
µg.m-3, resp. 1.10-8 µg.m-3.
Imisní příspěvek ze záměru v obci Zlatníky je zcela zanedbatelný a pohybuje se
maximálně v řádu tisícin až setin µg.m-3 u všech sledovaných znečišťujících látek.
Z výsledků modelování výhledové imisní situace v zájmovém území je dále zřejmé, že
realizace posuzovaného záměru nepovede i při započtení stávajícího imisního pozadí a
výhledového přitížení ze zprovoznění SOKP (stavba 513), resp. dálnice D3 (úsek 301) u
žádného ze sledovaných kontaminantů k překročení imisního limitu stanoveného prováděcím
předpisem zákona o ochraně ovzduší - nařízením vlády č.597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší. a to ani při započtení imisního pozadí sledovaných
znečišťujících látek, které vychází ze sledování kvality ovzduší na nejbližší monitorovací
stanici v Praze Libuši (viz kapitola C 2.1.).
Celkově lze konstatovat, že uvažovaný záměr pozitivně ovlivní lokální kvalitu ovzduší
v centru obce Dolní Břežany. Pokud jde o východní část obce situovanou v blízkosti trasy
záměru, souhrnný přírůstek imisního zatížení území sledovanými polutanty spojenými
s realizací záměru lze označit za nevýznamný a nepředstavující riziko pro ekosystémy ani
zdraví obyvatel zde. žijících. Obdobné tvrzení platí i pro obytné objekty v obci Zlatníky.
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V souvislosti s provozem záměru
zápachu.

nebude docházet ani k uvolňování výrazného

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Zpracovaná hluková studie (Akustické centrum, březen 2008) provedla vyhodnocení
budoucí hlukové zátěže jižní a východní části obce Dolní Břežany v okolí nově navrhovaného
obchvatu pro výhledové roky 2010 a 3030. Hodnocení změn hlukové zátěže podél stávajících
komunikací zejména podél průtahu silnice III/0031 nebylo zpracovanou studií vyhodnoceno.
Dle hlukové studie je sledované území z hlediska hlukové zátěže dáno rozsahem stavby
přeložky komunikace, tj. byly hodnoceny pouze hladiny hluku u chráněných objektů
situovaných v těsné blízkosti navrhované trasy obchvatu. Výpočtové body byly voleny vždy
ve výšce odpovídající hornímu podlaží hodnocených objektů a dále též na hranici jejich
pozemků (ve výšce 3 m nad terénem).
Výpočty hlukové zátěže byly provedeny v následujících výpočtových bodech (viz tabulka
č.27):
Tabulka 27 - Přehled výpočtových bodů pro zhodnocení hlukové zátěže
Výpočtový
bod
1
1 pozemek

Posuzovaný objekt

Výška výpočtových
bodů - podlaží

obytný objekt ul. V Hranicích č. 477
hranice pozemku RD ul. V Hranicích č. 477

2. NP
3m

2

obytný objekt ul. V Hranicích bez č.p.

2. NP

3

obytný objekt ul. V Hranicích bez č.p.

2. NP

3 pozemek
4
4 pozemek
5
5 pozemek

hranice pozemku RD ul. V Hranicích bez č.p.
obytný objekt ul. V Hůrkách č. 410
hranice pozemku RD ul. V Hůrkách č. 410
obytný objekt ul. V Hůrkách č. 376
hranice pozemku RD ul. V Hůrkách č. 376

3m
2. NP
3m
2. NP
3m

6

obytný objekt ul. U Klizerdy bez č.p.

2. NP

7

obytný objekt ul. V Hůrkách č. 420

2. NP

8

obytný objekt ul. U Brtě 505

2. NP

8 pozemek

hranice pozemku RD ul. U Brtě bez č.p.

3m

9

obytný objekt ul. U Brtě

2. NP

10

obytný objekt ul. U arku

2. NP

11

obytný objekt ul. U Parku

2. NP

11 pozemek

hranice pozemku RD ul. U Parku

3m
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Podrobné výsledky výpočtů hladin budoucí hlukové zátěže (pro roky 2010, resp. 2030)
jsou prezentovány v rámci uváděné studie firmy Akustické centrum. Závěry hlukové studie
lze celkově shrnout do následujících bodů:
•

S ohledem na pokles výhledových dopravních intenzit v roce 2030 ve srovnání
s rokem 2010 budou nižší i hodnoty akustického tlaku (o cca 0,1 až 1,2 dB). Tato
skutečnost bude dána mírným poklesem dopravní zátěže na novém obchvatu a
dále i předpokládanými příznivějšími hlukovými parametry vozidel. Pro
posouzení hlukové zátěže a případný návrh protihlukových opatření je tedy
rozhodující rok 2010.

•

Dosahované hladiny akustického tlaku se ve zvolených výpočtových bodech
budou pohybovat v rozmezí 47,8 až 55,2 dB(A) v denní době, resp. 39,0 až 46,5
dB v noční době. Dosahované hodnoty nebudou – při zohlednění nejistoty
výpočtu (±2 dB) a uplatnění korekce +10 dB na hluk podél hlavních komunikací,
kde hluk z dopravy na této komunikaci převažuje nad hlukem na ostatních
komunikacích – překračovat hodnoty limitní (60 dB (A) pro denní dobu resp. 50
dB pro noční dobu)

•

Případná nová zástavba obytných objektů musí zásadně respektovat průběh
limitní izofonní křivky pro kritickou noční dobu o hodnotě 50 dB(A). S ohledem
na nejistotu výpočtu studie doporučuje, aby hranice pozemků nových rodinných
domků byly vzdáleny minimálně 40 m od osy obchvatu.

•

Při respektování výše uvedených doporučení je záměr výstavby obchvatu Dolních
Břežan z akustického hlediska akceptovatelný.

Na základě podrobné prohlídky lokality zejména situování nejbližších chráněných objektů,
vlastního vedení trasy obchvatu (zářezy, násypy, křížení s jednotlivými komunikacemi II. a
III. třídy i určité nejistoty výpočtového modelu), nelze dle zpracovatele této Dokumentace
úplně vyloučit v limitních případech riziko dosažení, v limitních případech i mírné překročení
navržených limitních hodnot hlukové zátěže nejbližších chráněných objektů (60 dB pro denní
resp. 40 dB pro noční dobu. Na základě výše uvedeného proto zpracovatel dokumentace
znovu posoudil možná rizika překročení platných hlukových limitů u chráněných objektů
přiléhajících k trase obchvatu (viz následující text)
Začátek trasy – km 0,45
Trasa obchvatu se odpojuje v prostoru mezi stávající ČS PH a budovaným areálem STK od
stávající III/0031 a je vedena mimo chráněné objekty na náspu 2 – 2,5 m pod stávajícím
terénem do km 0,45, kde přechází do zářezu. S ohledem na dostatečnou vzdálenost od
nejbližších chráněných objektů nejsou navrhována žádná protihluková opatření.
Úsek cca km 0,45 – 0,75 (chráněné objekty v ul. V Hranicích – ref. body 1 až 3
Trasa obchvatu je zde vedena v mělkém zářezu 1 – 1,5 m pod stávajícím terénem. Tento
zářez tvoří přirozenou protihlukovou bariéru. Dle modelových výpočtů se hladina hluku u
nejbližších chráněných objektů pohybuje (při zohlednění nejistoty výpočtu) mezi 49,8 až 51,2
dB (A) v denní době a resp. mezi 41,1 až 42,5 dB (A). Tyto hodnoty jsou podlimitní a to i
v případě, že by pro dané území byla dle NV 148/2006 Sb. povolena korekce nikoliv 10
dB(A) jak je navrhována hlukovou studií, ale pouze 5 dB(A) – pro hluk z dopravy.
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Z uvedeného důvodu není dle názoru zpracovatele nezbytné realizovat v této části úseku
žádné technické protihlukové opatření (zemní val, protihluková stěna). Za alternativní
opatření lze navrhnout v rámci ozeleňovacích úprav výsadbu pásu neopadavé zeleně o šířce
nejméně 5 metrů, která by současně částečně eliminovala emise prašných částic
z komunikace).
Úsek cca km 1,6 (okružní křižovatka s II/101) – 1,75 – ref. body č.4 až 6
Trasa obchvatu je zde vedena v mělkém zářezu (cca 0,5 m) pod stávajícím terénem, což
z hlediska útlumu hluku lze považovat za nedostatečné. Dle modelových výpočtů se hladina
hluku u nejbližších chráněných objektů – ulice V Hůrkách, min. 35 m od kraje komunikace
pohybuje (při zohlednění nejistoty výpočtu) mezi 53,1 až 57,2 dB (A) v denní době a mezi
44,4 až 48,5 dB (A). Tyto hodnoty budou hodnotami podlimitními pouze v případě, že by pro
dané území byla dle NV 148/2006 Sb. povolena korekce 10 dB(A) – hluk z dopravy na
hlavních pozemních komunikacích - tak jak je navrhována hlukovou studií. V případě
rozhodnutí příslušného orgánu hygienické služby o možnosti použití korekce pouze 5 dB(A) –
pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, by mohlo u nejbližších chráněných
venkovních objektů docházet k překračování limitních hladin hluku (při zohlednění nejistoty
výpočtu) o max. 2,2 dB, v denní době resp. o 3,5 dB (v noční době).
V uvedeném případě by proto bylo nutné zajistit snížení dosahovaných hladin hluku pod
limitní hodnoty formou technických protihlukových opatření. S ohledem na vzdálenost
komunikace od nejbližších objektů je nejúčinnějším opatřením instalace protihlukové stěny o
výšce 2 m na hraně stávajícího zářezu. Začátek pravostranné protihlukové stěny je navržen u
kruhového objezdu s II/101 – km (1,575 km) vč. části okružní křižovatky mezi II/101 a
novým obchvatem, konec km cca 1,75 km. Pro zajištění požadavku na výhled v křižovatce je
stěna v úseku kolem křižovatky a cca 20 m dále navržena jako průhledná.
Pozn. Dle platného územního plánu obce Dolní Břežany je část území obce mezi km cca 1,7 až 1,85 (v
prostoru od ulice V Hůrkách směrem do centra obce definováno jako pro výstavbu bytových objektů).
V případě její realizace by bylo nutno i pro tuto část území splnit platné hlukové limity stanovené
příslušným orgánem hygienické služby. V prostoru mezi trasou obchvatu a budoucí protaženou ulicí
V Hůrkách) je územním plánem navržena izolační zeleň. V případě nedostatečnosti její tlumicí
protihlukové funkce by bylo nutno realizovat příslušná technická protihluková opatření podél trasy
obchvatu, což předpokládá prodloužení navrhované protihlukové stěny až do km cca 1, 85 příp. až ke
křižovatce se stávající III/10315. Alternativním opatřením by bylo provedení terénních úprav
(nasypání a následné ozelenění zemního valu o výšce min. 2,5 m), v území určeném ÚP pro izolační
zeleň.

Úsek km 1,85 – 1,93 (chráněné objekty v ul. V Hůrkách) – ref. body 7
Trasa obchvatu je zde vedena na rovině příp. na mírném náspu (do 0,6 m nad stávajícím
terénem. Dle modelových výpočtů hladina hluku u nejbližšího chráněného objektu – ref. bod
č.7 dosahuje (při zohlednění nejistoty výpočtu) hodnoty 51,8 dB (A) v denní době resp.
43,3 dB (A) v noční době. Tyto hodnoty jsou podlimitní a to i v případě, že by pro dané území
byla dle NV 148/2006 Sb. povolena korekce nikoliv 10 dB(A) jak je navrhována hlukovou
studií, ale pouze 5 dB(A) – pro hluk z dopravy.
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Z uvedeného důvodu není dle názoru zpracovatele nezbytné realizovat v této části úseku
žádné technické protihlukové opatření (zemní val, protihluková stěna). Navíc je V prostoru
mezi trasou obchvatu a ulicí V Hůrkách územním plánem navržena izolační zeleň, která při použití
vhodné skladby dřevin (neopadavá zeleň), dále utlumí působení hluku a emisí sekundární prašnosti

z komunikace.
Úsek km 1,94 – 2,14 (propustek s DN 1000) – ref. body č.8 až 11)
Trasa obchvatu je zde vedena v mělkém zářezu (cca 0,6 m) pod stávajícím terénem, což
z hlediska útlumu hluku lze považovat za nedostatečné. Dle modelových výpočtů se hladina
hluku u nejbližších chráněných objektů přiléhajících k trase obchvatu (ulice U Brtě, Na
Prameni, U Parku), min 40 m od kraje komunikace pohybuje (při zohlednění nejistoty
výpočtu) mezi 51,7 až 54,5 dB (A) v denní době a mezi 43,0 až 45,1 dB (A) v noční době.
Tyto hodnoty budou hodnotami podlimitními v případě, že by pro dané území byla dle NV
148/2006 Sb. povolena korekce 10 dB(A) – hluk z dopravy na hlavních pozemních
komunikacích - tak jak je navrhována hlukovou studií. V případě rozhodnutí příslušného
orgánu hygienické služby o možnosti použití korekce pouze 5 dB(A) – pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, by mohlo u jednoho chráněného objektu docházet k překračování
limitní hladiny hluku (při zohlednění nejistoty výpočtu) o 0,1 dB v noční době, limity pro
denní dobu by byly splněny u všech objektů.
V uvedeném případě by proto bylo nutné zajistit snížení dosahovaných hladin hluku pod
limitní hodnoty formou technických protihlukových opatření. S ohledem na vzdálenost
komunikace od nejbližších objektů je nejúčinnějším opatřením instalace protihlukové stěny o
výšce 2 m na hraně stávajícího zářezu. Začátek pravostranné protihlukové stěny je navržen u
kruhového objezdu s II/10135 – km 1,93 - konec km 2,13 (propustek). S ohledem na
územním plánem navrženou izolační zeleň v prostoru mezi stávajícími chráněnými objekty a
trasou obchvatu je alternativním, plnohodnotným protihlukovým opatřením nasypání a
následné ozelenění zemního valu u navrhované komunikace. Minimální výška valu je 2,5 m.
Úsek km 2,14 – konec obchvatu
Trasa obchvatu je zde nejprve (až do km 2,6) vedena v mírném zářezu. Navíc v úseku km
2,14 až 2,4 je ve směru na obec Dolní Břežany odcloněna již existujícím vysokým zemní
valem, který má dostatečný protihlukový účinek. V následujícím úseku (od km cca 2,6 až do
dvousměrné napojení na stávající III/0031) je vedena povětšinou na mírném náspu. Nicméně
ve zmíněném úseku obchvatu nebyly dle provedené prohlídky lokality zjištěné žádné
chráněné (obytné objekty), u kterých by bylo nutno splnit zpřísněné hlukové limity.
Nejbližšími stavebními objekty jsou budovy v areálu společnosti ALIMEX. Dle platného
územního plánu je však celá plocha směrem k centru obce definována jako území pro nerušící
výrobu a sklady.
Z uvedeného důvodu nejsou pro tento úsek obchvatu navrhována žádná protihluková
opatření.
Při stavebních pracích ani při vlastním provozu záměru se neočekávají nadlimitní emise
vibrací ani žádných forem záření, které by mohly negativně ovlivnit okolí.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Během výstavby záměru je očekávána minimální spotřeba vody a není předpokládáno
ohrožení kvality povrchových a podzemních vod. Nejsou plánovány zemní práce, při kterých
by mohla být zasažena hladina podzemní vody.
Vliv na povrchové vody
Těleso plánované komunikace působí jako bariéra pro přirozený odtok přívalových
srážkových vod, zejména v místech suchých terénních depresí a nevýrazných údolí.
Průchodnost skrze silniční těleso bude zajištěna vhodně umístěnými a dostatečně
dimenzovanými propustky, příp. vybudováním propustných drénů v závislosti na velikosti a
charakteru přilehlých povodí.
Určitým ovlivněním by mohlo být křížení obchvatu s horním úsekem Břežanského
potoka, resp. narušení odtokových poměrů v jeho sběrném území. Z tohoto důvodu bude
nutné věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů stavby na režim odtoku podzemních i
povrchových vod. Vhodná by mohla být revitalizační úprava kanalizovaných vodotečí v okolí
trasy obchvatu, jež by mohla přispět ke kompenzaci vlivu stavby na vodní režim toku.
Dešťové vody zachycené na zpevněných plochách komunikace mohou vzhledem ke
svému množství kvalitativně i kvantitativně ovlivnit místní vodoteče (Břežanský a
Libušský potok). Jako potenciálně možné se jeví riziko ohrožení jakosti podzemních vod
zejména díky splachům úkapů ropných látek (pohonné hmoty a mazadla) z motorových
vozidel, v důsledku případné havárie, a dále splachů chloridů z posypových solí a jejich
roztoků. Takto ohrožená místa se nacházejí zejména v zářezech, kde dojde k podstatnému
snížení mocnosti sprašových hlín (jižně od křížení obchvatu s komunikací III/00314) nebo
v prostoru s výskytem skalního podloží (tvořeného zvětralými břidlicemi) blízko povrchu
terénu bez krycí vrstvy s omezenou propustností (jižně od křížení s II/101 v km 1,7 až 2,2).
Pro minimalizaci dopadů navrženo vybudování dešťových usazovacích nádrží se záchytem
pevných splavenin i plovoucích ropných látek v místech soustředěných svodů srážkových
vod ze silnice.
Vliv na podzemní vody
Jak vyplývá ze závěrů hydrogeologického průzkumu, vybudování posuzovaného
obchvatu silnice III/0031 nebude mít zásadní negativní dopad na hydrogeologickou
strukturu v zájmovém území. Niveleta komunikace prochází nad hladinou podzemní vody
(min. 3 m), zářezy komunikace nebudou mít drenážní charakter a ovlivnění množství
podzemní vody ve stávajících jímacích objektech se nepředpokládá. Změnu hydraulických
poměrů zemin zatížených náspy silnice je možno očekávat pouze v linii trasy. Vzhledem
k obecně přijímanému charakteru pokryvu sprašových hlín a jílovitých zemin jako
omezeného hydroizolátoru bude vliv případného omezení dotace podzemních vod
vytvořením nepropustné plochy silničního potahu na celkovou bilanci podzemního odtoku
v zájmovém území zanedbatelný.
Při úniku závadných látek do horninového prostředí v případě havárie jsou potenciálně
nejvíce ohroženy přilehlé jímací objekty v prostoru mezi Pazderákem a zámeckou
zahradou a dále jímací objekty podzemní vody situované v ulici V Zápolí. V trase
procházející v blízkosti takto exponovaných míst by měly být vybudovány odvodňovací
příkopy s nepropustným dnem. Nicméně, pravděpodobnost kontaminace podzemních vod
při úniku látek závadných vodám je díky přítomnosti omezeně propustných sprašových
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hlín jílovitých zemin a nízkou úrovní hladiny podzemní vody na většině úseků trasy
obchvatu nízká.
Meliorační zařízení
V řešeném území se nacházejí meliorované zemědělské pozemky. V případě jakýchkoliv
stavebních zásahů do těchto ploch je nutné zohlednit další funkčnost těchto zařízení při
návrhu v dalších stupních dokumentace a projednat se správcem sítě.

D.I.5. Vlivy na půdu
Realizací záměru dojde k významnému trvalému záboru zemědělského půdního fondu ve
smyslu zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
Za účelem vybudování meziskladu sejmuté ornice, prostor k dočasného umístění
stavebních objektů, přístupových cest, atd. dojde rovněž k záboru ZPF dočasnému. Přesná
kvantifikace požadavků na trvalé i dočasné zábory zemědělského půdního fondu bude
provedena v dalším stupni projektové dokumentace.
Dle pedologického průzkumu zájmového území bude nutno provést oddělenou skrývku
humózních horizontů ve výšce 0 – 50 cm s tím, že v souladu se schváleným plánem
rekultivace bude zajištěno jejich opětovné využití k rekultivaci stavby silničního tělesa či jiné
hospodárné využití.
Realizací záměru nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění
funkcí lesa ve smyslu zákona č.289/1995 Sb., o lesích a doplnění některých zákonů, v
platném znění.
Znečištění půdy
Stejně jako v případě vod lze riziko kontaminace půdy očekávat pouze ve spojitosti
s mimořádnou událostí v rámci silniční dopravy a přepravy nákladu po komunikaci.
S ohledem na skutečnost, že veškeré zpevněné plochy budou vybudovány jako plochy
s nepropustným asfaltovým, příp. betonovým povrchem a znečištěné vody z těchto ploch
budou odváděny přes odlučovač ropných látek, je potenciální riziko kontaminace půd nízké.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Možné ovlivnění horninového prostředí je popsáno v kapitole D.I.4. této Dokumentace.
S ohledem na uvažována projektová opatření (zpevněné plochy, dréne vyspádované do
nepropustných usazovacích nádrží apod. lze vyhodnotit vliv na horninové prostředí za
minimální.
S ohledem na absenci přírodních zdrojů v území dotčeném záměrem (např. zdroje
pitné vody, nerostné suroviny apod.) lze vliv záměru na tuto složku ŽP vyloučit.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Výstavbou a provozem záměru se nepředpokládá významnější zásah do existujících
ekosystémů.
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Dendrologický průzkum postihuje zeleň rostoucí v rámci předpokládaného záboru ploch
pro výstavbu obchvatu obce Dolní Břežany, tedy zpravidla dřeviny určené ke kácení, event.
stavbou ohrožené vzhledem k umístění v její bezprostřední blízkosti. Navržená trasa prochází
převážně pozemky orné půdy, plochy dřevinné zeleně se proto s plochou záboru překrývají
jen v malé míře, a to převážně v křížení budoucí stavby s prvky liniové zeleně. Kvalita a
množství mimolesní vzrostlé zeleně v záboru odpovídá zemědělské krajině na okraji městské
aglomerace, lze ji převážně označit za podprůměrnou, ojediněle průměrnou. Jde o zeleň
mimolesní, převážnou část lze charakterizovat jako antropogenní výsadby a spontánní nálety
v lemech silničních a polních komunikací, dále podél mezí a upravených drobných vodotečí,
v jednom případě je zastižen okraj cennějšího biotopu dubového porostu v mělké sprašové
rokli. Z uvedené charakteristiky dotčených lokalit a dřevin vyplývá, že stavbou nebude přímo
zasažena žádná chráněná lokalita ani chráněný strom.
Na základě dendrologického průzkumu v trase obchvatu a její bezprostřední blízkosti
bylo zaznamenáno celkem 137 ks stromů (ve skupinách a liniích), převážně nižších dimenzí a
dále 0,262 ha ploch křovin. Z uvedeného množství bude v souvislosti se stavbou patrně nutno
odstranit minimálně 100 ks, ostatní perspektivní jedinci by při šetrném přístupu a realizaci
ochrany mohli být zachováni. Pro případné vykácení těchto dřevin před zahájením stavby je
na základě vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění, nutné získat povolení od příslušného
orgánu ochrany přírody. Při výběru dřevin pro vegetační úpravy podél obchvatu je
doporučeno vybírat ze spektra druhů dřevin zjištěných botanickým průzkumem území
uvedeného v kapitole C.2.5 této dokumentace.
Trasa obchvatu je navržena převážně v pozemcích polí podél okraje zástavby obce Dolní
Břežany. Ve vlastním půdorysu stavby se zoologicky významnější biotopy nachází jen v
malé míře - trasa kříží několik prvků liniové zeleně a v jednom případě přechází pozemek
polokulturní až kulturní louky. Ovlivnění zoocenóz vlastní stavbou tedy není celkově příliš
významné. Relativně nejpodstatnější vliv na potencionální zoologický biotop představuje
přechod trasy přes travnatou údolnici na horním úseku toku Břežanského potoka na západním
okraji obce. Dále trasa jižně od obce přetíná čtyři dřevinné linie, z nichž za cennější lze
označit okrajově zasažený dubový pás v roklině před jižním koncem obchvatu.
V tomto místě dochází rovněž ke křížení trasy obchvatu s LBK 69, který zde využívá pás
náletů a křovin podél mělkého zářezu, a dále s interakčními prvky biokoridoru – dvěma
rovnoběžnými remízky, mezi kterými je umístěno LBC 150 – Na Rovném. V těchto místech
bude nutné navrhnout dostatečně kapacitní a vhodně upravený propust umožňující migraci
drobných živočichů a zajištění funkčnosti biokoridoru.
Migrace organizmů mezi rybníkem Pazderákem, biocentrem LBC 81 – Kamínek a
biokoridorem LBK 70 bude umožněna nově vytvořenou trasou pod přemostěním stávajícího
údolí Břežanského potoka tělesem komunikace v km 1,41.
Jako přirozenou náhradní luční vegetací lze pro rekultivaci území v okolí stavby
doporučit společenstva původně žijících druhů rostlin (viz kapitola C.2.5.), tedy společenstva
mezofilních ovsíkových a aluviálních psárkových luk, případně mokřadní společenstva ostřic
a rákosin v okolí drobných vodotečí a vodních ploch. Zatravnění svahů silničního tělesa bude
provedeno odolnými travami s maximálním zohledněním původních druhů. Druhy stromů a
keřů pro ozelenění tělesa přeložky budou přesně specifikovány v dalších stupních projektové
dokumentace po dohodě s orgány státní správy. Na základě provedeného botanického
průzkumu (Ing. Fridrich, duben 2008) v ranném jarním aspektu nebyla identifikována
přítomnost zvláště chráněných druhů rostlin.
Na základě provedeného zoologického průzkumu (Ing. Fridrich, duben 2008) lze
předpokládat i výskyt několika ohrožených druhů živočichů (krahujec obecný, chocholouš
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obecný, vlaštovka obecná, lejsek šedý, veverka obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký a
ropucha obecná). Z hlediska zoocenóz je tedy potřebné minimalizovat vliv stavby na relativně
cennější biotopy v přímém kontaktu ze stavbou, které jsou prezentovány v rámci uvedeného
průzkumu.
V citované dokumentaci jsou rámcově navržena následující opatření, vhodná ke
kompenzaci ekologické újmy dané nutným kácením dřevin a dopadů stavby vůbec. Opatření
bude vhodné rozpracovat v projekčním řešení a následně realizovat:
• V ÚP obce je vyčleněn pás pozemku podél trasy obchvatu (mezi trasou a okrajem
zástavby) k výsadbě izolačního pásu zeleně. Realizaci výsadeb na této ploše (značně
přesahující rozsah likvidované zeleně) bude možné a vhodné pojmout též jako jeden z
prvků požadované kompenzace. Po rozhodnutí o stavbě a její situaci by bylo vhodné zvážit
realizaci výsadby s předstihem tak, aby nebyl promeškán čas pro vývoj funkční zeleně.
(Předpokladem je následná důsledná ochrana při stavbě.) Pás bude projekčně řešen, výběr
dřevin by měl zahrnout v převládající míře přirozené druhy lesních společenstev (lipové
doubravy Tilio- Betuletum a střemchové jaseniny Pruno - Fraxinetum - viz uvedená
dokumentace průzkumu). Vhodná je směs rychlerostoucích a dlouhověkých, klimaxových
druhů. Z přirozených druhů by podstatnou složku mohl činit habr (klimaxový druh s
relativně rychlým růstem a zimním olistěním suchými listy). Ve směsi s převládajícími
přirozenými taxony je možno přiměřeně využít i nepůvodní druhy s celoročním olistěním
(vhodný je např. smrk Pančičův - Picea omorica, rychlerostoucí, stálezelený, tolerantní k
imisím). V podrostu lze mj. zařadit některou stálezelenou odrůdu přirozeného druhu ptačí
zob (Ligustrum vulgare).
• Nutné je maximální omezení devastací stávajících ploch zeleně - technologii a organizaci
stavby v prostoru ojediněle zachované zeleně i pozemku louky v maximální míře zaměřit
na udržení devastací pouze v rámci nutného záboru pro stavbu. Případně chránit bedněním
zachovávané dřeviny na okraji záboru v intencích ČSN DIN 18 920 (Ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).
• zvážit možnosti revitalizace pramenné oblasti i upraveného koryta Břežanského potoka
(vč. výšení nivelety, rozvolnění směru, tvorby retenčních prvků, zvýšení diverzity koryta,
výsadeb břehového porostu aj. v event. návaznosti na plánovanou nádrž. Tu navrhnou v
přírodě blízké podobě, se založením břehových porostů, bez opevnění břehů a s
ponecháním mělkých břehových partií pro rozvoj litorální vegetace.
• v širším okolí stavby realizace prvků ÚSES a dalších krajinotvorných opatření v jednotné
koncepci jako polyfunkčních interakčních prvků s biologickou, estetickou i rekreační
funkcí.
• uvedená opatření jdou značně nad rámec kompenzace ekologické újmy dané stavbou a
bude vhodné se pokusit o získání dotací z tuzemských i evropských krajinotvorných
programů.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Liniová stavba je obecně díky své délce, výraznosti a především díky automobilové
dopravě vždy citelným zásahem do krajiny. Nicméně, vzhledem k tomu, že stávající
přírodní i estetická hodnota krajinného rázu okolí trasy obchvatu jsou výrazně sníženy
intenzivní zemědělskou výrobou a vzhledem k absenci přírodních či kulturních dominant
________________________________________________________________________ 65
Obchvat III/0031 Dolní Břežany – Dokumentace dle Přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

___________________________________________________________________________
v nejbližším území, lze dotčení stávajícího rázu krajiny ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění označit za nevýznamné.
Nejvyšší vizuální dopad na obyvatele Dolních Břežan je možno očekávat
v severovýchodní a jihovýchodní části obce, kde se trasa obchvatu ocitá nejblíže stávající
obytné zástavbě. Naopak, nízký vizuální dopad lze očekávat v jižní a jihozápadní části
obce, kde jsou soustředěny převážně hospodářské a skladové objekty a areály.
Ke zmírnění estetického dopadu stavby obchvatu a její začlenění do současné krajiny
povede osázení svahů zemního tělesa komunikace doprovodnou zelení. Prostor pro
založení pásu protihlukové a izolační zeleně mezi trasou obchvatu a stávající obytnou
zástavbou je vymezen rovněž v Územním plánu dotčené obce.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nebude úmyslně dotčen žádný jiný soukromý majetek mimo majetku
oznamovatele a majitele pozemku.
V rámci posuzované lokality se nevyskytují žádné kulturní památky, které by mohly
být dotčeny realizací plánovaného záměru. Zároveň se v nejbližším okolí trasy obchvatu
nevyskytují památkově chráněné objekty ani technické památky, které by mohly být realizací
záměru ovlivněny.

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich
velikosti a významnosti přeshraničních vlivů
Obecně lze konstatovat, že vyhodnocení významnosti vlivu lze označit za
nejrizikovější část celého procesu hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Důvodem je
nejenom riziko určité subjektivity v hodnocení zpracovatele, ale často i obtížně definovatelné
podmínky hodnocení významnosti dle velikosti vlivu, které lze totiž z určité části
charakterizovat velikostí a rozsahem změny v životním prostředí v absolutních nebo
relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase.
Pro minimalizaci výše uvedených rizik se zpracovatel dokumentace rozhodl pro
stanovení odhadu významnosti vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí použít
metodiku vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí zpracovanou v roce 1998 RNDr.
Bajer a jeho spolupracovníky.
Následující kritéria a jejich ohodnocení byla navržena v rámci výše zmíněné
„Metodiky“ a převzata pro hodnocení v předkládané dokumentaci:

1. Velikost vlivu
významný nepříznivý vliv

-2

nepříznivý vliv

-1

nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

0
+1

Velikost vlivu se zjišťuje v identifikovaných vlivech, výsledek lze u většiny
identifikovaných vlivů poměrně přesně vyznačit.
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2. Časový rozsah vlivu
trvalý (časový rozsah vychází z názvu - např. likvidace)

-3

dlouhodobý (trvání vlivu po dobu životnosti záměru)

-2

krátkodobý (vymezený časový úsek výstavby nebo provozu)

-1

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat
(neměníme a teoreticky zlepšujeme dnešní stav).

3. Reverzibilita vlivu
vratný (přibližné obnovení původní kvality)

-1

kompenzovatelný (částečné obnovení původní kvality)

-2

nevratný (likvidace původní kvality)

-3

4. Citlivost území
ano

-1

ne

0

Pozn. Jde-li o území zvláště chráněné dle příslušných právních předpisů.

5. Nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů
ano

-1

ne

0

Toto kritérium koriguje některá zásadní tvrzení u konkrétních vlivů, zejména těch, které jsou
odvislé od odborné erudice zpracovatelů (jejich „odhad“ z dostupných podkladů) a neopírají
se o exaktní propočty, studie, sledování (monitoring).

6. Realizovatelná možnost ochrany
úplná

1

částečná

0,1 - 0,9

nemožná

0

Na základě výše uvedených hodnot kritérií jsou vypočteny koeficienty významnosti:
Koeficient významnosti se rovná:
- (velikost * časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + nejistoty
•

pro velikost vlivu < 0 platí:
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Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - možnost ochrany)
•

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0

•

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1

Hodnocení významnosti vlivu
•
•
•
•

významný nepříznivý vliv:
nepříznivý vliv:
nevýznamný až nulový vliv:
příznivý vliv:

- 8 až - 11
- 4 až - 7
0 až - 3
1

V souladu s obecnými pravidly metodiky pro posuzování významnosti jednotlivých
identifikovaných vlivů na životní prostředí je v následujícím textu provedeno zatřídění
každého identifikovaného vlivu podle navržených kritérií.

D.II.1.Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Pro zjištění vlivů na veřejné zdraví vč. sociálně ekonomických vlivů byl v prosinci
2008 zpracován pro posuzovaný záměr Ing. Monikou Zemancovou odborný posudek –
Obchvat III/0031 Dolní Břežany - Vlivy na veřejné zdraví (viz Textová příloha č.3 této
Dokumentace). Tento posudek hodnotí zdravotní rizika spojená se záměrem jako
zanedbatelná.
Kritéria významnosti vlivu - vlivy na veřejné zdraví
Velikost
nevýznamný až nulový
0

Sociální a ekonomické vlivy
V důsledku realizace a provozu navrženého záměru se nepředpokládají negativní
sociální a ekonomické vlivy.
Kritéria významnosti vlivu – sociální a ekonomické vlivy
Velikost
nevýznamný až nulový

0

D.II. 2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba záměru bude spojena s dočasným zvýšením prašnosti při pojezdu
nákladních vozidel resp. se zvýšením množství emitovaných znečišťujících látek (výfukové
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zplodiny) v ovzduší v trase obchvatu resp. na příjezdových komunikacích. Bude se však
jednak pouze o krátkodobé negativní vlivy bez významnějšího dopadu na kvalitu ovzduší.
Po uvedení záměru do provozu budou zdroji znečišťování ovzduší emise
znečišťujících látek ze silniční dopravy. Potenciální dopady na ovzduší vlivem provozu výše
uvedeného zdroje znečišťování ovzduší vyhodnotila samostatná rozptylová studie (Textová
příloha č.1 této Dokumentace).
Dle výsledků této studie odvedení dopravy procházející centrem Dolní Břežan na nový
obchvat vyvolá pokles imisní zátěže území podél stávající komunikace ve srovnání se stavem
bez realizace záměru. Naopak byl zaznamenán mírný nárůst průměrných ročních koncentrací
polutantů u některých chráněných objektů v okolí trasy nového obchvatu. Nicméně imisní
příspěvek tohoto nového zdroje emisí však lze označit za zcela zanedbatelný a záměr lze
celkově hodnotit jako pozitivní z hlediska lokálního zlepšení kvality ovzduší. S ohledem na
výše uvedené lze celkově vliv záměru na kvalitu ovzduší hodnotit jako pozitivní.
Velikost
Příznivý
1

D.II.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Z výsledků zpracované hlukové studie, že budoucí hluková zátěže jižní a východní
části obce Dolní Břežany tj. v okolí nově navrhovaného obchvatu se pro výhledové roky 2010
a 3030 bude pohybovat (při uplatnění příslušné korekce pod platnými limity. S ohledem na
možné nejistoty ohledně uplatnění výše uvedené korekce resp. nejistotu výpočtu hluková
studie doporučuje, aby hranice pozemků nových rodinných domků byly vzdáleny minimálně
40 m od osy obchvatu resp. a současně aby případná nová zástavba obytných objektů striktně
respektovala průběh limitní izofonní křivky pro kritickou noční dobu o hodnotě 50 dB(A).
Kritéria významnosti vlivu - vliv hluku
Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Nejistoty

Možnost ochrany

nepříznivý

dlouhodobý

kompenzovatelný

ne

ne

částečná

-1

-2

-2

0

-1

0,7

Při stavebních pracích ani při vlastním provozu záměru se neočekávají nadlimitní emise
vibrací ani žádných forem záření, které by mohly negativně ovlivnit okolí.
Velikost
nevýznamný až nulový
0
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D.II.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchový tok a charakter odvodnění oblasti
Určitým ovlivněním by mohlo být křížení obchvatu s horním úsekem Břežanského
potoka, resp. narušení odtokových poměrů v jeho sběrném území. Z tohoto důvodu bude
nutné věnovat zvýšenou pozornost minimalizaci vlivů stavby na režim odtoku podzemních
i povrchových vod. Vhodná by mohla být revitalizační úprava kanalizovaných vodotečí v
okolí trasy obchvatu, jež by mohla přispět ke kompenzaci vlivu stavby na vodní režim
toku.
Kritéria významnosti vlivu - vliv na povrchový odtok a odvodnění oblasti
Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Nejistoty

Možnost ochrany

nepříznivý

dlouhodobý

kompenzovatelný

ne

ne

částečná

-1

-2

-2

0

-1

0,5

Ovlivnění jakosti povrchové vody
Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování
stavebních materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo
docházet k úniku závadných látek škodlivých vodám do okolního prostředí.
Po zahájení provozu nové komunikace budou vznikat pouze dešťové odpadní
vody. Dešťové vody zachycené na zpevněných plochách komunikace mohou vzhledem ke
svému množství kvalitativně i kvantitativně ovlivnit místní vodoteče (Břežanský a
Libušský potok). Pro minimalizaci dopadů navrženo vybudování dešťových usazovacích
nádrží se záchytem pevných splavenin i plovoucích ropných látek v místech soustředěných
svodů srážkových vod ze silnice.
Kritéria významnosti vlivu - vliv na jakost povrchových vod
Velikost
nevýznamný až nulový
0

Ovlivnění jakosti podzemní vody
Jako potenciálně možné se jeví riziko ohrožení jakosti podzemních vod zejména díky
splachům úkapů ropných látek (pohonné hmoty a mazadla) z motorových vozidel,
v důsledku případné havárie, a dále splachů chloridů z posypových solí a jejich roztoků.
Takto ohrožená místa se nacházejí zejména v zářezech, kde dojde k podstatnému snížení
mocnosti sprašových hlín (jižně od křížení obchvatu s komunikací III/00314) nebo v prostoru
s výskytem skalního podloží (tvořeného zvětralými břidlicemi) blízko povrchu terénu bez
krycí vrstvy s omezenou propustností (jižně od křížení s II/101 v km 1,7 až 2,2). Pro
minimalizaci dopadů je navrženo vybudování dešťových usazovacích nádrží se záchytem
pevných splavenin i plovoucích ropných látek v místech soustředěných svodů srážkových
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vod ze silnice. Na základě navržených opatření lze proto riziko ovlivnění jakosti podzemní
vody označit za minimální. Zachycené srážkové vody nebudou vypouštěny do podzemních
vod.
Kritéria významnosti vlivu - změna kvality podzemních vod
Velikost
nevýznamný až nulový
0

D.II.5. Vliv nakládání s odpady
Nejvýznamnějším druhem odpadů z hlediska množství bude při výstavbě nové přeložky
komunikace III/0031 přebytečná zemina. Část z ní bude využita pro zpětné zásypy resp.
protihluková opatření (zemní valy), zbývající bude nabídnuta k dalšímu využití (např. pro
rekultivaci skládek apod.). S ohledem na kategorizaci tohoto odpadu ostatní (O) je riziko
vlivu na ŽP nulové. Běžným provozem záměru nebude vznikat významnější množství
odpadů.
Kritéria významnosti vlivu - změna kvality podzemních vod
Velikost
nevýznamný až nulový
0

D.II.6.Vlivy na půdu
S ohledem na umístění záměru dojde jeho realizací k významným trvalým záborům
zemědělského půdního fondu (v trase budoucího obchvatu). Za účelem vybudování
meziskladu sejmuté ornice, prostor k dočasného umístění stavebních objektů, přístupových
cest, atd. dojde rovněž k dočasnému záboru ZPF. Přesná kvantifikace požadavků na trvalé i
dočasné zábory zemědělského půdního fondu bude provedena v dalším stupni projektové
dokumentace.
Kritéria významnosti vlivu – zábor ZPF
Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Nejistoty

Možnost ochrany

nepříznivý

dlouhodobý

kompenzovatelný

ne

ne

částečná

-1

-2

-2

-1

0

0,5

Naopak záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo zájmy
chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona ČNR č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
změn (lesní zákon).
Kritéria významnosti vlivu – zábor LPF
Velikost
nevýznamný až nulový
0
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Vlivy na znečištění půdy
Stejně jako v případě vod lze riziko kontaminace půdy očekávat pouze ve spojitosti
s mimořádnou událostí v rámci silniční dopravy a přepravy nákladu po komunikaci.
S ohledem na skutečnost, že veškeré zpevněné plochy budou vybudovány jako plochy
s nepropustným asfaltovým, příp. betonovým povrchem a znečištěné vody z těchto ploch
budou odváděny přes odlučovač ropných látek, je potenciální riziko kontaminace půd nízké.
Kritéria významnosti vlivu – vlivy na znečištění půdy
Velikost
nevýznamný až nulový
0

D.II.7.Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Z provedeného hydrogeologického průzkumu vyplývá, že realizace záměru
nebude mít zásadní negativní dopad na hydrogeologickou strukturu v zájmovém území.
Změnu hydraulických poměrů zemin zatížených náspy silnice je možno očekávat pouze
v linii trasy.
Při úniku závadných látek do horninového prostředí v případě havárie jsou potenciálně
nejvíce ohroženy přilehlé jímací objekty v prostoru mezi Pazderákem a zámeckou
zahradou a dále jímací objekty podzemní vody situované v ulici V Zápolí. V trase
procházející v blízkosti takto exponovaných míst by měly být vybudovány odvodňovací
příkopy s nepropustným dnem. Nicméně, pravděpodobnost kontaminace podzemních vod
při úniku látek závadných vodám je díky přítomnosti omezeně propustných sprašových
hlín jílovitých zemin a nízkou úrovní hladiny podzemní vody na většině úseků trasy
obchvatu nízká.
S ohledem na absenci přírodních zdrojů v trase záměru lze vliv na tuto složku
životního prostředí vyloučit.
Kritéria významnosti vlivu – vliv na horninové prostředí resp. přírodní zdroje
Velikost
nevýznamný až nulový
0

D.II.8.Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru a faunu
Výstavbou a provozem záměru se nepředpokládá významnější zásah do existujících
ekosystémů.
Z uvedené charakteristiky dotčených lokalit a dřevin vyplývá, že stavbou nebude přímo
zasažena žádná chráněná lokalita ani chráněný strom.
Na základě dendrologického průzkumu v trase obchvatu a její bezprostřední blízkosti
bylo identifikována pravděpodobná nutnost odstranění cca 100 ks dřevin.
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Ve vlastním půdorysu stavby se zoologicky významnější biotopy nachází jen v malé
míře - trasa kříží několik prvků liniové zeleně a v jednom případě přechází pozemek
polokulturní až kulturní louky. Ovlivnění zoocenóz vlastní stavbou tedy není celkově příliš
významné.
Na základě provedeného zoologického průzkumu lze předpokládat i výskyt několika
ohrožených druhů živočichů (krahujec obecný, chocholouš obecný, vlaštovka obecná, lejsek
šedý, veverka obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký a ropucha obecná). Z hlediska zoocenóz
je tedy potřebné minimalizovat vliv stavby na relativně cennější biotopy v přímém kontaktu
ze stavbou, které jsou prezentovány v rámci uvedeného průzkumu.
Trasa obchvatu se kříží s LBK 69 a dále s interakčními prvky biokoridoru – dvěma
rovnoběžnými remízky, mezi kterými je umístěno LBC 150 – Na Rovném. V těchto místech
se doporučuje navrhnout dostatečně kapacitní a vhodně upravený propust umožňující migraci
drobných živočichů a zajištění funkčnosti biokoridoru.
Migrace organismů mezi rybníkem Pazderákem, biocentrem LBC 81 – Kamínek a
biokoridorem LBK 70 bude umožněna nově vytvořenou trasou pod přemostěním stávajícího
údolí Břežanského potoka tělesem komunikace v km 1,41.
Kritéria významnosti vlivu – likvidace, poškození populací vzácných
a zvláště chráněných druhů rostlin
Velikost
nevýznamný až nulový
0
Kritéria významnosti vlivu – likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů
Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Nejistoty

Možnost ochrany

nepříznivý

dlouhodobý

kompenzovatelný

ano

ne

částečná

-1

-1

-2

0

0

0,4

Kritéria významnosti vlivu - likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Nejistoty

Možnost ochrany

nepříznivý

dlouhodobý

kompenzovatelný

ano

ne

částečná

-1

-1

-2

0

0

0,7

Vliv na chráněné části přírody
Posuzovaný záměr není v přímém kontaktu s žádným chráněným územím ve smyslu
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vzhledem k umístění
trasy navrhované komunikace, nebudou ovlivněna nejbližší maloplošně zvláště chráněná
území, tj. přírodní rezervace Šance a přírodní památka Cholupická bažantnice situované cca
1,9 km západně, resp. cca 1,7 km severozápadně od severního okraje posuzované přeložky.
Vliv stavby vůči přírodnímu parku Střed Čech, jehož hranice se nachází nejblíže cca
500m od jižního konce obchvatu, bude rovněž zanedbatelná.
Stavba obchvatu se napojením na silnici III/0031 (Dolní Břežany – Písnice) okrajově
dotýká území Přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. V této části parku se ovšem
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nachází rozsáhlý komplex orné půdy, negativní ovlivnění chráněných hodnot území tedy není
příliš pravděpodobné, zejména ve srovnání s nedalekou stavbou silničního okruhu kolem
Prahy, která je naopak zásahem značně devastujícím.
Realizací záměru rovněž nedojde k ovlivnění prvků soustavy NATURA 2000, tj.
evropsky významné lokality Břežanské údolí, jejíž hranice je vzdálena nejblíže cca 500 m od
jižního konce posuzovaného obchvatu (viz vyjádření Odboru životního prostředí a
zemědělství KÚ Středočeského kraje) uvedené v textové příloze č.6 této Dokumentace).
Kritéria významnosti vlivu – vliv na chráněné části přírody
Velikost
nevýznamný až nulový
0

D.II.9.Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinný ráz
Liniová stavba je obecně díky své délce, výraznosti a především díky
automobilové dopravě vždy citelným zásahem do krajiny. Nicméně, vzhledem k tomu, že
stávající přírodní i estetická hodnota krajinného rázu okolí trasy obchvatu jsou výrazně
sníženy intenzivní zemědělskou výrobou a vzhledem k absenci přírodních či kulturních
dominant v nejbližším území, lze dotčení stávajícího rázu krajiny ve smyslu zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, označit za nevýznamné.
Nejvyšší vizuální dopad na obyvatele Dolních Břežan je možno očekávat
v severovýchodní a jihovýchodní části obce, kde se trasa obchvatu ocitá nejblíže stávající
obytné zástavbě. Naopak, nízký vizuální dopad lze očekávat v jižní a jihozápadní části
obce, kde jsou soustředěny převážně hospodářské a skladové objekty a areály.
Ke zmírnění estetického dopadu stavby obchvatu a její začlenění do současné krajiny
povede osázení svahů zemního tělesa komunikace doprovodnou zelení. Prostor pro
založení pásu protihlukové a izolační zeleně mezi trasou obchvatu a stávající obytnou
zástavbou je vymezen rovněž v Územním plánu dotčené obce.
Kritéria významnosti vlivu - vlivy na krajinu a krajinný ráz¨
Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Nejistoty

Možnost ochrany

nepříznivý

dlouhodobý

kompenzovatelný

ano

ne

částečná

-1

-1

-2

0

0

0,6

Vliv na dopravu
Převedením dopravy na obchvat dojde k významnému zlepšení dopravní situace
v centru obce Dolní Břežany, záměr lze z tohoto důvodu označit za pozitivní.
Kritéria významnosti vlivu - vliv na dopravu
Velikost
Příznivý
1
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Vliv na estetické kvality území
Výstavba a provoz obchvatu významněji neovlivní estetickou kvalitu území.
Kritéria významnosti vlivu - vliv na estetické kvality území
Velikost
nevýznamný až nulový
0

Vliv na rekreační využití krajiny
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na obecné rekreační využití krajiny.
Kritéria významnosti vlivu - vlivy na rekreační využití území
Velikost

nevýznamný až nulový
0

D.II.10.Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci posuzované lokality se nevyskytují žádné kulturní památky, které by mohly
být dotčeny realizací plánovaného záměru. Zároveň se v nejbližším okolí trasy obchvatu
nevyskytují památkově chráněné objekty ani technické památky, které by mohly být realizací
záměru ovlivněny.
Kritéria významnosti vlivu - vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Velikost
nevýznamný až nulový
0

D.II.11. Přeshraniční vlivy
Možnosti přeshraničních vlivů se nepředpokládají.
Kritéria významnosti vlivu – přeshraniční vlivy
Velikost
nevýznamný až nulový
0

D.II.12 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí – celkové
vyhodnocení
Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů, které bylo v rámci hodnocení záměru
provedeno na závěr jednotlivých kapitol, je shrnuto v následující tabulce.
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Tabulka 28 - Sumarizační hodnocení významnosti vlivů
Vliv
vlivy na veřejné zdraví
změny v kvalitě ovzduší
vliv hluku
Vliv na ostatní fyziologické
charakteristiky
vliv na povrchový odtok a
odvodnění oblasti
změna kvality povrchových
vod
změna kvality podzemních
vod
zábor ZPF
Zábor LPF
vlivy na znečištění půdy
vliv na chráněné části
přírody
vliv na horninové prostředí
a nerostné zdroje
likvidace, poškození
populací vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin
likvidace, poškození
populací vzácných a zvláště
chráněných druhů
živočichů
likvidace, poškození stromů
a porostů dřevin rostoucích
mimo les
vlivy na krajinný ráz
vliv na dopravu
vliv na estetické kvality
území
vlivy na rekreační využití
území
Vlivy na hmotný a kulturní
majetek
vlivy na budovy v případě
havárie
Přeshraniční vlivy

Koeficient
Koeficient významnosti
významnosti vlivu
výsledný
0
1
-5
0

0
1
- 1,5
0

Hodnocení
významnosti
vlivu
nevýznamný až nulový
Pozitivní
nevýznamný až nulový
nevýznamný až nulový

-5

-2,5

nevýznamný až nulový

0

0

nevýznamný až nulový

0

0

nevýznamný až nulový

-5
0
0
0

-3
0
0
0

nevýznamný až nulový
nevýznamný až nulový
nevýznamný až nulový
nevýznamný až nulový

0

0

nevýznamný až nulový

0

0

nevýznamný až nulový

-3

-2,1

nevýznamný až nulový

-3

-1,2

nevýznamný až nulový

-3
1
0

-1,8
1
0

nevýznamný až nulový
Pozitivní
nevýznamný až nulový

0

0

nevýznamný až nulový

0

0

nevýznamný až nulový

0

0

nevýznamný až nulový

0

0

nevýznamný až nulový

Na základě výše provedeného vyhodnocení významnosti vlivů záměru na jednotlivé
složky životního prostředí lze konstatovat, že realizace plánovaného záměru za předpokladu
dodržení navržených preventivních příp. eliminačních opatření neznamená z hlediska
identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý resp. nepříznivý vliv.
Navržený záměr pouze představuje mírně nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocení
však jako nevýznamný až nulový) z hlediska vlivu na ZPF (hodnota – 3). Obdobně mírně
nepříznivý vliv může mít záměr na povrchový odtok a odvodnění oblasti (hodnota – 2,8), na
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poškození populací zvláště chráněných živočichů (-2,1), na krajinný ráz (-1,8) resp. na stromy
rostoucí mimo les (-1,2). Pokud jde o hlukovou zátěž uvnitř obce, realizaci záměru lze i
v tomto případě hodnotit jako pozitivní. „Přenesení“ tohoto vlivu do jihovýchodní a východní
části obce lze dostatečně kompenzovat navrženými opatřeními. Nicméně s ohledem na
přetrvávající částečné dopady na hlukovou zátěž obce je tento vliv celkově hodnocen jako
mírně nepříznivý (- 1,5).
Naopak pozitivní dopad záměru lze vysledovat z hlediska dopravy (snížení dopravní
zátěže v centru obce) a na ni navazující znečištění ovzduší.
Jak již bylo výše uvedeno, na základě vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky
životního prostředí, byla v dokumentaci hodnocení vlivu záměru navržena některá ochranná
opatření, která snižují významnost těchto vlivů. Tato opatření budou respektována v dalších
stupních projektové dokumentace.
Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti
jednotlivých identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při respektování doporučených
opatření nebude znamenat významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru je možno očekávat pouze rizika spojená
se silniční dopravou a přepravou nákladu po komunikacích, přičemž riziko havárie s vážnými
důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel není příliš pravděpodobné.
Nejzávažnější rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí, případně lidského
zdraví lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:
•

riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě
nebo z odstaveného vozidla

•

únik látek škodlivých zdraví a škodlivých vodám při mimořádné události (požár ap.)

•

únik škodlivých zplodin hoření při požáru

Tato rizika jsou soustředěna především na povrchovou vodu v Břežanském potoce a
vodoteče napájející Malý rybník, podzemní vody a půdu, v případě požáru i na nejbližší
sousedící objekty podél komunikace.
Pravděpodobnost kontaminace podzemních vod při úniku ropných látek nebo jiných látek
škodlivých vodám mimo zpevněné plochy je nízká. Hladina podzemní vody je na většině
úseků trasy obchvatu poměrně ve značné hloubce pod povrchem (níže než 6 m) a je
hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustných sprašových hlín a jílovitých zemin.
Ohroženější místa se nacházejí zejména v zářezech, kde dojde k podstatnému snížení
mocnosti sprašových hlín (jižně od křížení obchvatu s komunikací III/00314) nebo v prostoru
s výskytem skalního podloží (tvořeného zvětralými břidlicemi) blízko povrchu terénu bez
krycí vrstvy s omezenou propustností (jižně od křížení s II/101 v km 1,7 až 2,2).
Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními
opatřeními, a dále dodržováním obecně závazných předpisů, požárních předpisů, normativů a
zásad přepravy nebezpečných nákladů (ADR). V místech soustředěné akumulace splachových
dešťových vod z vozovky do vodoteče Břežanského potoka a jeho sezónního levostranného
přítoku je navrženo vybudování dešťových usazovacích nádrží (DUN) se záchytem pevných
splavenin i plovoucích ropných látek.
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Postup při vzniku havarijního stavu
V případě zjištění havarijního stavu (havárie) bude nezbytné postupovat podle
následujících bodů
•
•
•
•

bezprostřední odstranění příčin havárie
hlášení havárie
odstraňování následků havárie
vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování
následků havárie

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
K prevenci resp. k minimalizaci možného ohrožení jednotlivých složek životního
prostředí v průběhu výstavby a provozu záměru jsou navrženy následující podmínky:
a) v období přípravy stavby
•

zpracovat žádost o vynětí ze ZPF a nechat ji schválit dotčeným orgánem státní správy

•

zpracovat žádost o kácení dřevin vč. potřebných dokumentů a nechat ji schválit
dotčeným orgánem státní správy

•

provést měření stávající hladiny hluku u vybraných chráněných objektů situovaných
jak nejblíže navržené trasy budoucího obchvatu tak uvnitř obce podél existující
komunikace s cílem vyhodnocení stávajícího stavu hlukové zátěže, na základě
výsledků navrhnout projektové řešení protihlukových opatření

•

v rámci projektu pro stavební povolení konkretizovat případnou lokalitu ukládání
výkopové zeminy a trasy její dopravy.

•

v další fázi projektu navrhnout vhodné a dostatečně kapacitní silniční propusti
umožňující migraci drobných živočichů v místech křížení trasy obchvatu s vodotečemi
a dále zachování funkčnosti biokoridoru (LBK 69), který trasu křižuje v roklině před
jejím jižním zakončením. Návrhy možných průchodů zvěře se podrobněji zabývá
samostatný biologický průzkum (Ing. Friedrich, 2008).

b) v průběhu výstavby
Ochrana ovzduší
•

Pro minimalizaci výskytu sekundární prašnosti maximálně omezit zásoby sypkých
stavebních materiálů

•

Správnou organizací stavebních prací a logistikou dopravy dbát na minimalizaci
prašnosti. Při suchém počasí provádět kropení a čištění komunikací za účelem
omezení prašnosti v okolí stavby.

•

Zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací (nejen splachem,
nýbrž i sběrem).
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•

Všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů
stavby a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními.

Ochrana vod
•

Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným znečišťováním
komunikací.

•

Zajistit, aby pohyb stavebních mechanismů resp. skladování stavebních materiálů a
odpadů byl v souladu se stávajícími předpisy ( předcházení k úniku látek závadných
vodám do okolního prostředí) tj. např. zajistit očistu manipulačních vozidel
opouštějících stavbu areálu, skladovat sypké materiály na zabezpečených plochách
atd.

•

S látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod je třeba nakládat v
souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. V případě manipulace
s látkami ohrožujícími jakost vod je nutné pohybovat se pouze na zpevněných
plochách.

•

Prověřit účinnosti stávajícího systému pro odvodňování dešťových vod ze zpevněné
plochy komunikace do vodotečí (Břežanský a Libušský potok), a to zejména
s ohledem na dostatečné odstraňování pevných nečistot (splachy) a ropných látek.

•

Vybudovat dešťové usazovací nádrže (DUN s odlučovači mechanických splavenin i
plovoucích ropných látek) před soustředěným svodem srážkových vod od silnice
k Břežanskému potoku, a dále v místě křížení komunikace s občasnou vodotečí (v km
2,15) odvádějící dešťovou vodu z vozovky do Malého rybníka s cílem minimalizace
ovlivnění jakosti povrchových vod.

•

Dimenzovat odvodňovací prvky v km 2,15 s dostatečnou kapacitou vzhledem
k možnosti enormnímu zvýšení povrchového odtoku splachových vod ve směru od
erozní rýhy (v km 2,82).

•

Vybudovat odvodňovací příkopy s nepropustným dnem v úsecích trasy procházejících
v blízkosti objektů citlivých z hlediska úniku závadných látek do horninového
prostředí v případě havárie (jímací objekty podzemní vody v prostoru mezi rybníkem
Pazderákem a zámeckou zahradou, a dále jímací objekty situované v ulici V Zápolí).

•

Realizovat revitalizační úpravu kanalizovaných vodotečí v okolí trasy obchvatu, jež by
mohla přispět ke kompenzaci vlivu stavby na vodní režim toku s cílem minimalizovat
vlivy stavby na režim odtoku podzemních i povrchových vod na horním úseku
Břežanského potoka, kde dojde ke křížení vodoteče s přeložkou a ke stavbě mostního
objektu.

•

Důsledně dodržovat trasy dopravy po sjednaných komunikacích, parkovat na
vymezených plochách, s odpady manipulovat pouze na vymezených místech, apod.

•

V průběhu výstavby neskladovat ve stavebních dvorech žádné látky nebezpečné
vodám, včetně zásob pohonných hmot. Zamezit rovněž odtoku bahna ze stavby do
vodotečí.

•

V případě úniku závadných látek do terénu okamžitě přerušit únik látek do okolí.
Zabránit volnému odtoku látek do příkopů, kanalizací, povrchových toků, zasakování
do zeminy atd. Zajistit, aby ve stavebním dvoře bylo k dispozici dostatečné množství
sorpčních prostředků, ochranných pomůcek a pracovního náčiní pro pracovníky.

• Před uvedením záměru do provozu prověřit účinnost dešťových usazovacích nádrží
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Nakládání s odpady
•

•

Odpady z výstavby záměru shromažďovat na vyhrazených shromažďovacích místech,
třídit je a zároveň průběžně odstraňovat z místa vzniku, aby byl minimalizován jejich
nepříznivý vliv na bezpečnost při práci.
Odpady vznikající při výstavbě budou zneškodňovány firmami provádějící stavební
práce, přičemž prioritním požadavkem bude jejich zpětná recyklace.

•

Zajistit, aby původce odpadů zpracoval přehled množství a kategorií odpadů
vzniklých v průběhu realizace záměru vč. způsobu jejich odstranění, tak aby jej
provozovatel záměru mohl předložit ke kolaudačnímu řízení

•

Dodavatelé stavebních prací zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů.
V případě zjištění úniku ropných látek na nezpevněné plochy, okamžitě zajistí
odtěžbu kontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob (kontejneru).
Nebezpečné odpady ukládat pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství. V žádném případě
nesmí být prováděno nezákonné odstraňování odpadů jejich spalováním na místě nebo
jejich ukládání do země.

•

•

Odpady vzniklé v případě havárie (např. znečištěné likvidační prostředky) předávat
pouze subjektu oprávněnému k odstraňování nebezpečných odpadů.

Ochrana před hlukem
•

V souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění provádět stavební práce
pouze v období mezi 7 hodinou ranní a 21 hodinou večerní při současném omezení
provozu nejhlučnějších stavebních mechanismů na max. 10 a půl hod za den.

•

Pro eliminaci hluku ze staveniště provádět pravidelnou kontrolou technického stavu
strojů a mechanizace

•

Realizovat navržená protihluková opatření (zemní valy, protihlukové stěny, výsadba
izolační zeleně

Ochrana půdy
•

Při stavebních pracích používat klasický, zdravotně nezávadný stavební materiálů,
nesmí dojít ke znečištění okolí.

•

Výkopová zemina bude kontrolována, zda není kontaminována, či dotčena starou
ekologickou zátěží. V tomto případě musí být uložena na skládku nebezpečného
odpadu či do zařízení určeného k regeneraci kontaminovaných substrátů.

•

Z hlediska minimalizace dopadu těžkých stavebních mechanismů a obslužné dopravy
na zemědělskou půdu a volnou krajinu se doporučuje, aby se tato doprava odehrávala
v prostorách trvalého záboru půdy.

•

Stavební odpady nesmí být odstraňovány ukládáním do půdy nebo do terénních
nerovností.

•

Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
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Ochrana přírody
•

Veškeré stavební práce a logistiku stavby provádět tak, aby nedošlo k devastaci
stávajících ploch zeleně mimo záboru území pro stavbu. Dřeviny určené k zachování
v okolí stavby chránit proti poškození v souladu s ČSN DIN 18 920 (Ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).

•

Stavební činnosti zahájit mimo vegetační a hnízdní období.

•

Bezprostředně po výstavbě, případně s předstihem tak, aby nebyl promeškán čas pro
vývoj funkční zeleně, realizovat ozelenění nové komunikace na základě projektu
vegetačních úprav, který bude zpracován v další fázi projektové dokumentace. Výběr
dřevin by měl zahrnout zejména přirozené druhy lesních společenstev (viz
dendrologický průzkum zpracovaný jako samostatná studie) ve směsi s
rychlerostoucími a dlouhověkými, klimaxovými druhy a druhy s celoročním olistěním.
V Územním plánu obce Dolní Břežany je rovněž vymezen pás pozemků podél
přeložky III/0031 pro výsadbu izolačního pásu zeleně.

•

Provést - jako kompenzaci stavebních zásahů v toku Břežanského potoka, prostoru
nad rybníkem - revitalizace tohoto potoka (zvýšení nivelety, rozvolnění směru,
vybudování retenčních prvků, zvýšení diverzity koryta, výsadba břehového porostu a
travnatého pufračního pásu ad.)

•

Smluvně zajistit m.j. požadavek na provádění prací s ohledem na životní prostředí. Od
prováděcí firmy vyžadovat vypracovaný soubor opatření k omezení vlivu stavby na
ovzduší při výstavbě.

c) v období provozu
Ochrana povrchových a podzemních vod
Pravidelně kontrolovat stav retenčních usazovacích nádrží a odlučovačů ropných látek
sloužících k předčištění dešťových odpadních vod ze zpevněných ploch komunikace.
Ochrana před hlukem
Provést kontrolní měření hladin hluku ve stejných referenčních bodech jako před
realizací záměru s cílem prokázat účinnost navržených protihlukových opatření a tím
nepřekročení hlukových limitů stanovených NV č. 148/2006 Sb.
Ochrana půdy
V případě havárie vozidel převážejících látky nebezpečné vodám okamžitě zahájit
zneškodnění případných úniků těchto látek příslušnými způsoby.
Nakládání s odpady
Záměr nepředpokládá vznik významného množství odpadů, nicméně při jejich
případném vzniku (jedná se zejména o odpady z čištění usazovacích nádrží resp. údržby
doprovodné zeleně) s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,o odpadech,
v platném znění a na něj navazujících právních předpisů
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Ochrana přírody
Pravidelně provádět údržbu technického stavu vozovky, údržbu zeleně podél trasy
komunikace a pravidelné čištění komunikace a jejího okolí

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Tato dokumentace je zpracována na základě následujících vstupních projektových
podkladů:
•
•
•
•
•
•
•

PD ve stupni technické studie (VPÚ DECO Praha a.s., listopad 2007),
Geotechnický průzkum (GeoTec-GS, a.s., duben 2008)
Dopravně-inženýrský průzkum (CityPlan s.r.o., březen 2008)
Akustická studie (Akustické centrum, březen 2008),
Rozptylová studie (DEKONTA, a.s., květen 2008, leden 2009)
Biologický průzkum a rozbory území (Ing. Friedrich, Ekologické studie a projekty,
květen 2008).
Obchvat III/0031 Dolní Břežany – Oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.

Prognózy dalšího vývoje a vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí dále vycházely
ze stávající platné legislativy ŽP, příslušného softwarového vybavení a z dosavadních
praktických zkušeností zpracovatele dokumentace. Pro větší přehlednost jsou použité
legislativní prameny a zdroje informací rozděleny podle jednotlivých složek ŽP a okruhů
problematiky a jsou shrnuty v následujícím textu:
a) E.I.A. obecně
•

Zákon ČNR č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu staveb, činností technologií na ŽP
v platném znění

b) Ovzduší
•

Zákon ČNR č.86/2002 Sb. O ochraně ovzduší v platném znění

•

Nařízení vlády ČR č. 597/2006 Sb. stanovující imisní limity znečišťujících látek
v ovzduší v platném znění

•

Výpočtový program SYMOS´97 verze 2006 umožňující zhodnotit předpokládané
imisní zatížení vlivem liniových zdrojů znečištění ovzduší

c) Voda
• Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách vč. pozdějších novel
• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod ve znění pozdějších novel
• Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
• Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění
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d) Odpady
•
•
•
•

Zákon o odpadech č.185 /2001 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném
znění
Vyhláška č. 381/2001 Sb., „Katalog odpadů“, v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

e) Zemědělský půdní fond, lesní půdní fond
• NĚMEČEK , J. a kol.: Komplexní průzkum půd ČSSR, Praha 1967
• Zákon ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ve znění
pozdějších změn)
• Zákon č. 289/1995 Sb., „Lesní zákon“, v platném znění
f) Ochrana přírody
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
• Střední Čechy, chráněná území ČR, svazek XIII., Ložek a kol., 2005
g) Geologie, hydrogeologie, znečištění území
• Geofond – databáze průzkumných prací provedených v širším území
• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění
h) Hluk
•
•

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění
Výpočtový program Hluk+ , verze 7 (autoři Liberko, Polášek)

i) Krajina, krajinný ráz
• FORMAN, T.T. - GODRON,M.: Krajinná ekologie. Academia Praha 1993
j) Archeologické a architektonické památky
• SOCHA, E.: Kulturní a historické památky Čech. Academia Praha,1985
k) další informační zdroje
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., „Stavební zákon“, v platném znění
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Zákon č. 18/1997 Sb., „Atomový zákon“, v platném znění
Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
v platném znění
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru, v platném znění
Webové stránky Geoportál Cenia (http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/)
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•
•
•
•

Mapové podklady
Územní plán obce Dolní Břežany (http://dolnibrezany.cz/obecniurad/uzemniplan/)
Odvozená mapa radonového rizika Středočeský kraj (M 1:200 000), Český úřad
geodetický a kartografický, 11. vydání 1989
Webové stránky obce Dolní Břežany (http://dolnibrezany.cz)

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
V rámci zpracování dokumentace bylo využito podkladů a údajů známých ke dni
zpracování. Byly k dispozici technické údaje vycházející z projektové dokumentace ve stupni
technické studie, tj. bez některých detailnějších informací.
V rámci této studie je uváděna pouze orientační bilance zemních prací při výstavbě
přeložky. Studie neuvádí rozsah záboru půdy ze zemědělského půdního fondu (zpracovatel
oznámení provedl hrubý odhad), stejně tak bylo dopočítáno předpokládané množství
odváděných dešťových vod ze zpevněného povrchu posuzované přeložky.
Přesnost hlukové (Akustické centrum, 2008) a rozptylové studie (DEKONTA a.s., 2008)
je ovlivněna hodnotami výhledových intenzit dopravy na komunikacích v zájmovém území v
roce zahájení výstavby a po zprovoznění obchvatu, které vychází z dopravní prognózy
zajišťované společností CITYPLAN spol. s.r.o. Na přesnost rozptylové studie mají vliv i
emisní faktory motorových vozidel dle metodiky MEFA’02 použité ve výpočtech emisních
vydatností sledovaných liniových zdrojů znečišťování ovzduší.
V zájmovém území nejsou přesně známy pozaďové hodnoty kvality ovzduší. Pro
orientační posouzení imisní zátěže byly použity výsledky monitoringu z automatické
pozaďové monitorovací stanice ČHMÚ v Praze Libuši, která je situována v předměstské zóně
na okraji obytné zástavby. Nejistoty spočívající v absenci dat o stávající imisní situaci
v území dotčeném záměrem však nejsou z hlediska ochrany zdraví obyvatelstva významné.
Hluková studie zpracovaná společností Akustické centrum (2008) nehodnotí stávající
stav hlukového zatížení v zájmovém území.
Na základě stávajících znalostí nebylo možno stanovit množství odpadu vznikajícího
během výstavby.
V době zpracování dokumentace nebyl znám objem jízd stavebních mechanismů po
staveništi ani počet a trasování jízd nákladních automobilů během výstavby, které jsou
spojeny se zvýšeným dopravním zatížením, produkcí emisí znečišťujících látek z výfukových
plynů a emisemi hluku.
Přes výše uvedené skutečnosti, lze konstatovat, že nedostatky a neurčitosti spojené se
zpracováním tohoto oznámení nebyly natolik závažné, aby výrazně přispěly ke snížení jeho
vypovídací schopnosti.
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr „III/0031 Dolní Břežany – obchvat “ je řešen jako jednovariantní. Jediné
srovnání, které přichází v úvahu, je porovnání důsledků navrhovaného řešení s „nulovou
variantou“, tzn. ponechání současné situace beze změn. Tato varianta zachovává současný
nevyhovující stav nadměrné hlukové a imisní zátěže v centru obce, který se po zprovoznění
SOKP dále zhorší.

ČÁST F - ZÁVĚR
Na základě posouzení potenciálních dopadů navrhovaného záměru – výstavby a
provozu obchvatu III/0031 Dolní Břežany - na složky životního prostředí a zdraví obyvatel je
možné učinit následující závěry:
•

Podstatou záměru je přeložka stávající komunikace III/0031 mimo centrum
obce Dolní Břežany a tím snížení hlukové a imisní zátěže chráněných objektů

•

Vybudováním a provozem komunikace vznikne nový zdroj znečišťování
ovzduší, přírůstky k celkové imisní zátěži území nepřekročí platné imisní limity
stanovené legislativou

•

Vybudováním a provozem komunikace vznikne nový liniový zdroj hluku, který
svým působením ovlivní zejména jižní a východní část obce. Ačkoliv
zpracovaná hluková studie neprokázala překročení platných hlukových limitů u
obytné zástavby, pro její vyšší ochranu jsou navržena příslušná protihluková
opatření

•

Převedením stávající dopravy na novou komunikaci poklesne hluková a imisní
zátěž centra obce

•

Odpady vznikající při výstavbě záměru budou zneškodňovány pouze v souladu
s platnou legislativou, při vlastním provozu bude množství produkovaných
odpadů minimální

•

Záměr může částečně ovlivnit prvky systému ekologické stability (lokální
biokoridory). Při realizaci navržených ochranných opatření však budou tyto
dopady minimalizovány

•

S ohledem na své zabezpečení bude vyloučen únik potenciálně
kontaminovaných srážkových vod do povrchových resp. podzemních vod

•

Záměr nebude zdrojem nadměrného zápachu

•

Přeshraniční vlivy komunikace se neprojeví.

•

Dle zpracovaného posudku nepředstavuje nová komunikace zdravotní rizika
pro okolní obyvatele
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Veškeré zásadní informace týkající se záměru vybudování a provozu obchvatu obce
Dolní Břežany jsou uvedeny v této Dokumentaci.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že vliv výstavby a provozu obchvatu na jednotlivé
složky životního prostředí a zdraví obyvatel bude omezen na přípustnou úroveň. Z uvedeného
důvodu zpracovatelé dokumentace konstatují, že uvedený záměr – „III/0031 Dolní Břežany
obchvat “ nebude představovat významná environmentální a zdravotní rizika a lze jej proto
doporučit k realizaci.
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Předmětem posuzování v rámci této dokumentace je vybudování obchvatu obce Dolní
Břežany s cílem odvést tranzitní dopravu, která je v současné době vedena obytným územím
v centrální části obce, mimo toto centrum na navrhovanou přeložku komunikace III/0031.
Celková délka posuzovaného obchvatu činí 3,19 km. Přeložka je navržena jako komunikace
III. třídy, kategorie S 7,5 s maximální povolenou rychlostí 60 km/hod. Napojení na stávající
komunikační síť je navrženo formou křižovatek s komunikacemi III/0031 (Dolní Břežany –
Písnice), III/00314, II/101, III/00315 a III/10115. Na trase obchvatu je v km 1,41 (koryto
Břežanského potoka) navržen mostní objekt o délce 30,5 m.
Záměr „III/0031 Dolní Břežany – obchvat“ je řešen pouze v jediné variantě, která
vychází z Územního plánu obce Dolní Břežany, ve kterém je trasa obchvatu vymezena
jako veřejně prospěšná stavba. Ukončení výstavby obchvatu se při bezproblémovém
průběhu přípravy předpokládá během roku 2010.
Přeložka komunikace III/0031 se po svém zprovoznění stane novým liniovým zdrojem
znečišťování ovzduší, jehož potenciální dopady v rámci zájmového území byly vyhodnoceny
samostatnou rozptylovou studií (DEKONTA, a.s., 2008). S ohledem na vedení trasy převážně
mimo obytnou zástavbu lze negativní dopady na životní prostředí včetně zdraví obyvatelstva
vlivem emisí znečišťujících látek z dopravy označit za minimální. Zprovozněním nové
komunikace dojde k poklesu intenzivní dopravy a poklesu produkce emisí znečišťujících látek
v centrální části obce, přes kterou jsou v současné době trasovány komunikace III/0031 a
III/10115 zajišťující tranzitní dopravu v severojižním směru v bezprostřední blízkosti okolní
obytné zástavby. Z výsledků rozptylové studie území je tedy zřejmý pozitivní vliv záměru
z hlediska kvality ovzduší v centrální části obce a dále také to, že souhrnný přírůstek imisního
zatížení zájmového území (zejména jeho východní části) všemi sledovanými polutanty
spojenými s realizací záměru je vzhledem ke stávající, resp. výhledové kvalitě ovzduší
nevýznamný.
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru budou vznikat pouze dešťové odpadní
vody ze zpevněných ploch komunikace včetně doprovodných ozeleněných ploch. Zachycené
dešťové vody budou sváděny převážně do stávajícího systému odvodnění území do povodí
Břežanského a Libušského potoka. Pro minimalizaci negativních dopadů splachů
z komunikace bylo navrženo vybudování dešťových usazovacích nádrží se záchytem pevných
splavenin i plovoucích ropných látek v místech soustředěných svodů srážkových vod z tělesa
vozovky. Vybudování posuzovaného obchvatu nebude mít zásadní negativní dopad na
hydrogeologickou strukturu v zájmovém území. Pravděpodobnost kontaminace podzemních
vod při úniku látek závadných vodám je díky přítomnosti omezeně propustných sprašových
hlín a jílovitých zemin, a dále nízkou úrovní hladiny podzemní vody na většině úseků trasy
obchvatu nízká.
Při výstavbě komunikace bude vznikat řada odpadů včetně odpadů nebezpečných.
Všechny vznikající odpady budou shromažďovány, tříděny a budou odstraňovány v souladu
s platnými předpisy. Po zahájení provozu komunikace bude produkce odpadů co do množství
i typu minimální. Odtěžená zemina bude v maximální možné míře použita pro rekultivaci
stavby a jejího okolí, pro terénní úpravy či jiné hospodárné uplatnění.
Zprovozněním obchvatu vznikne nový liniový zdroj hluku, který ovlivní akustickou
situaci zejména obytné zástavby v severovýchodní a jihovýchodní části obce, které jsou vůči
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navržené trase situovány nejblíže. Potenciální dopady provozu tohoto zdroje hluku na
nejbližší obytnou zástavbu byly vyhodnoceny samostatnou hlukovou studií zpracovanou
společností Akustické centrum (2008). Ze závěrů této studie vyplývá, že automobilovým
provozem po navrženém obchvatu nedojde (při uplatnění korekce +10 dB pro území podél
hlavních komunikací) v případě chráněných objektů v dotčeném území k překročení platných
hygienických limitů hluku pro denní ani pro noční dobu. Lze tedy konstatovat, že hladiny
hluku dosahované v okolí trasy obchvatu by neměly nepříznivě ovlivňovat zdraví
obyvatelstva. Realizace záměru zároveň umožní zlepšit hlukovou situaci v centrální částí obce
Dolní Břežany, kde jsou v současné době s největší pravděpodobností platné limity hluku
překračovány.
Zájmové území se nachází na jižním okraji pražské aglomerace, jedná se o zemědělsky
intenzivně využívanou krajinu s rozsáhlými celky orné půdy a rychle se rozšiřujícími
urbanizovanými plochami obytné i účelové zástavby s minimem zachovaných přirozených
biotopů. V těsné blízkosti areálu se nevyskytují žádné cenné prvky ve smyslu zákona o
ochraně přírody a krajiny. Realizací stavby nebude významným způsobem dotčena fauna,
flóra ani ekosystémy a území systémy ekologické stability (ÚSES). Vliv na lokality soustavy
NATURA 2000 je vyloučen.
Vzhledem k absenci přírodních či kulturních dominant v nejbližším území, lze dotčení
stávajícího rázu krajiny označit za nevýznamné. K začlenění stavby do současné krajiny
přispěje osázení svahů zemního tělesa komunikace doprovodnou zelení.
Realizací záměru dojde k trvalému i dočasnému záboru zemědělského půdního fondu.
Přesná kvantifikace požadavků na zábory půdy i plán rekultivace na její hospodárné využití
budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. Záměrem nebude dotčen lesní
půdní fond. Dotčené území neleží na ploše patřící mezi poddolovaná území ani záplavová
území.
Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek, nicméně bude realizován v ploše
předpokládaných archeologických nálezů a při výstavbě je nutno postupováno v souladu se
zněním zákona č.20/1987 Sb., v platném znění, o státní památkové péči.
Na základě hodnocení provedeného v rámci této dokumentace a v rámci samostatných
studií a posudků (hluková, rozptylová, vlivy na veřejné zdraví) je možné konstatovat, že
posuzovaný záměr nepředstavuje významné riziko pro zdraví obyvatel žijících v zájmovém
území potažmo v obytné zástavbě v severovýchodní a jihovýchodní části obce, které
plánované trase obchvatu nejblíže.
Z komplexního posouzení vlivu hodnoceného investičního záměru na jednotlivé složky
životního prostředí a nejbližší obytnou zástavbu vyplynula některá doporučující opatření (viz
kapitola D.4.). Realizací těchto navržených opatření, k prevenci, eliminaci, resp. kompenzaci
negativních účinků na životní prostředí, lze potenciální dopad na jednotlivé složky životního
prostředí a lidské zdraví dále minimalizovat.
Po provedeném komplexním posouzení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4 zákona
č.100/2001 Sb., v platném znění, lze konstatovat, že z hlediska ovlivnění životního prostředí
resp. veřejného zdraví nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by jednoznačně bránily
realizaci posuzované stavby.
Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v této dokumentaci lze proto uvažovaný
záměr d o p o r u č i t k realizaci.
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ČÁST H - PŘÍLOHY
Mapové přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Situační mapa umístění záměru v širším okolí
Území dotčené záměrem – stávající stav (letecký snímek)
Umístění trasy přeložky komunikace III/0031
Prvky územního systému ekologické stability v okolí záměru
Nejbližší EVL (systém NATURA 2000)
Mapa platného územního plánu obce Dolní Břežany -doprava

Textové přílohy
1.
2.
3.
4.

Rozptylová studie
Hluková studie
Vlivy na veřejné zdraví
Biologický průzkum

Ostatní přílohy
1. Vyjádření OÚ Dolní Břežany k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na soustavu NATURA
2000 podle §45i zákona č.114/1992 Sb., v platném znění
Fotodokumentace
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