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Seznam použitých zkratek

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Cl- Chloridy
CO Kysličník uhelnatý
ČD České dráhy
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČR Česká republika
ČSN Česká státní norma
ČSPH Čerpací stanice pohonných hmot
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí
DZS Dokumentace pro zadání stavby
EIA Environmental Impact Assesment

Posouzení vlivů na životní prostředí
EVL Evropsky významná lokalita
HGP Hydrogeologický průzkum
CHKO Chráněná krajinná oblast
CHOPAV Chráněná oblast podzemní akumulace

vod
IČO Identifikační číslo organizace
k.ú. Katastrální území
LA Hladina akustického tlaku
LBC Lokální biocentrum
LBK Lokální biokoridor
MK Místní komunikace
MZd Ministerstvo zdravotnictví
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
N Nebezpečný odpad

NO Oxid uhelnatý
NO2 Oxid uhličitý
NOX Oxidy dusíku
NUTS La Nomenclature des Unités Territoriales

Statistiques (územní statistické jednotky)
NV Nařízení vlády
OO Ostatní odpad
OP Ochranné pásmo
PD Projektová dokumentace
PHM Pohonné hmoty
PHS Protihlukové stěny
PO Ptačí oblast
PS Provozní soubor
RDS Realizační dokumentace stavby
SO Stavební objekt
SO2 Kysličník siřičitý
SP Stavební povolení
TKO Tuhý komunální odpad
ÚP Územní plán
ÚPD Územně plánovací dokumentace
ÚR Územní rozhodnutí
ÚSES Územní systém ekologické stability
VKP Významný krajinný prvek
VPS Veřejně prospěšná stavba
ZCHÚ Zvlášť chráněné území
ZOV Zásady organizace výstavby
ZS Zařízení staveniště
ŽP Životní prostředí
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

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

Poděbrady, přemostění trati ČD, Varianta „K-Koutecká“

Záměr je zařazen do kategorie II, položka 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech
tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Nadjezd silnice II/329 přes trať ČD č. 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín nahradí současný
chráněný železniční přejezd Koutecké ulice. Z důvodu stísněného prostoru mezi Alešovou
ulicí a ulicí Za Nádražím šířky max. 190 m je nová silnice vedena smyčkou délky cca 390 m,
která umožní vystoupání nad železnici. Počátek nové trasy je na křižovatce ulic Mánesova,
Dr. Horákové, U Garáží, Koutecká a Alešova. Na  druhé straně trati ČD je komunikace
napojena na křižovatku ulic Skladištní, Koutecká a Za Nádražím.

Součástí návrhu je kromě silničních a mostních objektů úprava odvodnění, potřebné přeložky
inženýrských sítí, úpravy zařízení ČD, rekultivace a vegetační úpravy.

B.I.3. Umístění záměru

NUTS 2 Střední Čechy CZ02

NUTS 3 Středočeský kraj CZ020

Město Poděbrady 537683

Katastrální území Poděbrady 723495

 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr řeší nahrazení stávajícího chráněného železničního přejezdu přemostěním trati
v severozápadní části Poděbrad.

Okolí stavby je zastavěné. Určující dopravní stavbou je dvoukolejná železniční trať v těsné
blízkosti nádraží, která odděluje Kouteckou čtvrť od Nymburského předměstí. Zástavba podél
trati je částečně komerční (hlavně v ulici U garáží a Za nádražím i železniční a autobusové
nádraží) i obytná (od ulic Alešova a U garáží JZ a Skladištní a Za nádražím SV). Jižně na
oblast navazuje lázeňský park.  Šířka nezastavěného území (včetně ulic) je 160 – 190 m.

Dalším záměrem, který zasahuje do řešeného území, je čerpací stanici PHM v ulici Alešova.
Situační návrh řešení ČS PHM byl následně upraven podle požadavků projektanta přemostění
trati ČD.

Do řešeného území významně zasahuje záměr výstavby nové místní komunikace od Koutecké
ulice západním směrem k II. stavbě sil. I/38-obchvat Nymburka. K tomuto záměru byla
zpracována Studie – Pontex s.r.o. (9/2006). Realizace  tohoto záměru zvýší význam
přemostění v Koutecké ul. pro dopravu mezi Poděbrady a silnicí I/38. Význam obou
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připravovaných staveb naroste ještě v souvislosti s uvažovanou výstavbou obchodně-
průmyslové zóny západně od ulice Koutecké.

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

Městem Poděbrady od severozápadu na jihovýchod vede trať ČD č. 231 Praha – Lysá nad
Labem – Kolín, traťový úsek 1191. Trať je silně frekventovaná, počet vlakových souprav za
24 hodin se pohybuje mezi 180 až 200. Počet pravidelných vlaků (osobní, spěšné a rychlíky)
je 96 souprav za 24 hod, z toho v době noční je to 15 vlaků. Zbytek tvoří nákladní vlaky,
jejichž počet je proměnný. V současné době je spojení obou částí města možné pouze přes
dva úrovňové chráněné železniční přejezdy, jednak v ulici Koutecká a dále pak v ulici
Jiráskova, na kterých se vytváří často dlouhé kolony aut. Chodci  využívají také podchod pro
pěší pod nádražím ČD, jeho využití pro cyklisty však není povoleno kvůli možným kolizím
s chodci, podchod zároveň obsluhuje jednotlivá nástupiště nádraží.

Železniční přejezd v Koutecké ulici

S ohledem na rozvoj lázeňského města a zvyšující se intenzity automobilové dopravy je nutno
tento problém účinně řešit. Hlavním účelem předkládaného záměru je bezkolizní spojení dvou
částí města rozdělených tratí ČD. Stavba by především měla sloužit především místní
automobilové dopravě, dále pak provozu pěších a cyklistů.

Výchozími podklady pro záměr byla především vypracovaná studie Přemostění trati ČD
v Poděbradech – lokalita Koutecká. Dále pak projektant vycházel z územního plánu sídelního
útvaru (ÚPSÚ) a Generelu cyklistických stezek města Poděbrady.

Umístění záměru vychází z důkladného prozkoumání možností přemostění studiemi, jejichž
výsledky jsou shrnuty níže. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města, vzhledem k
jednoznačnému určení účelu záměru a stísněným prostorovým podmínkám nejsou v DÚR již
navrhovány varianty.

Přehled zpracovaných studií

Pro nalezení nejvhodnějšího řešení propojení obou částí města zpracoval PONTEX v r. 2003
a 2004 čtyři studie, v nichž navrhnul a posoudil řadu možných variant. Ve třech možných
lokalitách prověřil celkem 20 variant.

V těchto studiích jsou též diskutovány výhody nadjezdu či podjezdu. Argumenty pro obě
řešení shrnuje Tab.  1. Celkově je v daném území preferován nadjezd.
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Tab.  1 Nadjezd či podjezd

Výhody nadjezdů Výhody podjezdů
Výhodnější postup výstavby (ČD)
Menší střety s podzemními sítěmi
Malé potíže s podzemní vodou
Menší stavební náklady
Lepší napojení na okolní síť - rozhledy

Minimální vizuální zásah do krajiny a okolí
Menší zatížení okolí hlukem

Podrobné zhodnocení variant lze nalézt v uvedených studiích a stručné shrnutí hodnocení je
uvedeno v Tab.  2. Varianty doporučené k podrobnějšímu zhodnocení jsou vyznačeny tučně.

Prověřované lokality křížení
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Tab.  2 Přehled studovaných variant
Lokalita Varianta Charakteristika Stručné zhodnocení
Jiráskova A nadjezd Stoupání ul. Jiráskovou, za tratí klesání

kruhovou rampou do prostoru dnešní
křižovatky, doplněna o sjezdovou rampu SZ
směrem do ul. Za Nádražím.

Doporučena k dalšímu dopracování.

A podjezd Půdorysně stejná trasa jako nadjezd. Zamítnuta z důvodů příliš malých
poloměrů zakřivení v podjezdu.

A0 podjezd Klesání těsněnou vanou ul. Jiráskovou, podjezd
pod tratí a prostorem křižovatky, vyústění
podjezdu za tratí těsněnou vanou v ul.
Revoluční.

Zamítnuta pro nedostatečnou šířku ul.
Revoluční k zajištění obsluhy domů a
zatažení dopravy SZ směrem (do ul. Za
Nádražím) nebo V směrem (do ul. U
Bažantnice), do vilové čtvrti.

E nadjezd Stoupání kruhovou rampou v místě
průmyslového dvora na rohu ul. Jiráskovy a
Jungmannovy, klesání podél trati směrem
k nádraží, napojení T křižovatkou do ul. Za
Nádražím v místě demolovaného skladového
areálu ČD.

Zamítnuta pro nevhodný, dopravně
neatraktivní nájezd ke stoupání kruhovou
rampou o malém poloměru v prostoru
průmyslového dvora napravo ul.
Jiráskovy - při otevřeném železničním
přejezdu by nadjezd nikdo nevyužíval.

F nadjezd Stoupání ul. Jiráskovou, klesání podél trati
směrem k nádraží, napojení T křižovatkou do
ul. Za Nádražím v místě skladového areálu ČD.
Kombinace varianty A nadjezdem před tratí a
varianty E za tratí.

Doporučena k dalšímu dopracování,
Konstatuje se, že dopravně vhodnou a ke
stávající zástavbě alespoň trochu citlivou
variantu podjezdem v lokalitě Jiráskova
se nepodařilo nalézt.

U nadjezd Převádí provoz nadjezdem z ulice Jungmanovy
kruhovým obloukem přes trať a ul.
U Bažantnice a klesá v prostoru dnešní
zahrádkářské kolonie a napojuje se křižovatkou
tvaru T zpět do ul. U Bažantnice. Alternativa
k var. F resp. A.

Varianta reálná a možná. Hlavní její
nevýhodou je problém s nulovou
atraktivitou nadjezdu pro pěší a
omezenou atraktivitou pro cyklisty a
dopady na objekty v Jungmanově ul.
Nutno vyřešit stávající rozpor s ÚPSÚ.

S podjezd Propojení Jiráskova – Budovcova prověřeno v
6 variacích – dvou směrových a v každé ve
třech výškových

Nevýhody alternativy S2 oproti S1 jsou
více než vyváženy absencí kolizního
bodu v místě vyústění podjezdu do ul.
Revoluční. Výškové řešení trasy
doporučen profil Sb. Doporučená
varianta S2 ve výškovém řešení Sb je
označena písmenem S.

Fügnerova B podjezd Podjezd se 2 oddělenými rampami  umístěnými
atypicky za sebou. Velmi náročná na délku
objektu a extrémně náročná na statické
zabezpečení domů ve Fügnerově ul. a také na
zajištění přístupu do objektů během výstavby.

Zamítnuta kvůli technické a finanční
náročnosti úseku ve Fügnerově ul.,
pohybující se na hranici proveditelnosti,
a dále pak i z důvodu nevhodného
ukončení v prostoru Moučné ul.

B nadjezd Směrově analogická s podjezdem. Ani při
oddělení provozu pěších a cyklistů na
samostatnou nástupní rampu z jiného prostoru
se nepodařilo šířkově vměstnat nadjezd do ul.
Fügnerovy.

Zamítnuta.

B0 podjezd Před tratí jako varianta B – podjezd, za tratí
pak napojena obloukem přímo SZ směrem do
ul. Za Nádražím.

Zamítnuta kvůli technické a finanční
náročnosti úseku ve Fügnerově ul.

B0 nadjezd Před tratí jako varianta B – nadjezd, pak
vedena nad volným prostorem paralelně s ul.
Za Nádražím a po překročení podchodu pod
nádražím ČD se napojuje kolmo na ul. Za
Nádražím.

Zamítnuta kvůli šířkovému deficitu v ul.
Fügnerově ul.

C nadjezd Stoupá obloukem z volného prostoru mezi ul.
Fügnerovou a Alešovou přímo na most. Za tratí
se stáčí a je (jako B0 – nadjezd) vedena
paralelně s ul. Za Nádražím a po překročení

Doporučena k dalšímu dopracování.
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Lokalita Varianta Charakteristika Stručné zhodnocení
podchodu se napojuje kolmo na ul. Za
Nádražím.

D podjezd Klesá obloukem z  prostoru mezi ul.
Fügnerovou a Alešovou pod ul. Alešovu a
nádraží. Za přeložkou ul. Za Nádražím stoupá
obloukem a přímo se napojuje do ul. Za
Nádražím (jako B0 – podjezd).

Doporučena k dalšímu dopracování.
Varianta je trasou velmi podobná křížení
podjezdem tak, jak je uvedeno v ÚPSÚ.

D nadjezd Půdorysně stejná jako var. D – podjezd a oproti
var. C se liší pouze napojením na ul. Za
Nádražím.

Zamítnuta z toho důvodu, že oproti var.
C vede trasa ve výšce oken 1. podlaží
blíže obytným domům.

Koutecká K nadjezd Úprava křižovatky Koutecká-U garáží-
Mánesova-Alešova-Dr. Horákové (1) do
podoby kruhového objezdu, šikmo stoupání
přes areál ČD podél trati, klesání za tratí a
napojení do křižovatky Koutecká-Za
Nádražím-Skladištní (2).

Doporučena k dalšímu dopracování.

K1 nadjezd Jako K, křižovatka (1) je upravena jen drobně
na křížení 5ti ulic.

Zamítnuta, řešení křižovatky 5ti ulic je
nevhodné.

K2 podjezd Podobná jako K, z ulice Koutecké se odpojuje
až za ul. U garáží. Zůstávají 2 křižovatky těsně
za sebou. Blíže k trati ČD.

Zamítnuta ze stejného důvodu jako K1.

L nadjezd Z křižovatky (1) stoupá na nadjezd po levé
straně ulice Alešovy a dále jako trasa K klesá
za tratí přímo a napojuje se obloukem do
křižovatky (2). Ulice  Alešova převedena na
novou přeložku, nadjezdem přes areál ČD do
ul. Koutecké za odbočkou do ul. U garáží.

Zamítnuta zejména z důvodu nepříliš
logického směrového prohození spojení
ve směru za trať a do centra (k nádraží),
přiblížení konstrukce nadjezdu k obytné
zástavbě a většímu zásahu do zeleně
v dnešní Alešově ulici. Řešení křižovatek
před tratí je méně vhodné než u var. K.

L podjezd Shodná jako nadjezd. Potřeba přeložky ul.
Alešovy, stejně jako zřízení obslužné
komunikace v prostoru mezi rampou do
podjezdu a domy v ul. Alešově. Shodné  jsou
také obtíže s vyřešením křižovatek před tratí.
Rozsah potřebných demolic v areálu ČD je ze
všech variant největší.

Zamítnuta, výhody varianty (zejména
„neviditelnost“ podjezdu) nevyvážily její
konkrétní nevýhody (nedostatečně velký
poloměr oblouku při značné délce
podjezdu, dále pak stejné důvody, pro
které byl zamítnut nadjezd ve stejné
trase).

M nadjezd Vedena nalevo (SZ) od žel. přejezdu. Šikmo
z ul. U garáží u křížení s ul. Kouteckou stoupá
rovnoběžně s tratí přes areál ČSAP. Poté přes
trať– pro nedostatek prostoru je oblouk
situován vůči trati ČD nesymetricky,  parkem
za tratí klesá podél ulice Skladištní ke
křižovatce ulic (2).

Zamítnuta z důvodu prostorových obtíží
v zužujícím se parkovém prostoru za tratí
a jeho zabrání, vzhledem k blízkosti
nadjezdu k vilové zástavbě ve Skladištní
ulici, a také nepříliš vhodnému napojení
trasy na straně centra.

Zhodnocení bylo ve studiích provedeno pro všechny doporučené varianty podle následujících
hledisek:
 Umístění stavby (a částečně i její architektonické působení)
 Lokální vedení dopravy po objektu a bezprostřední návaznost na stávající komunikace
 Globální vliv křížení na změnu charakteru dopravy ve městě 
 Vliv křížení na životní prostředí 
 Účelnost a proveditelnost stavby (vliv na provozní a stavební náklady) 

Doporučené pořadí variant (každé křížení posuzováno samostatně jako jediné ve městě) po
vyhodnocení všech studií:

1.-2. F , S    3. U    4. C   5.-6. K, A   7. D
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Závěrem je konstatováno, že se jeví jako nejvhodnější řešení vybudovat křížení dvě, a to
v Jiráskově (varianta F nebo U nadjezdem, nebo S podjezdem) a Koutecké ulici (varianta K
nadjezdem). Výstavba v těchto dvou lokalitách není na sobě nijak závislá či podmiňující.

Na podkladě těchto studií zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že se bude nadále pokračovat
v přípravě projektu dvou křížení, a to nadjezdu K v lokalitě Koutecká (západně od centra) a
nadjezdu U v lokalitě Jiráskova (východně od centra). Nadjezd U bude doplněn samostatným
podchodem pro pěší a cyklisty s rampami.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Trasa navrhované úpravy má počátek na křižovatce ulic Mánesova, Dr. Horákové, U Garáží,
Koutecká a Alešova, kde je navržena okružní křižovatka o průměru 40 m. V maximální
možné míře je využita stávající plocha dnešní křižovatky, aniž dojde k dotčení sousedních
pozemků.

Nová komunikace vede JV směrem v souběhu s tratí ČD, kterou překonává mostním
objektem v oblouku o poloměru 40 m a stáčí se opět souběžně s tratí ČD SZ směrem, má
celkovou délku  387m,  přechází trať  mostním objektem v délce cca 240 m.

Na  druhé straně trati ČD je komunikace napojena na křižovatku ulic Skladištní, Koutecká a
Za Nádražím. Křižovatka je upravena tak, aby odpovídala  předpokládanému rozvoji
navazujících lokalit. V případě, že by v budoucnosti došlo k nutnosti ul. Skladištní rozšiřovat,
nebude nutno  křižovatku  již upravovat.

Silnice je navržena v kategorii MO 8/50, základní šířka vozovky je tedy 2x 3,50m, 50 km
návrhová rychlost. Podél komunikace jsou navrženy  oboustranné chodníky, které budou
složit pro provoz pěších a cyklistů. Návrh podélného řešení vychází ze podjezdných výšek
nad tratí ČD stanovených  na 7,0m, maximální podélný spád je 6,9 %.

Chodníky navazují na schodiště vedoucí z mostního objektu na obou stranách trati ČD. Na
jedné straně je chodník veden za  připravovanou čerpací stanicí pohonných hmot a  dále
pokračuje mezi čerpací stanicí a Penny Marketem do ulice Alešovy. Na druhé straně trati ČD
je chodník vedený od druhého schodiště napojen jednak na stávající chodník v ul. Za
Nádražím a  další část chodníku je vedena přes původní ulici Kouteckou  a parčík na  stávající
chodník u ulice Skladištní.

Stávající železniční přejezd bude zrušen a silnice částečně rekultivována, současně budou
navržena technická opatření - oplocení, která zamezí v tomto prostoru  přecházení chodců
přes trať ČD. Do prostoru ČD bude vybudována nová příjezdová cesta.

Z inženýrských sítí budou nutné přeložky vedení 22kV, vn , veřejného osvětlení, vodovodu,
plynovodu STL a NTL. Součástí stavby jsou nové inženýrské sítě, jedná se o odvodnění a
veřejné osvětlení.

Další stavební objekty a provozní soubory souvisejí s tratí ČD , jedná se o přeložky
zabezpečovacích zařízení, sdělovacích kabelů a kabelů 6kV, nn, zrušení PZS, úprava
trakčního vedení a ukolejnění.

Přehled objektů stavby:
001 Příprava území
002 Demolice kolen
003 Demolice  zděného domu č.p. 461
101   Hlavní trasa
102   Okružní křižovatka
103   Úprava stávajících komunikací
104   Příjezd k vykládací koleji

107 Chodníky podél komunikací
108 Chodníky
151   Dopravní značení
181 Protihluková opatření
191 Oplocení
201   Most přes trať ČD 315,403
251 Schodiště
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301  Přeložka vodovodu
302  Odvodnění komunikace a přemostění
415 Přeložka kabelového vedení 22 kV – Za

nádražím
416 Přeložka kabelového vedení 22 kV – KO

Mánesova – Alešova
425 Ochrana kabelového vedení nn- Koutecká
426 Přeložka kabelového vedení nn – KO

Mánesova – Alešova
445 VO Skladištní – Za nádražím, přeložka
446 Provizorní přeložky VO pro KO Mánesova

– Alešova
447 VO Koutecká - most
448 VO KO Mánesova - Alešova
471   Přeložka zabezpečovacích kabelů ČD  (PS)
472   Přeložka sdělovacích kabelů ČD (PS)
473   Přeložka nn  kabelů ČD

474 Zrušení PZS KM 315,569 (PS)
475 Přeložka 6kV kabelu ČD
491 Hlásič náledí
492 Ochrana stavby proti účinkům bludných

proudů
501 Přeložka plynovodu STL
502 Přeložka plynovodu NTL
631   Úprava trakčního vedení ČD
632   Ukolejnění
651 Zrušení  přejezdu v km  315,569
652 Zkrácení koleje č.7
801    Vegetační úpravy
802    Rekultivace ploch dočasného záboru
803    Rekultivace rušených komunikací a chodníků
901    Provizorní komunikace
902 Úprava ploch ZS
903 DIO

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: 2008
Dokončení 2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Středočeský
Město: Poděbrady

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

Tab.  3 Výčet rozhodnutí
Rozhodnutí Zákon Úřad
Územní rozhodnutí 183/2006 Sb. o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon)
Odbor dopravy MěÚ Poděbrady

Stavební povolení 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)

Odbor dopravy MěÚ Poděbrady

Povolení kácení zeleně rostoucí
mimo les

114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny

Odbor životního prostředí MěÚ
Poděbrady

Povolení k nakládání s povrchovými
a podzemními vodami

254/2001 Sb. o vodách Odbor životního prostředí MěÚ
Poděbrady

Změna rozsahu a způsobu
zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemní komunikací

266/1994 o drahách drážní správní úřad

Povolení zřízení křižovatky 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích

Odbor dopravy MěÚ Poděbrady

Místní úprava provozu 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích

Na silnici II. a III. třídy a na místní
komunikaci odbor dopravy MěÚ
Poděbrady po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu policie

Rozhodnutí o výši odvodů za odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu

334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu

Odbor životního prostředí MěÚ
Poděbrady
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B.II. Údaje o vstupech

Půda

Součástí DÚR je pouze návrh dočasného a trvalého záboru. Hranice záborů je nutno před
zpracováním Záborového elaborátu upřesnit podle výsledků jednání o výkupu pozemků  a
podle podmínek dotčených vlastníků pozemků.

Podle předaných podkladů byl v rámci oznámení proveden odhad záborů.

Tab.  4 Orientační přehled záborů
Trvalý zábor (ha) Dočasný zábor (ha)

ZPF PUPFL ostatní celkem ZPF PUPFL ostatní celkem
0,01 0,00 1,38 1,39 0,02 0,00 2,64 2,66

Plochy pro zařízení staveniště jsou navrženy  v těsném sousedství záměru.

Voda

Pro provoz záměru nejsou zapotřebí žádné zdroje vody. Nárazová potřeba pro zálivku zeleně
bude zajišťována kropícími vozy či cisternami v režii správce komunikace.

Pro výstavbu bude v případě potřeby provedeno napojení na veřejný vodovod, bude osazeno
měřidlo spotřeby vody podle pokynů správce vodovodu. Voda bude použita pro sociální
zařízení stavby, případně pro kropení při demolicích a dalších stavebních pracích. Upřesnění
bude provedeno po stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb.
Podle směrnice MŽP ČSSR č. 9/1973 jsou pro sociální účely požadovaná množství:
 pro pití 5 l/osobu a směnu
 pro hygienu 120 l/ osobu a směnu

Potřeba technologické vody se vztahuje především na výrobu betonové směsi, ošetřování
betonu, výše zmíněné kropení a očistu stavebních strojů a vozidel. Betonová směs bude na
staveniště převážně dopravována v domíchávačích, ostatní provozní voda může být pokryta
dovozem v cisternách či odběrem z veřejného vodovodu.

Surovinové a energetické zdroje

Z DÚR jsou převzata orientační množství základních materiálů.

Tab.  5 Hrubý přehled rozsahu prací

Množství
Název prací podle

m.j.  odhad m3 Materiály

Vozovka těžká (m2) 4 020 2 010 kamenivo, živičné směsi, trativody
Obnova vozovek(m2) 1 980 240 živičné směsi, dlažba
Chodníky (m2) 3 730 1 120 kamenivo, obrubníky, zámková dlažba
Mosty (m2) 3 125 6 200 železobeton, beton, ocel

Výkop m3 3 970
Nevhodný výkop m3 2 904
Násyp m3 6 575

Z bilance vyplývá nedostatek materiálu cca 5 500 m3,
který bude zajištěn zhotovitelem stavby

Sejmutí ornice m3 610
Ohumusování m3 750

Nedostatek ornice cca 140 m3 bude zajištěn
zhotovitelem stavby
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Kromě materiálů uvedených v tabulce budou zapotřebí materiály pro vybavení komunikace –
ocelová svodidla, plastové sloupky, protihlukové stěny, schodiště atp.

Stavební materiály budou zajišťovány běžným způsobem. Dodavatel bude stavbu zásobovat
buď z vlastních stavebních dvorů, případně zřídí nová v místě staveniště pro nejnutnější
zařízení a materiály podle návrhu ZOV. Detailní řešení ZS je odvislé od možností vybraného
zhotovitele stavby.

Stavba nevyžaduje zvláštní nároky na zdroje energie. Elektrická energie, voda atd. pro stavbu
bude dodávána na základě smlouvy mezi dodavatelem média a zhotovitelem stavby.

Nároky na dopravní infrastrukturu

Záměr je navrhován s úmyslem převést dopravu v Koutecké ulici z úrovňového křížení trati
ČD na nové přemostění. Dopravní zatížení je uvažováno pro rok 2010, prognóza vychází ze
sčítání v r. 2000 s předpokladem, že nedojde k přesunům dopravy na jiné komunikace.

Tab.  6 Intenzity dopravy v r. 2010 (voz/24 hod.)
Sčítací úsek Ulice Celkem Osobní Nákladní
1-3311 Mánesova 3990 3610 380
1-3302 Koutecká 2680 2420 260
1-3303 Alešova 3430 3110 320

Omezení dopravy po dobu výstavby

Celá trasa nové komunikace probíhá v zastavěném území. Na začátku a konci se napojuje na
upravené komunikace. Rozsah a charakter navrhovaných stavebních prací nevyžaduje během
výstavby provedení přeložek komunikací, vyvolává však nutnost uzavírek stávajících silnic a
tím odklon dopravy na objízdné trasy. Z hlediska postupu výstavby je nutno zohlednit
stávající dopravu a ponechat ji maximálně v provozu za určitého omezení.

Etapy výstavby

Etapa 1 (9 měsíců) – po pracích souvisejících s uvolněním staveniště a po realizaci
podmiňujících přeložek inženýrských sítí  bude zahájena výstavba mostního objektu
schodiště. Současně s mostním objektem je možno realizovat hlavní silniční objekt mimo
částí začátku a konce trasy. V této etapě je nutno vybudovat příjezd k vykládací koleji, neboť
výstavba mostního objektu znemožní využívat stávající příjezdovou komunikaci. Stavební
práce, které budou probíhat v této etapě jsou stavebně nejnáročnější, nutnost uzavírek však
prakticky nevyvolávají.

Etapa 2 (5 měsíců) – realizace okružní křižovatky, dále pak další úprava stávajících
komunikací. Současně s těmito objekty se budou realizovat  nutné přeložky ev. nové
inženýrské sítě. Během stavebních prací v této etapě dojde k omezení dopravy na stávajících
komunikacích  - ulice Koutecká, Alešova, Dr.Horákové, Mánesova a U garáží. V době
výstavby objektů v bude jednak nutno dopravu částečně omezit, předpokládá se řízení
provozu přenosnou světelnou signalizací – provádění výstavby komunikací po polovinách. Po
určitou dobu výstavby bude nutno křižovatku úplně uzavřít včetně přejezdu přes trať ČD.
V této době bude nutno převést dopravu na jiný stávající přejezd trati ČD, po ulici Husova a
Jiráskova – na stávající přejezd u Skláren Bohemia a dále pak ulicí Za Nádražím.

Etapa 3 (4 měsíce) - je poslední realizační etapou, kde budou realizovány nebo dokončeny
všechny zbývající stavební objekty. Po uvedení komunikací do provozu budou realizovány
poslední stavební objekty, jako zrušení přejezdu a rekultivace. Během stavebních prací dojde



16/68 Poděbrady, přemostění trati ČD, varianta „K“

k omezení dopravy na stávajících komunikacích - ulice Koutecká, Za Nádražím a Skladištní.
Předpokládá se řízení provozu přenosnou světelnou signalizací – provádění výstavby
komunikací po polovinách. Po celou dobu výstavby bude již úplně uzavřen přejezd přes trať
ČD. V této době bude nutno převést dopravu na jiný stávající přejezd trati ČD – stejně jako
v realizační etapě 2 - po ulici Za Nádražím, Jiráskova a Husova.

Realizační úseky neumožňují postupné předávání úseků do úplného  provozu. Stavbu je nutné
zásadně brát jako jeden celek, neboť dopravní význam pro město má stavba význam pouze
jako jeden celek po úplném dokončení.

Návrh DIO bude vypracován v dalším stupni PD a bude projednán s Policií ČR, DI Nymburk.

Přístup na staveniště bude ze stávajících místních komunikací ve městě na obou stranách trati
ČD. Před zahájením prací bude provedena pasportizace přístupových cest pro případ jejich
poškození stavbou. Po dokončení prací budou poškozené komunikace opraveny. Vzhledem k
poměrně malému rozsahu prací se poškození souvisejících komunikací nepředpokládá.

Ovlivnění železniční dopravy

Záměr je umístěn v ochranném pásmu železniční trati. Navržená trasa přemostění zasahuje
severozápadní okraj nádraží Poděbrady, kříží celkem 7 kolejí nádražního zhlaví, vykládací
kolej č.7 je nutno z důvodu kolize s mostní podporou zkrátit.

Postup výstavby a volba nosné konstrukce mostu byly provedeny s ohledem na minimalizaci
nutných výluk na trati. Realizace mostu si vyžádá omezení dopravy na přemosťovaných
kolejích. Jedná se zejména o omezení provozu a výluky po dobu provádění prací nad tratí a
v těsné blízkosti koleje. Rozhodujícím požadavkem je dále nutnost, aby práce v blízkosti
neizolovaných vodičů byly prováděny za beznapěťového stavu.

Nároky na jinou infrastrukturu

Součástí záměru jsou úpravy či přeložky stávajících inženýrských sítí.
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B.III. Údaje o výstupech

Ovzduší

Provoz

Nevznikne žádný nový bodový ani plošný zdroj znečištění ovzduší.

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je komunikace, tj. automobilový provoz na této
komunikaci, kde dochází k produkci exhalací výfukových plynů z projíždějících vozidel.
Hlavními škodlivinami jsou NOx, benzen, a CO vznikající při spalování pohonných hmot
během jízdy dopravních prostředků.

Součástí DÚR (příloha D.5) je zpracovaná studie znečištění ovzduší, ve které byly vypočteny
příspěvky ke koncentracím výše uvedených škodlivin v případě realizace mimoúrovňového
křížení v úseku Dr. Horákové – trať - Koutecká.

Ve výpočtu imisní vydatnosti dopravního proudu  se uvažují emisní faktory vozového parku
k r. 2006, i když uvedení přemostění do provozu bude v delším časovém horizontu, kdy
měrná emisní vydatnost dopravního proudu, díky většímu zastoupení vozů splňujících emisní
limity EU 4 klesne.  Vypočtené mají rezervu oproti skutečnému stavu.

Tab.  7 Roční úhrn emisí
emise NOx emise CO emise benzen

[g/s] [kg/rok] [g/s] [kg/rok] [g/s] [kg/rok]
0,0022 36,3 0,0085 138,0 0,0001 1,9

Výstavba

Bodové zdroje znečištění ovzduší se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období
výstavby a budou se nacházet mimo zájmové území vlastní stavby (obalovna živičných
směsí). Na staveništi se může v zimním období projevit vliv vytápění ZS - rozsah emisí bude
zcela zanedbatelný.

Jako plošný zdroj znečištění ovzduší lze považovat záměr v době výstavby, zejména v
průběhu realizace zemních prací a dále při pokládce živičných povrchů. Celková plocha
plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště velmi malá vzhledem k převládajícímu
vedení komunikace po mostě. Z odkryté plochy staveniště se dá očekávat nárůst imisí
poletavého prachu. Může se jednat o prašnost vznikající při manipulaci se zeminami a
stavebními materiály. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti bude předepsáno
zkrápění proti nadměrné prašnosti.

Při pokládce živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických uhlovodíků.
Problematika stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle dostupných údajů
řešena, právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.

Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení obou plošných zdrojů znečištění a
vzdálenosti od obydlené části města se jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí
nejeví jako závažné.

Jako liniový zdroj emisí lze uvažovat emise z naftových motorů nákladních přepravních
prostředků převážející zeminy a stavební materiál.

Při výstavbě bude docházet v rámci stavebních ke zvýšenému pohybu dopravní techniky -
nákladní automobily, stavební mechanismy, buldozery a další související mechanizace.
Přesný počet pohybu dopravních prostředků a jejich rozložení v čase nelze bez podrobných
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zásad organizace výstavby zhotovitele určit. Vzhledem k rozsahu záměru nebude jejich
krátkodobý vliv významný.

Hluk a vibrace

Provoz

V hlukové studii (příloha D.2 DÚR) jsou uvedeny referenční body, pro které byly provedeny
výpočty, graficky jsou znázorněny hlukové poměry v posuzované oblasti. Výsledky výpočtů
v chráněném venkovním prostoru jsou uvedeny v Tab. 8.

Tab. 8 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku
Bod výpočtu Stávající stav Nová komunikace Nový stav

Ulice
Č. Výška m den noc den noc den noc
1 8,0 63,9 55,2 55,8 47,0 64,2 55,5Dr. Horákové

čp.  552 10 8,0 60,7 52,0 52,0 42,9 62,8 54,1
Alešova čp. 407 2 5,0 64,5 55,8 54,3 45,6 64,3 55,6
Alešova čp. 72 3 5,0 64,3 55,5 53,6 44,8 64,1 55,3
Alešova čp. 486 4 5,0 64,1 55,3 52,8 44,1 64,0 55,2
Alešova čp. 487 5 5,0 64,3 55,5 51,5 42,8 63,9 55,1
Alešova čp. 500 6 7,5 63,2 54,4 51,3 42,6 62,6 53,8
Alešova proti Penny 7 8,0 63,5 54,7 48,0 39,3 62,7 53,9

8 5,0 61,3 52,5 53,7 44,9 64,1 55,4Dr. Horákové
čp. 432 9 5,0 64,7 56,0 53,1 44,3 65,5 56,8

11 5,0 64,5 55,8 55,8 47,0 66,7 58,1
Mánesova čp. 630

12 5,0 61,9 53,2 58,1 49,3 63,0 54,3
Mánesova čp. 476 19 7,0 64,3 55,6 48,9 40,1 63,5 54,9
Mánesova čp. 603 20 7,0 66,3 57,6 52,7 43,9 66,0 57,3

13 4,5 60,0 51,1 51,9 43,1 60,9 52,1Za nádražím – nová
zástavba 14 4,0 59,0 50,2 48,0 39,2 60,1 51,3

15 5,0 59,0 50,2 55,1 46,3 59,1 50,3
Koutecká čp. 2

16 5,0 62,4 53,6 52,8 44,0 61,9 53,1
17 4,0 60,5 51,7 53,4 44,6 60,4 51,6Koutecká nová

zástavba 18 4,0 58,1 49,3 48,9 40,1 57,4 48,7
Legenda: Hodnoty překračující hygienický limit 60 dB ve dne a 50 dB v noci

Hodnoty v pásmu nejistoty výpočtu

Výstavba

Přesný počet a druh mechanizace nasazené na výstavbě záměru bude upřesněn až v
prováděcím projektu stavby. Ze znalosti jiných staveb lze předpokládat nasazení typů
mechanizace, uvedených v kap. D.1.B.1, kde je uveden i výtah z posouzení hluku ze stavební
činnosti z hlukové studie.

Vibrace

Při výstavbě by se neměla používat zařízení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. Dostatečná
vzdálenost od objektů umožňuje, že výkonnost strojů nebude s výjimkou výstavby okružní
křižovatky limitována.
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Voda

Výstavbou nové komunikace dojde ke změně režimu odtoku ze zastavěných ploch novou
komunikací. Průměrné množství odtékajících dešťových vod se zvýší o 2 476 m3/rok (výpočet
viz kap. D.1.A.4).

V průběhu výstavby budou vznikat odpadní splaškové vody na zařízení staveniště. Jejich
množství bude záviset na počtu zaměstnanců na stavbě. Počet zaměstnanců a provoz stavby se
nedá v současné době stanovit. Vzhledem k dočasnosti funkce zařízení se doporučuje likvidovat
splaškové vody odvozem z bezodtokové jímky v souladu s platnou legislativou v odpadovém
hospodářství nebo využitím mobilních WC, v případě souhlasu správce kanalizace i
provizorním zaústěním do kanalizace.

Odpady

Odpady z provozu komunikací jsou běžné odpady – zbytky posypových materiálů, smetky,
odpady způsobené neukázněností uživatelů silnice. Za likvidaci odpadů je odpovědný správce
silnice.

Tab.  9 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu

odpadu
Název druhu odpadu Kateg.

odpadu
Způsob nakládání

s odpadem
Činnost, při níž vzniká odpad

05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N likvidace oprávněnou osobou údržba

14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel N likvidace oprávněnou osobou údržba

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 sorbent a upotřebené čisticí a filtrační

materiály
N spalování, skládkování prostředky pro likvidaci havárií

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
16 01 03 Pneumatiky O recyklace pneumatiky (poškozené či z havárií)

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03

O recyklace, skládkování v případě údržbových a
rekonstrukčních prací

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O kompostování, štěpkování,

mulčování
sečená tráva, úpravy dřevin

20 02 02 zemina a kameny O skládkování údržba zeleně
20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 03 uliční smetky O skládkování, spalování údržba komunikací, odpad z vpustí

Pozn.: O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad

Vzhledem k charakteru stavby budou hlavními odpady při provádění odpady ze zemních prací
(zemina, kamenivo, dřevo z kácených stromů), materiály z demolic budov, případně
vybourané materiály ze stávajících vozovek. V průběhu stavby budou vznikat odpady
z materiálů potřebných pro stavbu. Množství bude stanoveno v dalším projektovém stupni na
základě podrobného technického řešení.
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Tab.  10 Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Kód druhu

odpadu
Název druhu odpadu Kateg.

odpadu
Způsob nakládání

s odpadem
Činnost, při níž vzniká odpad

05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie z provozu stav. strojů

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a
odstraňování barev a laků - zatřídí původce odpadu likvidace oprávněnou osobou protikorozní ochrana zábradlí apod.

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání
ostatních nátěrových hmot - zatřídí původce odpadu

likvidace oprávněnou osobou protikorozní ochrana zábradlí apod

13 01 odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce odpadu regenerace ze stavebních strojů
13 02 odpadní motorové, převodové a mazací oleje - zatřídí

původce odpadu
regenerace ze stavebních strojů

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály

(vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N spalování, skládkování
znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil,
Vapex, hadry – havárie; likvidace asfaltových
emulzí při pokládání vozovek

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01

beton O recyklace
demolice budov, demolice bet. zpevněných
ploch, propustů apod.

17 01 02 cihly O recyklace demolice budov
17 01 03 tašky a keramické výrobky O skládkování demolice budov, kameninové potrubí
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,

tašek a keram. výrobků neuvedené pod
č.170106

O skládkování demolice budov

17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01

dřevo O
opětné využití jako masivní
dřevo, štěpkování, spalování

demolice budov, oplocení apod.

17 02 02 sklo O recyklace, skládkování demolice budov
17 02 03 plasty O recyklace, skládkování demolice apod.
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné

látky …
N skládkování, spalování přeložky vodovodního potrubí z PVC

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01

asfaltové směsi obsahující dehet N skládkování
event. vrstva s dehtovým pojivem
v konstrukci rozebíraných vozovek

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 01

O recyklace demolice vozovek

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 železo a ocel O recyklace demolice budov a zařízení
17 04 11 kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O recyklace, skládkování demontáž sítí

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné

látky
N dekontaminace, skládkování výkopy kontaminované zeminy

17 05 04
zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

O
využití na stavbě – zpětný
zásyp, urovnání terénu,
rozprostření ornice aj.

výkopy, sejmutá ornice, rozebírané podsypy
vozovky

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 05

stavební materiály obsahující azbest N

skládkování – při manipulaci
i likvidaci je nutno dodržet
příslušná ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb.

demolice – eternitová krytina

17 06 03,
17 06 04 izolační materiály – zatřídí původce odpadu O, N skládkování demolice – event. izolační materiály

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně

směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky

N skládkování materiál z demolic

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N recyklace, likvidace výbojky a zářivky

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01

biologicky rozložitelný odpad O
kompostování, štěpkování,
mulčování

pařezy a dřevní hmota z vykácené zeleně

20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad O skládkování údržba zeleně
20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování, spalování odpady ze zařízení staveniště
20 03 03 uliční smetky O skládkování, spalování údržba komunikací, odpad z vpustí
20 03 04

kal ze septiků a žump O kompostování, spalování
odpad z chemických WC na zařízení
staveniště
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Povinnosti původce:

Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu, kterým
je  po dobu výstavby zhotovitel stavby, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při
hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhl. MŽP č.
381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhl. MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této
činnosti nedošlo k porušení povinností, vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.

Původce odpadu (§4 odst. "p" zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů
(vyhl. č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet jiné právnické nebo
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zajistit jejich zneškodnění. Zákon přitom
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování atp.) před
jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit
a kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob
vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s
odpady. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze
oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím
předáním do provozu. Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou
krátkodobě skladovány v prostoru zařízení staveniště. Pokud dojde v průběhu přepravy k
úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Hospodaření
s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je
zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických
kapalin. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle
jeho složení a vlastností odpadu. Zařízení staveniště, stejně jako podrobnosti nakládání
s odpady  projedná vybraný zhotovitel stavby se zástupci odboru  OŽP MěÚ Poděbrady.

Odpady z kategorie "nebezpečné odpady":

Většinu odpadů z kategorie nebezpečné odpady není možné v současné době zatřídit podle
"Katalogu odpadů", neboť zatřídění závisí na konkrétních materiálech, které použije
zhotovitel stavby. Tyto odpady budou podrobně zatříděny původcem odpadu. Všechny
nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhl. MŽP č. 383/ 2001 o podrobnostech nakládání s
odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách, označení s
identifikačním listem, likvidovány budou osobou, oprávněnou k nakládání s nebezpečnými
odpady. Pokud budou ukládány na skládku, tak pouze na skládku kategorie S-NO.

Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (§16,
odst.3) nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona č. 320/2002 Sb.),
který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas
stanovuje rovněž vyhl. č. 383/2001 Sb.

Tab.  11 Využitelné skládky v zájmové oblasti
Skládka Obec Provozovatel Druh odpadu Okres

Benátky nad Jizerou Benátky nad Jizerou SOH Benátky nad Jizerou O Ml. Boleslav
Horky nad Jizerou Horky nad Jizerou Cihlářský závod Horky

nad Jizerou, s.r.o.
O Ml. Boleslav

Brázdim Brázdim OÚ Brázdim O Praha-východ
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Riziko havárií

Při provozu

Záměr nahrazuje úrovňový chráněný přejezd, na kterém může potenciálně dojít ke střetu
s vlakem – ať způsobeno nekázní chodce či řidiče, nebo selháním zabezpečovacího zařízení.
Toto riziko bude zcela eliminováno.

Poměrně dlouhé vedení trasy po mostě zvyšuje riziko promrzání a tvorbu náledí na vozovce.
Riziko případného smyku bude sníženo instalací hlásiče náledí, který řidiče upozorní na
rizikovou situaci (umístění viz příloha A.2).

Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím
vozidel z vozovky obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane
v případě havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky.
Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001. Poměrně
malé poloměry přemostění budou vyžadovat od řidičů ukázněnost jízdy.

Při výstavbě

Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších
technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít
k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.

Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny

Realizace záměru není podmíněna velkými terénními úpravami, naopak zemní práce jsou
vzhledem k délce komunikace malé, velká část je na mostě.

Nový most bude tvořit poměrně významný prvek v území, které je však zcela urbanizováno.
Provedením vegetačních úprav lze dosáhnout poměrně úspěšného snížení viditelnosti nových
konstrukcí, které dosahují (včetně PHS) max. cca 9 m nad terén.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

 C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.1.a) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Širší území

Město Poděbrady leží v Polabské nížině na řece Labi 50 km východně od hlavního města při
dálnici D11. Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v okolí Oškobrh má výšku
285m n.m. Město leží na obou březích řeky Labe. Směrem na východ se rozkládá přírodní
rezervace nazvaná Libický luh. Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říčními rameny,
jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky Labe.

Historie Poděbrad sahá do pravěku, daleko před počátky českého státu. Tehdejší lesnatou
krajinou protkanou hustou sítí říčních ramen procházela dálková obchodní cesta, směřující z
Prahy do východních Čech a dále do Slezska a Polska. Největšího rozkvětu doznalo panství
za pánů z Kunštátu. Významnou osobností tohoto rodu byl Jiří z Poděbrad, který byl v roce
1458 zvolen českým králem. V roce 1472 byly Poděbrady povýšeny na město a obdržely
čestná práva a městský znak. Po požárech v r. 1800 a 1832 zanikly zbytky bran a v místech
hradeb se budovaly nové ulice. Renesanční náměstí lemované do té doby patrovými
měšťanskými domy s podloubími ztratilo tehdy svůj půvab.

Historickým mezníkem v životě města byl r. 1905 objevem silného pramene, jenž zde byl pak
skutečně v hloubce 96,7 m navrtán. Objev minerální uhličité vody způsobil, že již v r. 1908
zde byla zahájena první lázeňská sezóna. Město se po ukončení první světové války rychle
měnilo v město lázeňské, s lázněmi od r. 1926 specializovanými na léčení srdečních a cévních
onemocnění.

Lázeňské využívání města je zdůrazněno lázeňským parkem (nám. T.G.Masaryka), který
spojuje centrum města s nádražím. V pokračování této trasy je podchod pro pěší pod nádražím
ČD, jeho využití pro cyklisty však není povoleno kvůli možným kolizím s chodci, podchod
zároveň obsluhuje jednotlivá nástupiště nádraží.

Potenciálně dotčené území a jeho využívání

Zájmové území stavby se nachází mimo historickou část v severozápadní části Poděbrad,
částečně zasahuje do oblasti Nymburského předměstí (Poděbrady II) a částečně do Koutecké
čtvrti (Poděbrady V).

Terén je rovinatý, hlavní dělící bariérou je trať ČD, Lysá nad Labem – Kolín. Úrovňový
přejezd Koutecké ulice se nachází prakticky v nymburském zhlaví nádraží Poděbrady, vedle
nádraží je umístěn Penny Market. Kolem trati východně od přejezdu je volný prostor mezi
ulicemi Alešova a Za Nádražím široký 135 – 150 m, který byl v minulosti vyčleněn jako
rezerva pro možné rozšíření nádraží a dnes je možno jej využít pro navrhovanou stavbu
přemostění trati.

Na straně centra je klíčovým bodem relativně prostorná, ale dopravně nevyhovující
křižovatka ulic Alešovy, Dr .Horákové, Mánesovy , U Garáží a Koutecké. Od této křižovatky
vede ulice Koutecká v délce 90 m k úrovňovému přejezdu, za tratí je ve vzdálenosti 70 m
křižovatka ulic Koutecká, Skladištní a Za Nádražím. Prostor mezi ulicí Kouteckou a U garáží
je využíván jako průmyslový areál firmy ČSAP.
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Fotomapa dotčeného území

V ulicích Mánesova, Dr. Horákové a na JZ straně ulic Alešova a U garáží je rezidenční
bydlení ve vilách a menších obytných domech, Koutecká vede spíše územím s komerčním
využitím, od ulice Skladištní pak mezi rodinnými domy, z nichž některé jsou ve výstavbě.

Kromě ulice Koutecké jsou silně dopravně zatíženy ulice Mánesova – směr Nymburk, ulice
Alešova – směr centrum, autobusové i vlakové nádraží, naopak ulice Dr. Horákové má
charakter obytné zóny.

Rozvoj území podle územního plánu

Navrhovaný záměr řeší propojení dvou částí města, oddělených tratí ČD a umožní další
rozvoj především Koutecké tak, jak je uvažováno v územním plánu.

Záměr je v souladu cíli a záměry územního plánování, tedy územním plánem SÚ města
Poděbrady (viz vyjádření OV MÚ Poděbrady čj. Výst./06625/2007/N ze dne 3.12.2007).



Poděbrady, přemostění trati ČD, varianta „K“ 25/68

C.1.b) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Podle údajů ČHMÚ nepatří území do seznamu území vymezených pro ochranu ekosystémů a
vegetace.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Širším územím vede po Labi nadregionální biokoridor Stříbrný roh – Polabský luh, do
kterého jsou zahrnuty celé Poděbrady. Na něm, jižně od města leží nadregionální biocentrum
Polabský luh.

Severně od záměru je za zástavbou Koutecké čtvrti vlevo od silnice II/329 ve vzdálenosti cca
500 m navrženo lokální biocentrum .

S žádným prvkem ÚSES nepřichází stavba do kontaktu.

Zvláště chráněná území, území přírodních parků

V širším území se nevyskytují žádná chráněná území, ani přírodní parky.

Významné krajinné prvky, památné stromy

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, k případným
zásahům, které by mohly vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutno si
vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

V širším území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (§ 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb.) – veškeré lesy, vodní toky, údolní nivy. V bezprostřední blízkosti záměru se
tyto prvky nenacházejí.

Registrované památné stromy podle územního plánu jsou mimo širší oblast záměru.

Lokality Natura 2000

Nejbližší evropsky významnou lokalitou jsou Libické luhy cca 1,3 km jižně od záměru.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Poděbrady jsou historickým osídlením a je zde řada významných památek, jsou však
soustředěny spíše v historické části města. V území záměru se žádné památky nenacházejí.

Vzhledem k historii města nelze vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.

Hranice památkové zóny města zasahuje do zájmového území stavby, hranici tvoří ulice
Mánesova a Alešova (viz příloha A.2).

Území hustě zalidněná

Město má 13 400 obyvatel a přibližně stejné množství pacientů a návštěvníků město
každoročně navštíví.

Z údajů vyplývá, že v novější části města SV od trati (Žižkovo předměstí a Koutecká čtvrť)
bydlí značné množství obyvatel a jejich spojení s městem přes dva úrovňové přejezdy je
nevyhovující. Vzhledem k probíhající výstavbě obytných domů lze předpokládat, že se počett
obyvatel v budoucnu ještě zvýší.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o domovním fondu a počtu trvale bydlících obyvatel
v částech města na obou stranách trati.
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Tab.  12 Počet obyvatel v území – Statistický lexikon obcí ČR 2005

Domů
Část města

Celkem Trvale
Bytů Obyvatel

Obyvatel/
dům

Obyvatel/
byt

Poděbrady celkem 2874 2524 5909 13364 5,3 2,3
JZ od trati (centrum) 783 692 2093 4451 6,4 2,1

Poděbrady I 38 28 66 120 4,3 1,8
Poděbrady II 722 650 1999 4283 6,6 2,1
Poděbrady IV 23 14 27 48 3,4 1,8

SV od trati 1335 1201 2982 6881 5,7 2,3
Poděbrady III 1273 1148 2861 6601 5,8 2,3
Poděbrady V 62 53 121 280 5,3 2,3

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

Charakteristika osídlení dotčeného území

Mánesova ulice Alešova ulice

Ulice Mánesova má oboustrannou zástavbu obytných domů – převážně dvoupodlažních
rodinných domů se zahradami.

Ulice Alešova vedená souběžně s tratí ČD ve směru k nádraží má jednostrannou zástavbu po
JZ straně, která se skládá z rodinných a činžovních domů. Po levé straně cca 150 m od
křižovatky ulic Mánesovy a Alešovy po levé straně se připravuje výstavba ČSPHM a za ní je
supermarket s parkovištěm.

Ulice Dr. Horákové Ulice U garáží
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Ulice Dr. Horákové je široká ulice s výrazným pásem zeleně. Tato ulice nemá žádný dopravní
význam. Zástavba je po obou stranách ulice a skládá se z rodinných a činžovních domů.
Povrch komunikace je drobné dlažby.

Ulice U garáží je místní komunikace s vjezdem do areálu bývalého ČSAD (dnes ČSAP) a
dále k soukromým garážím.

Koutecká ulice Ulice Za nádražím

Za železniční tratí podél ulice Koutecké vlevo ve směru od ČD je stará zástavby rodinných
domků a vpravo za ulicí Za nádražím vzniká nová zástavba rodinných domů.

Ulice Za nádražím je vedena rovnoběžně s tratí ČD. V blízkosti navrhovaného přemostění je
nová obytná zástavba. Dále směrem k nádraží se nachází vyšší domy s malometrážními byty a
další objekty. Na ni navazující ulice Skladištní je rovněž vedena podél trati ČD a má
jednostrannou zástavbu rodinných domů v zahradách.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Podle Atlasu životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČR je zájmové území klasifikováno
jako území s  narušeným prostředím. Celé území MěÚ Poděbrady je oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší (Věstník MŽP, březen 2007, Sdělení č. 4).

Největším zdrojem hluku je železniční trať, procházející územím. Železniční svršek trati
může být po dlouhém používání znečištěn nebezpečnými látkami.

V areálu ČSAP s.r.o. na rohu Ulic Koutecká a U garáží je evidována řada bodů lokálního
znečištění půdy.

Železniční trať Areál ČSAP
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny

Klimatické poměry

Nadmořská výška 190 m n.m. řadí Poděbrady mezi nejteplejší místa v republice s
nejstabilnějším počasím. Řešené území patří dle Quitta do teplé oblasti – okrsku T2,  a má
nejvyšší průměrné teploty v Čechách. Podle Atlasu podnebí patří území do teplé oblasti,
okrsek  A3 teplý, mírně suchý, s mírnou zimou.

Tab.  13 Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve ° C)
měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok
srážky 33 29 30 46 54 65 74 68 44 43 39 34 559
teplota -1,3 -0,3 3,8 8,7 14,1 17,0 18,8 18,1 14,5 9,0 3,9 0,2 8,9

Převládajícími větry v území jsou ze západního sektoru, poměrně značné je procento bezvětří.

Tab.  14 Celková podoba větrné růžice pro zájmové území
Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM součet
Výskyt % 10,9 3,2 8,9 12,6 6,1 6,9 21,9 16,6 12,8 100,0

Další charakteristické údaje:
 průměrný počet ledových dnů 30
 průměrný počet mrazových dnů                       100
 průměrný počet letních dnů 50
 průměrné maximum sněhové pokrývky 15 cm
 průměrná maximální hloubka promrzání           75-80 cm

Ovzduší

Znečištění ovzduší znamená přítomnost nežádoucích (cizorodých) látek ve vzduchu v
takovém množství, které má škodlivé účinky na živé organismy. Hlavním zdrojem znečištění
je lidská činnost. K překračování imisních limitů dochází především u prachových částic
PM10, u oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu, ozónu a polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU). V posledním desetiletí vzrostl podíl dopravy na znečištění ovzduší, takže
pro oxidy dusíku, uhlovodíky a oxid uhelnatý jsou dnes rozhodující emise z mobilních zdrojů.
V roce 2001 se doprava podílela na emisích NOx 81,6 %, na emisích CO 84,3 % a na emisích
uhlovodíků 87,6 %.

V posuzovaném území při nadmořské výšce cca 190 m.n.m. a plochém terénu, lze očekávat
střední ventilační poměry. Koncentrace znečišťujících látek tak v posuzovaném místě závisí
především na emisní vydatnosti okolních zdrojů. Ta je relativně malá, protože plošná měrná
emisní vydatnost města Poděbrad je malá.  V okolí posuzovaného zdroje lze předpokládat tyto
koncentrace znečišťujících látek:

Tab.  15 Hodnoty průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek
Škodlivina Kr   g/m3  *) limit  g/m3 

NO2 23 40
NOx 34 nestanoven
CO 1340**) 10000

benzen 1,2 5

*) u CO max.  K8h **) Maximální denní 8hod klouzavý průměr
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Dalším zdrojem informací o stávajícím imisním pozadí zájmové lokality je „Vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší“ na základě dat za rok 2005 (MŽP). Celé území MěÚ
Poděbrady je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP, březen 2007, Sdělení č. 4).

Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za nejzávažnější faktor devastace prostředí;
ovlivňuje zdravotní stav obyvatel a poškozuje přírodní prostředí v rozsáhlých oblastech.

Hluk

Dominantním zdrojem hluku v této lokalitě je doprava na železnici. Počet vlakových souprav
za 24 hodin se pohybuje mezi 180 až 200. Počet pravidelných vlaků (osobní, spěšné a
rychlíky) je 96 souprav za 24 hod z toho v době noční je to 15 vlaků. Zbytek tvoří nákladní
vlaky, jejichž počet je proměnný. Hladiny hluku ze železnice jsou znázorněny na obrázku.

Dalším výrazným zdrojem hluku je doprava na výše popisovaných komunikacích. Nejvíce
zatíženými komunikacemi je ulice Mánesova a Alešova a o něco méně je zatížena ulice
Koutecká. Ostatní ulice mají pouze místní cílovou dopravu.
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Limity hluku

Podrobně je problematika popsána v příloze D.2 Hluková studie v DÚR.

Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je definován zákonem
č.258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění pozdějších předpisů.

Dle daného zákona se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které
jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou  prostor určených pro zemědělské
účely, lesních pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se
rozumí prostor do 2 m okolo rodinných domů, bytových domů, staveb pro školní a předškolní
výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací” se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a
v případě hluku z dopravy se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a
příslušné korekce (dle přílohy č.3), přihlížející k místním podmínkám a denní době.

V posuzované lokalitě je hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb:

v době denní - 6:00 – 22:00 LAeq,p  = 60 dB

v době noční – 22:00 - 6:00 LAeq,p  = 50 dB
Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající komunikace použije se korekce na starou hlukovou
zátěž a hygienické limity pak mají hodnotu:

v době denní - 6:00 – 22:00 LAeq,p  = 70 dB

v době noční – 22:00 - 6:00 LAeq,p  = 60 dB

Chráněným vnitřním prostorem staveb se dle zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro
individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.

Přípustné hladiny hluku uvnitř obytných objektů a staveb občanského vybavení jsou
stanoveny dle §10 ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí,
přihlížejících k využití prostoru a denní době podle tabulky č. 2 část A předpisu. Pro hluk
z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví
pro celou denní a noční dobu.

V tomto případě jsou tedy platné limity pro obytné místnosti chráněných objektů 45 dB v době
denní  (6-22 hod) a 35 dB v době noční (22-6 hod), resp.40/30 dB pro objekty dokončené po
1.6.2006.

Hladina stávajícího hluku nebyla měřena.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:

LAeq,s = LAeq,T + 10.log(126 + t1)/t1)

kde: t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00-21.00 hod
LAeq,T je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle
§12 odst.2.
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Geomorfologie

Dle regionálního geomorfologického členění České republiky (Czudek, T. a kol., 1972) je
zájmové území zařazeno do:

Subsystému: Hercynský
Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Česká tabule
Oblast: Středočeská tabule
Celek: Středolabská tabule
Podcelek: Nymburská kotlina
Okrsek: Sadská rovina

Reliéf má charakter roviny s malou výškovou členitostí mezi 175-205 m n.m. Určujícím
geomorfologickým prvkem je řeka Labe se širokou nivou.

Geologie

Geologické podmínky

Předkvartérní podklad  zájmového území tvoří béžověšedé a šedé písčité slínovce, svrchní
část středního turonu, spadající do megastruktury České křídové tabule. Na křídový podklad
nasedá pleistocenní písčitá až písčitoštěrkovitá akumulace, dosahující mocnosti 2,4 m. Tento
vrstevní sled zemin v přirozeném uložení je na povrchu území nepravidelně překryt
různorodými středně ulehlými až ulehlými navážkami zcela nepravidelné mocnosti
v zastavěných částech území.

Podle inženýrsko-geologického průzkumu se nacházejí v horních vrstvách do hloubky cca
1,7 m hlíny tuhých až pevných konzistencí. Pod nimi do hloubky cca 4,1 m jsou jemně zrnité
písky, které přecházejí do ulehlých písků středně až hrubě zrnitých. Následuje oblast tloušťky
cca 30 cm, ve které se nacházejí zelenošedé slínovce rozložené s pevnou konzistencí,
přecházející do zelenošedých silně zvětralých a rozložených slínovců mocnosti cca 1,8 m. Na
ně navazuje mírně zvětralý šedý slínovec, zjištěný až do hloubky 10 m pod terénem.

Mostní objekt  se doporučuje založit na pilotách , vetknutých do slínovců. Pro silniční objekty
platí, že vymezit plochy navážek, hlin, jílů a písků nelze. Proto je doporučeno homogenizovat
prostředí sanační vrstvou.

Nerostné suroviny, poddolovaná území

V zájmovém území se nenacházejí zdroje nerostných surovin.

Území záměru není poddolované.

Hydrogeologie a podzemní voda

Hydrogeologické poměry jsou poměrně jednoduché, podzemní zvodeň s volnou hladinou je
v hloubce 3,2 m, tj. na kótì 185,20 m n.m. V průběhu roku hladina kolísá v rozmezí  0,8 m.
Je to zvodeň s průlinovou propustností v písčitých a písčitoštěrkovitých zeminách
pleistocenního stáří. Podzemní voda je dle ČSN 73 1215 silně agresivní, reakce vody je slabě
alkalická.

Podle vyjádření Lázně Poděbrady, a.s. není v lokalitě rozvod léčebné minerální vody.
Z hlediska ochrany minerální vody je nutno dodržet podmínky pro stavební práce
v ochranném pásmu II. stupně ochrany léčebných minerálních vod.
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Povrchová voda

Zájmové území náleží do povodí Labe. Podle vyhlášky MLVH ČSR č.28/1975 Sb. je Labe
zařazeno mezi vodohospodářsky významné toky. Hydrologicky území náleží do povodí dvou
melioračních kanálů s číslem hydrologického pořadí 1-04-04-019 (ústí do Labe) a 1-04-05-
066/2 (ústí do Mrliny).

V území se nenachází žádné vodní plochy.

Půda

Území náleží do zemědělského výrobního typu řepařského. Celé území záměru je však
přeměněné předchozími úpravami ploch především v souvislosti s výstavbou železnice. Část
zabírají stávající komunikace, část na JZ straně trati je zanedbaná, část na SV straně trati je
udržovaná. Převážná část území je vedena v KN jako ostatní plocha, okrajově jako orná půda
a ovocný sad, částečně značně zdevastované po předchozích činnostech. Sejmutí ornice je v
tloušťce 30 cm je možné pouze na části záboru.

V labské nivě převládá typická fluvizem. Na terasových štěrkopíscích vystupují chudé
stenické kambizemě, na vátých píscích málo vyvinuté půdy typu kyselých rankerů. Podél
bočních přítoků Labe se vyskytují černice víceméně oglejené, na pokryvech spraše jsou
černozemě a hnědozemě. Z hlediska intenzity zemědělského využívání krajiny patří území
k nejprodukčnějším oblastem ČR.

V území zjištěná BPEJ 2.04.01 patří do IV. třídy ochrany zemědělské půdy. Jedná se o půdy
s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů
s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V zájmové lokalitě se nenacházejí pozemky určené pro plnění funkce lesa.

Seismicita

Podle GFÚ AV ČR patří Poděbrady do oblasti, kde lze očekávat maximálně zemětřesení
stupně 5 na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 (Otřes připomíná pád těžkého
předmětu dovnitř budovy.) Území nepatří do vyjmenovaných seismických oblastí na území
ČR podle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb.

Radonové riziko

Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1:200 000) je oblast zařazena do kategorie
nízkého radonového rizika – označení 1Ks, JZ část Poděbrad patří do středního radonového
rizika – označení 2Qt. Pro výstavbu silnice nejsou potřebná žádná opatření.

Flora a fauna

Podle regionálně fytogeografického členění ČR je oblast zařazena k oblasti termofytika do
okrsku „Střední Polabí", podokrsek „Poděbradské Polabí". Tato oblast má květenu
různorodou, vyskytují se zde jak termofyty tak i mezofyty. Rozpětí vegetačních stupňů je
spise planární - nížinné než kolinní - pahorkatinné. Obecně je to krajina převážně zemědělsky
využívaná, lesnatá.

Podle geobotanické mapy přirozenou vegetací daného území byly v široké údolní nivě Labe
především společenstva luhů a olšin (Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae)-
na celém zájmovém území stavby, v širším okolí pak dubo-habrové háje (Carpinion betuli).
Charakteristické zastoupení dřevin je popsáno v dendrologickém průzkumu.

Součástí DÚR (příloha D.4) je dendrologický průzkum dotčeného území, přírodovědný
průzkum nebyl prováděn. Cílem průzkumu bylo zhodnotit množství a stav vzrostlé zeleně na
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zájmovém území a určit, které stromové a keřové porosty bude nutno v rámci plánované
výstavby vykácet, případně které cenné dřeviny by bylo možno zachránit změnou v projektu
tak, aby se přitom nesnížila kvalita navrhované stavby a nebyla ohrožena bezpečnost provozu
na plánované komunikaci. Účelem průzkumu je stanovit sadovnickou hodnotu vykácených
dřevin, která do jisté míry určuje společenskou hodnotu.

Během průzkumných prací byly zachyceny jednotlivé stromy a popsány ostatní, převážně
náletové keřové skupiny, a to na ploše předpokládaného záboru pro plánované přemostění
železniční tratě.

Všeobecně lze říci, že četnost výskytu, kvalita a množství mimolesní vzrostlé zeleně na
zájmovém uzemí plánovaného přemostění odpovídá obdobným lokalitám v intravilánu
významného sídelního útvarů - lázeňského města. Převážnou část vzrostlé zeleně lze
charakterizovat jako zeleň antropogenního původu - výsadby ovocných a okrasných stromů -
uliční stromořadí, parková úprava, sad, pouze menší část zkoumané zeleně je přirozeného
původu, jedná se o nálet dřevin v prostorách tratě ČD. Vzhledem k umístění jednotlivých
zkoumaných dendrologických lokalit lze vzrostlou mimolesní zeleň charakterizovat jako
mírně nadprůměrnou.

Z charakteristiky lokality vyplývá, že stavbou nebude zasažen žádný chráněný strom.

V tabulkové části  dendrologického průzkumu je uveden seznam dřevin s uvedením druhu,
průměru kmene, průměru koruny, výšky, výšky kmene a sadovnické hodnoty, hodnocení
dřevin odpovídá zákonu ČNR č.l14/92 Sb., § S odst 1.

Vzhledem k charakteru území v intravilánu se předpokládá, že živočichové a rostliny
chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb. se na sledované
lokalitě nevyskytují.

Krajina

Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v okolí Oškobrh má výšku 285m n.m.
Město leží na obou březích největší české řeky Labe. Historické osídlení se od břehu Labe
rozšířilo hlavně SV směrem k železniční trati a dále do polí za ní. Dále je krajina osídlena
menšími obcemi zemědělského charakteru.

Krajina je dlouhodobě ovlivňována lidskou činností, typologii krajiny lze charakterizovat
podle uznávané metodiky (Löw at al., 2005) následovně:
 Podle využití se jedná o zemědělskou lesozemědělskou krajinu s přechodem do krajiny

urbanizované
 Podle  charakteru osídlení jde o krajinu starých sídelních typů Hercynica
 Podle reliéfu se jedná o krajinu širokých říčních niv

Turistika

Turisticky zajímavé je především město a dále oblast kolem Labe, kudy vedou turistické cesty
i cyklotrasy. Přes zásahy do životního prostředí neztratilo okolí řeky nic ze své malebnosti,
návštěvníky navíc vede naučná stezka s devíti zastaveními. Směrem na východ se rozkládá
přírodní rezervace nazvaná Libický luh. Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říčními
rameny, jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky Labe. Větší a menší zbytky
podobných lesních společenstev se nacházejí nedaleko soutoku Labe s Cidlinou. V zájmovém
území není vedena žádná značená turistická stezka ani cyklotrasa.

Chráněná území podle zvláštních zákonů

V zájmovém území se nenacházejí žádná sesuvná území ani CHOPAV.
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Ochranná pásma

Záměr se nachází v ochranném pásmu II. stupně ochrany léčebných minerálních vod. je nutné
dodržení  všech podmínek týkajících se stavebních prací  v ochranném pásmu II.stupně
ochrany léčebných minerálních vod.

Ochranné pásmo celostátní a regionální dráhy je vymezeno svislou plochou 60 m od osy
krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy. V ochranném pásmu dráhy lze
veškeré stavby zřizovat pouze se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím
stanovených.

Vymezení ochranných pásem u pozemních komunikací stanovuje prováděcí vyhláška k
silničnímu zákonu jako území ohraničené svislými plochami vedenými po obou stranách
komunikace ve vzdálenost 15 m od osy vozovky místní komunikace I. a II.třídy. V silničních
ochranných pásmech je zakázáno provádět jakoukoliv stavební činnost, která vyžaduje
ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení, o případné výjimky se žádá při územním řízení.

Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech řady stávajících inženýrských sítí,
která mají určena ochranná pásma příslušným předpisem.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

D.1.A Vlivy stavby a provozu

D.1.A.1 Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy na zdraví obyvatel

V rámci oznámení nebylo zpracováno hodnocení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou
osobou. Vzhledem k malým zjištěným změnám emisí v rozptylové a hlukové studii  uvádíme
následující shrnutí, vycházející z hodnocení obdobných záměrů.

Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Posuzovaný záměr nebude zdrojem
elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá kontaminace
zdrojů vod chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny. Záměr neovlivní
oslunění okolních obytných domů. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru
významněji ovlivněny, budou  tedy hluk a znečištění ovzduší.

V předkládaném vyhodnocení jsou uvažovány pouze vlivy působící při běžném provozu, jeho
výsledky není možno vztáhnout na případy zvláštních situací, včetně havárií.

Znečištění ovzduší

Silniční doprava je zdrojem řady látek, znečišťujících ovzduší. Při hodnocení potenciálního
vlivu komunikace není možné posuzovat všechny vznikající látky, pro screeningové
hodnocení nepříznivých zdravotních vlivů liniových zdrojů jsou používány jako indikátory
oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu látek s prahovým působením společně
s benzenem jako reprezentantem karcinogenních látek, při rozšířeném hodnocení bývá
používán také prašný aerosol frakce PM10. Za exponované je považováno obyvatelstvo
v blízkosti hodnoceného záměru v místech očekávaného zvýšení znečištění Změna emisí
škodlivých látek, převzatá z rozptylové studie, je popsána v kap. D.1.A.2. Vedle imisních
příspěvků provozu na mimoúrovňové křižovatce vyhodnocených v rozptylové studii je možné
provést i vyhodnocení imisního pozadí na základě dat v Tab.  15.

Oxid dusičitý (NO2) patří mezi nejčastěji sledované škodliviny při hodnocení vlivů
automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel. Automobily je emitován oxid
dusnatý (NO), který se ve vzduchu postupně oxiduje na NO2. Může vyvolávat řadu
biochemických změn v organismech, nejčastěji plicní edém, zvýšení antioxidantového
metabolismu, změny plicních lipidů apod. Dlouhodobé expozice NO2 snižují odolnost vůči
onemocněním dýchacího traktu, zhoršují a prodlužují průběh nemoci a rovněž zvyšují
náchylnost k astmatickým potížím.

Pro vyhodnocení vlivů akutní expozice NO2 je možné jako referenční hladinu, pod kterou již
nedochází ke vzniku zdravotního rizika, uvažovat směrnou hodnotu WHO pro hodinové
koncentrace ve výši 200 μg.m-3. Dle údajů o imisním pozadí je možné očekávat, že ve stavu
bez hodnoceného záměru se maximální hodinové koncentrace NO2 v referenčních bodech v
blízkosti záměru pohybují pod 100 μg.m-3. Vlivem záměru je možné v hodnocené obytné
zástavbě očekávat zvýšení maximálních hodinových koncentrací NO2 nejvýše na úrovni
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3 μg.m-3 . I s příspěvkem automobilového provozu na nové komunikaci se nebude žádná část
řešeného území vyskytovat v pásmu zvýšeného rizika z akutní expozice NO2.

Z chronických účinků NO2 jsou nejčastěji popisovány strukturální plicní změny a zvýšení
vnímavosti vůči bakteriím a virovým infekcím. Směrná hodnota WHO na úrovni 40 μg.m-3

zohledňuje i nejistoty z důvodu rozptylu výsledků epidemiologických studií, pod touto hranicí
by již nemělo docházet k výskytu zdravotních potíží ani u citlivější části obyvatelstva. Dle
zjištění je možné v zájmovém území očekávat ve stavu bez záměru hodnoty okolo 23 μg.m-3.
Zdravotní riziko z chronické expozice NO2 je tedy v celém území nízké. Dle výsledků
modelových výpočtů je možné v okolní zástavbě očekávat vlivem automobilového provozu
zvýšení průměrných ročních koncentrací NO2 nejvýše o 0,02 μg.m-3. Pro nárůst prevalence
astmatických symptomů u dětí. to představuje pouze nepatrnou, v praxi neprokazatelnou
změnu stávající situace.

Benzen se do ovzduší dostává v emisích z automobilové dopravy jednak jako produkt
spalování, jednak jako součást nespálených podílů paliva (v automobilovém benzínu se
vyskytuje v množství cca 0,5 – 2 %, u motorové nafty je podíl nevýznamný). Benzen je
prokázaný humánní karcinogen. V rámci vyhodnocení se používá hodnota jednotkového
rizika stanovená WHO ve výši 6 × 10-6 (g.m-3)-1. Tato hodnota znamená, že koncentrace
benzenu 1 μg.m-3 zvyšuje (při celoživotní expozici – po dobu 70 let) riziko incidence
leukémie o 6 případů na 1 milion osob. Neexistuje tedy bezpečná mez. Evropská a česká
legislativa tyto skutečnosti respektuje s tím, že pro účely ochrany zdraví obyvatel musela být
přijata určitá dlouhodobá (roční) limitní hodnota, která by vlastně vyjádřila ještě přijatelnou
(referenční) mez karcinogenního rizika. Dle dostupných podkladů a v souladu s informacemi
Státního zdravotního ústavu je doporučeno uvažovat nejvyšší přijatelné v řádu 10-6.

Ve stavu bez záměru je možné v řešeném území očekávat hodnoty 0,5 až 0,6 μg.m-3. Z těchto
hodnot pak lze odvodit míru karcinogenního rizika při celoživotní expozici v rozpětí 3 – 3,6
×10-6, což je na hranici přijatelného rizika.

Z porovnání vypočtených hodnot vyplývá, že vlivem provozu na MÚK se imisní zátěž
v nejvíce dotčené části obytné zástavby zvýší nejvýše o 0,01 μg.m-3. To znamená že nárůst
rizika výskytu zdravotních účinků z chronické expozice benzenu bude nejvýše na úrovni 6 ×
10-8 (1 případ na více než 15 mil. obyvatel). Opět se jedná pouze o nepatrnou, prakticky
neprokazatelnou  změnu stávající situace.

Suspendované částice frakce PM10 v ovzduší představují složitou směs organických a
anorganických látek. Částice mají různou velikost, hmotnost a složení. Menší částečky bývají
sekundárně vytvořené aerosoly z plynných látek (zpravidla kondenzací) a částic ze spalování
(včetně emisí z výfuků aut). Větší částice obvykle tvoří materiál zemského povrchu včetně
zvířeného prachu ze silnic a průmyslových závodů. Rozptylová studie tyto částice
nehodnotila.

Specifické zdravotní účinky expozice suspendovaným částicím je obtížné hodnotit, neboť
silně závisí na velikosti částic a jejich složení. K obecnému (indikačnímu) hodnocení se proto
používají epidemiologické ukazatele mortality (úmrtnosti) a morbidity (nemocnosti). Dle
výsledků vědeckých studií nelze nalézt bezpečnou hranici úrovně koncentrací
suspendovaných částic, a proto je vztah dávky a účinku vyjádřen jako závislost relativního
rizika úmrtnosti a nemocnosti při navýšení jejich koncentrací.

Vzhledem k minimálním změnám v provozu na novém přemostění je možné konstatovat, že
vzhledem k dotčené populaci lze předpokládat velmi malé změny. Změny jsou hluboko pod
úrovní běžných výkyvů a jsou mnohonásobně převýšeny jinými faktory (životní styl, kouření
apod.). Skutečný počet případů se vzhledem k počtu ovlivněných domů (jedná se o nejbližší
zástavbu) nezmění.
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Hluk

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky
hluku na lidské zdraví je možné (s určitým zjednodušením) rozdělit na účinky specifické,
projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky
hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární
systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy
jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění
placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.

Základní přehled možných nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví, který vychází
především z autorizačního návodu SZÚ k hodnocení zdravotního rizika hluku v
mimopracovním prostředí, který shrnuje současné poznatky o nepříznivých účincích hluku
na lidské zdraví a pohodu lidí podle doporučení WHO a dalších zdrojů.
 Poškození sluchového aparátu.
 Nepříznivé ovlivnění spánku
 Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku
 Zhoršení komunikace řečí
 Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem
 Obtěžování hlukem
 Zvýšení celkové nemocnosti

V Tab. 16 a Tab. 17 jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní a noční hlukové zátěže,
odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu
obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků
epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v
citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u
citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších.

Tab. 16 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den (LAeq, 6-22 h)
DB(A)

Nepříznivý účinek
45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+

Sluchové postižení
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Tab. 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - noc (LAeq, 22 – 6 h)
DB(A)

Nepříznivý účinek
35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 +

Zhoršená nálada a výkonnost další
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita
spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

Na základě vyhodnocení akustické studie je pak možné konstatovat následující skutečnosti:
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Výchozí stav (2010)

 celková úroveň očekávané hlukové zátěže v dotčené oblasti v roce 2010 se jeví z hlediska
možného vzniku zdravotních rizik jako střední.

 v žádném bodě nebyly pro rok 2010 vypočteny takové hodnoty hladiny hluku ve dne, při
kterých by mohlo být indikováno poškození zdraví vlivem hluku.

 ve všech 18 hodnocených bodech pak byly vypočteny hodnoty indikující silné obtěžování
hlukem (přičemž platí, že u menší části obyvatel se zvýšenou citlivostí může již vlivem
obtěžování hlukem z dopravy vzniknout určité zdravotní riziko).

 v žádném výpočtovém bodě nebyly vypočteny hodnoty noční hlukové zátěže spadající do
kategorie zhoršené nálady a výkonnosti následující den.

 ve všech 18 výpočtových bodech byla vypočtena úroveň hlukové noční zátěže v kategorii
obtěžování hlukem, zvýšené užívání sedativ a subjektivně vnímaná horší kvalita spánku.

Vliv posuzovaného záměru

 z Tab. 8 je patrné, že vlivem provozu záměru prakticky nedojde k výskytu hodnot
indikujících možné zdravotní potíže. Ve výpočtových bodech nejbližších k okružní
křižovatce dojde k mírnému zesílení negativních vlivů, v ostatních se situace mírně zlepší.

 lze konstatovat, že tyto změny nemají vzhledem k počtu dotčených obyvatel (nejvýše
desítky osob) praktický význam, jedná se spíše o výpočtovou hodnotu umožňující např.
porovnat vlivy objektu se stávající zátěží.

 na základě výsledků hodnocení lze konstatovat, že provoz záměru nezpůsobí poškození
zdraví u obyvatel žijících v nejbližším okolí, může se však u nejvíce dotčených budov
zvýšit počet obtěžovaných obyvatel.

Závěr

V rámci oznámení byl orientačně vyhodnocen vliv automobilového provozu na přemostění
trati ČD v Koutecké ulici na zdraví obyvatel žijících v přilehlé zástavbě. Jako hlavní faktory
byly uvažovány znečištění ovzduší a hluk.

Z výsledků hodnocení znečištění ovzduší vyplývá, že v řešeném území lze očekávat poměrně
nízké imisní hodnoty oxidu dusičitého a benzenu a tedy i riziko z expozice těmto
znečišťujícím látkám lze považovat za nízké či přijatelné. U suspendovaných částic PM10 je
možné určité riziko očekávat, zejména při případném výskytu zvýšených hodnot 24-
hodinových koncentrací. Tato situace je však obdobná jako v jiných částech ČR a nesouvisí
bezprostředně s vlivem lokální dopravy a záměrem.

Realizace záměru popsanou situaci podstatným způsobem neovlivní. Změny sledovaných
parametrů, které vyjadřují možný výskyt zdravotního rizika u obyvatel žijících v nejbližší
zástavbě, jsou ve všech případech na hranici rozlišitelnosti. Lze konstatovat, že vlivem
provozu na přemostění trati nedojde u obyvatel žijících v okolí k rozpoznatelnému zvýšení
zdravotního rizika z expozice znečišťujícím látkám v ovzduší.

Celková úroveň hlukové zátěže v dotčené oblasti se jeví z hlediska možného vzniku
zdravotních rizik jako střední. Je nutno předpokládat obtěžování dopravním hlukem.

Rovněž v případě změn v hlukové zátěži lze konstatovat, že vlivem provozu na přemostění
trati nedojde u obyvatel žijících v okolí k rozpoznatelnému zvýšení zdravotního rizika. V
nejbližším okolí okružní křižovatky je však třeba očekávat mírný nárůst obtěžování hlukem.
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Na základě výsledků hodnocení lze tedy konstatovat, že provoz na hodnocené křižovatce
nezpůsobí poškození zdraví u obyvatel žijících v jejím okolí.

Ovlivnění faktoru psychické pohody (včetně dělících účinků a bezpečnosti)

Vliv na psychickou pohodu obyvatel se příliš nezmění. Dojde ke zlepšení dopravní situace
výměnou za mírné zhoršení hlukových poměrů v domech nejbližších k nové okružní
křižovatce.

Dělící účinek úrovňového křížení trati ČD bude pro automobilovou dopravu zcela
eliminován, pěším se nabídne kromě využití chodníků podél nové komunikace i nové spojení
obou stran trati po nových schodištích. Úrovňový přechod bude zrušen a území bude
oploceno, pro některé obyvatele (např. spojení Mánesova – Skladištní) se délka propojení
prodlouží. Nové uspořádání je patrné z přílohy A.2.

Zcela se vyloučí možný střet automobilu s vlakem způsobený neukázněností řidičů, případně
selháním zabezpečení závor. Naopak řidiči budou muset věnovat pozornost řízení na
komunikaci s malými poloměry zatáček, případně respektovat údaje z hlásiče náledí.

Sociální a ekonomické důsledky

Mezi sociální a ekonomické důsledky lze počítat nutné demolice, zaměstnanost, turistický
ruch.

Souhrnně lze konstatovat, že záměr bude mít z tohoto pohledu velmi malý vliv. Vyžaduje
demolice budov hlavně komerčního charakteru, pouze v jednom případě se dotkne obyvatel.
Dopravní přístup pro turisty se nezmění a neovlivní zaměstnanost.

D.1.A.2 Vliv na ovzduší a klima

Změna v uspořádání dopravy nemůže ovlivnit klima v území.

Studie znečištění ovzduší (příloha D.5 DÚR zpracovaná v březnu 2006) řeší předpokládané
znečištění ovzduší dané lokality provozem nového přemostění a přihlíží přitom k celkovému
znečištění dané lokality, zejména blízkých zdrojů a pozadí.  Není výhledovou studií znečištění
ovzduší všemi zdroji, i když tím, že využívá údaje o pozadí a jeho trendech umožňuje stanovit
předpokládané hodnoty imisních charakteristik v blízkosti navrhované komunikace jako
celku. Další text vychází z této studie.

Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími (pozadí)  i nově vzniklými
zdroji (nová komunikace včetně vlastního přemostění) standardní metodikoui (viz dále). Je
provedeno pro zásadní škodlivinu, pro kterou poměr mezi emisemi a imisními limity je
nejvyšší číslo. V daném případě to bude oxid dusičitý NO2. Pro hlubší posouzení vlivu na
zdravotní stav byly výpočty provedeny pro CO i pro benzen. Vypočtené koncentrace
jednotlivých znečišťujících látek jsou pouze příspěvkem k celkovému znečištění ovzduší
v lokalitě.

Referenční body  (viz výsledky výpočtu) byly zvoleny po předběžném výpočtu v síti tak, aby
vystihly místa v okolí komunikace  s nejvyšším přitížením a nejvyšším celkovým zatížením.
Jsou to body na nejbližší stávající bytové zástavbě v okolí komunikace i ve větší vzdálenosti.

Imisní limity

V uvedené studii byly sledovány imisní limity podle tehdy platného nařízení vlády
č. 350/2002 Sb, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování,
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hodnocení a řízení kvality ovzduší. V tabulkách jsou ve studii uvedeny relevantní limity
z tohoto nařízení.

Podle současně platného nařízení vlády č.597/2006 Sb. „O sledování a vyhodnocování kvality
ovzduší“, kterým se stanoví mj. i imisní limity a cílové imisní limity znečišťujících látek
v ovzduší, nesmějí koncentrace znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit od r. 2010
hodnoty uvedené v Tab.  18. Změna NV nemá vliv na závěry studie.

Tab.  18 Imisní limity znečišťujících látek
Průměrovací doba

Znečišťující látka
1 hod. 1 den 1 rok

NO2 (g/m3) 200 - 40
CO (mg/m3) – 8hod - 10 -

benzen (g/m3) - - 5
PM10 (g/m3) - 50 40

Při sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší se pod termínem oxidy dusíku NOX

rozumí směs oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2. Imisní limity pro NO2, který je pro
člověka mnohem toxičtější než NO, jsou stanoveny pro ochranu zdraví lidí. Imisní limit pro
NOX zůstává zachován pouze pro ochranu ekosystémů.

Pro benzen je hygienickým předpisem (příloha č.2/1991 AHEM) stanovena nejvýše přípustná
denní koncentrace 15 g/m3. Krátkodobá přípustná koncentrace stanovena nebyla, u jiných
znečišťujících látek však bývá obvykle vyšší než přípustná koncentrace pro denní průměr.

Metodika výpočtu

Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu
dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty postupy uvedené
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003.

Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02, který
umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Tento program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními
plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.

K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však třeba též standardizovat
složení dopravního proudu k jednotlivým časovým horizontů, lokalitám a účelům. To zatím
učiněno není.  Pro studii složení dopravního proudu osobních vozidel k výpočtovému roku
2020 bylo uvažováno 100 % vozidel splňující emisní limit EU4. Ve skutečnosti však měrná
emisní vydatnost dopravního proudu bude ještě menší.

Při  hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na
měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2004 a jejich interpretaci na posuzované místo
v závislosti na jeho umístění,  nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě.

Z hlediska přechodu na nové imisní limity v oblasti predikce znečištění ovzduší není  situace
jednoduchá. Krátkodobé imisní limity jsou stanoveny pro jednohodinový průměr (dříve
půlhodinový) a tak všechny dostupné metodiky výpočtu užívaly rozptylové koeficienty pro
časový úsek 30 minut. Jimi vypočtené hodnoty jsou tak vyšší, než při průměrování na
hodinový úsek.  Další problém  nastává u výpočtu oxidu dusičitého NO2. Emisní údaje jsou u
zdrojů udávány pro sumu oxidů dusíku NOx – v rámci této sumy se v průběhu doby však
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mění (zvyšuje) poměrný obsah kriteriálního NO2. Přímo v  emisích je obvykle obsah NO2

velmi malý. Predikce výsledné koncentrace NO2 musí mít zaveden mechanizmus zohledňující
chemismus přeměny oxidu dusíku v atmosféře. Tuto problematiku řeší dodatek
k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší
z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Metodika SYMOS 97 ve své verzi
2003 tyto úpravy zahrnuje. Dodatek vyšel ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna
2003. Převod na hodinové koncentrace řeší úpravou rozptylových koeficientů, přeměnu NOx
na NO2 vztahem závislým na rozptylových podmínkách a délce setrvání NOx v ovzduší. Tato
úprava v blízkosti zdrojů dává sice výrazně malé koncentrace NO2 (limitně 10 % obsahu
NOx), avšak u dopravy větší, než kdyby NO2 bylo určeno z emisních faktorů. protože však
během doby vzniká další přeměnou z NO je třeba postupovat výše uvedeným postupem.
Delší doba používání tohoto postupu prokáže, jakou shodu mají hodnoty tímto způsobem
predikované, s hodnotami naměřenými. U liniových zdrojů, měření které má autor RS
k dispozici, takový pokles nepotvrzují a proto byl užit pro výpočet roční koncentrace vztah
dle korelací mezi hodnotami NOx a NO2 získaných měřením. Vypočtené roční imisní
příspěvky NO2 touto studií jsou proto  vyšší než při pouhé aplikaci dodatku. Nutno však
poznamenat, že nyní užívané výpočtové a hodnotící postupy jsou výrazně benevolentnější než
postupy užívané před vydáním zákona 86/2002 Sb.

Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou odhadem hodnot skutečných.

Výsledky výpočtu

Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy  jsou rozhodující oxidy dusíku, zejména oxid
dusičitý. Vzhledem k jeho významnému účinku na lidské zdraví se právě na hodnocení
nitrosních plynů pomocí NO2 přechází. Proto také pro něj  byly provedeny výpočty, s tím že
tato studie uvádí i vypočtené hodnoty NOx, které byly potřebné pro posouzení dle předpisů
platných dříve (a emisní faktory jsou rozhodující právě pro sumu NOx). Jsou-li splněny imisní
limity pro NO2, budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní škodliviny. V Tab.  19  a
Tab.  20 jsou uvedeny vypočtené příspěvky nové komunikace v referenčních bodech od
posuzovaných zdrojů.

Tab.  19 Max.  krátkodobé  (hodinové) imisní příspěvky NO2, CO (osmihodinové) a
benzenu (hodinové) rok 2006 [µg/m3] z provozu nové komunikace
Bod č. název bodu č. pop. Δ Kmax NO2 Δ Kmax CO Δ Kmax benzen

1 Alešova 407 2,5 5,6 1,3
2 Alešova 72 2,6 5,8 1,3
3 Alešova 486 2,7 6,0 1,4
4 Alešova 500 2,3 5,1 1,2
5 Dr. Horákové 403 1,9 4,2 1,0

Tab.  20 Imisní příspěvky NO2, CO  a benzenu k průměrné roční koncentraci  [µg/m3]
z provozu nové komunikace
Bod č. název bodu č. pop. Δ Kr NO2 Δ Kr CO Δ Kr benzen

1 Alešova 407 0,016 0,021 0,002
2 Alešova 72 0,017 0,023 0,003
3 Alešova 486 0,018 0,024 0,003
4 Alešova 500 0,015 0,020 0,002
5 Dr. Horákové 403 0,012 0,016 0,002

V Tab.  21 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2, CO a benzenu po zprovoznění
komunikace a přemostění.
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Tab.  21 Průměrné roční koncentrace NO2, CO a benzenu [µg/m3]
Bod č. název bodu č. pop. Kr NO2 Kr CO Kr benzen

1 Alešova 407 23,3 543 1,2
2 Alešova 72 23,2 540 1,2
3 Alešova 486 23,2 540 1,2
4 Alešova 500 23,1 538 1,2
5 Dr. Horákové 403 23,4 545 1,2

 Závěr

Všechny výpočty byly provedeny takovými metodikami a z takových vstupních údajů, že
vypočtené hodnoty jsou horním odhadem hodnot skutečných. Vydání nového nařízení vlády
neovlivňuje závěry zpracované studie.

Navržené přemostění a k němu vedoucí komunikace nezpůsobí překračování imisních limitů i
u nejbližší zástavby, a to jak v hodnotách krátkodobých, tak v hodnotách celoročního průměru
včetně pozadí.

Realizace záměru povede k  snížení krátkodobých koncentrací znečišťujících látek v ulici
Koutecké v důsledku omezení kongescí dopravního proudu. Zvýšení imisních příspěvků
v referenčních bodech bližších novému vedení komunikace bude malé a v žádném případě
nepovede k překračování imisních limitů a to i včetně pozadí. Záměr tak včetně veškerého
pozadí nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí.

D.1.A.3 Vlivy na hlukovou situaci (a jiné fyzikálně biologické charakteristiky)

Všeobecně

Předmětem hlukové studie (příloha D.2 DÚR) je posouzení hlukové zátěže a případný návrh
ochrany obytných lokalit v okolí novostavby přemostění trasy ČD v lokalitě Koutecká včetně
přilehlé okružní křižovatky propojení pěti ulic. Vyhodnocení akustické situace v chráněném
venkovním prostoru nejbližší zástavby bylo provedeno podle vládního nařízení č.
502/2000 Sb., které bylo nahrazeno NV č.148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací“. Tato skutečnost nic nemění na závěrech, které zůstaly i podle nového
NV platné. Výpočet je proveden pro rok 2010. Ke studii se souhlasně vyjádřila KHS
Středočeského kraje.

Metodika výpočtu

Zásadně se jako veličina při měření nebo výpočtu dopravního hluku a jím vyvolané akustické
situace v území používá hladina hluku A s označením LA, pro proměnný dopravní hluk se
přednostně používá ekvivalentní hladina hluku s označením LAeq,T vyjadřovaná v decibelech
(dB). Hladina hluku A, LAeqT je hladina akustického tlaku, stanovená při použití váhového
filtru A zvukoměru. Vyjadřuje se v decibelech dB (A). Ekvivalentní hladina zvuku je
hladinou střední hodnoty akustického tlaku zvuku ve sledovaném časovém úseku. Lze ji
vyčíslit jako hladinu časového integrálu intenzity zvuku děleného délkou časového intervalu.

Základními dopravními údaji jsou intenzita dopravy a skladba dopravního proudu. Dále pro
výpočet je nezbytným podkladem rychlost dopravního proudu a technické údaje o posuzované
komunikaci (podélný sklon, kryt komunikace, křižovatky atd.).

Pro kvantifikaci stavu akustické situace ve venkovním prostoru zájmového území byl použit
programový produkt HLUK+ verze 7,11 profi. Tento program umožňuje výpočet
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ekvivalentních hladin akustického tlaku A z pozemní dopravy a z průmyslových zdrojů hluku.
Program je založen na "Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy
(VÚVA, Brno 1991)", na "Novele metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
(Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996)" a novele metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
2004. Matematický model v programu HLUK + pro účely kvantifikace stavu akustické
situace ve venkovním prostoru byl zvolen jako rovinný s využitím volby "komunikace na
náspu/zářezu". Přesnost výpočtu je ± 2,0 dB.

Popis výsledků

Výsledkem posouzení je zjištění akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb
v okolí nového přemostění trati ČD. V posuzované lokalitě bylo zvoleno 20 výpočtových bodů
v chráněném venkovním prostoru staveb. Výška výpočtových bodů byla volena v nejvyšším
podlaží jednotlivých staveb. V hlukové studii jsou uvedeny grafické výstupy  hlukového
zatížení.

V Tab. 8 v kap. B.II jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku
v době denní a noční pro:

 stávající dopravní řešení
 hluk z nové komunikace – přemostění ČD
 nové dopravní řešení po vybudování přemostění ČD s finálním návrhem

protihlukových stěn

Ze základních výpočtů bylo zřejmé, že je třeba navrhnout podél nové komunikace protihlukové
stěny. Vzhledem k tomu, že dominantními zdroji hluku je doprava na ulici Mánesově a
Alešově, tak vliv nové komunikaci není tak výrazný jako těchto dvou ulic.

Z uvedených skutečností lze pro jednotlivé ulice formulovat následující fakta.

Při uvažování zdroje hluku pouze z pozemní dopravy na novém přemostění ČD, což je stav
pouze teoretický, vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku se u všech ulic pohybují
mezi 48 až 55 dB v době denní a v noci mezi 39 až 49 dB. Tyto hodnoty jsou nižší nebo na
hranici hygienického limitu pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
s výjimkou Koutecká čp. 2, kde je v době noční tento limit překročen 1 dB.

Pro jednotlivé ulice platí:

Alešova ulice
 v současné době se vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném

venkovním prostoru staveb pohybují mezi 63 až 64 dB v době denní a 55 dB v době noční
při uvažování vlivu hluku pouze z pozemní dopravy. Při započtení vlivu železnice lze
očekávat hodnoty ekvivalentních hladin hluku okolo 68 dB ve dne a 65 dB v noci.
Dominantní je vliv železnice. Zjištěné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku
hluku pouze z pozemní dopravy splňují s dostatečnou rezervou hygienický limit s korekcí
na starou hlukovou zátěž a to v době denní i noční.

 akustická situace se po vybudování nového přemostění výrazně nezmění. Vypočtené
ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
v době denní se pohybují 62 až 64 dB a v době noční 53 až 56 dB. Rozdíly mezi
současným a novým stavem se v jednotlivých bodech výpočtu pohybují okolo -0,2 dB ve
prospěch nového stavu. Pouze u domu čp. 407, který je nejblíže nové okružní křižovatce,
dojde k nárůstu hlučnosti o 2,1 dB. Nárůst je daný z přiblížení okružní křižovatky
k tomuto objektu a  pohybuje se v rozmezí chyby výpočtu a nejistoty měření.
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Mánesova ulice
 v současné době se vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném

venkovním prostoru staveb v blízkosti křižovatky s ul. Alešovou a Kouteckou pohybují
mezi 64 až 66 dB v době denní a 55 až 57 dB v době noční při uvažování vlivu hluku
pouze ze pozemní dopravy. V této ulici se vliv železnice neprojeví tak výrazně jako v ulici
Alešově s ohledem na větší vzdálenost železniční trati od této ulice. Zjištěné hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku pouze z pozemní dopravy splňují s
rezervou hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž a to v době denní i noční.

 po realizaci záměry dojde v okolí nové okružní křižovatky k mírnému nárůstu hlučnosti o
2 dB a u objektu čp. 432 (roh s ulicí Dr.Horákové). Nejhorší situace je však v chráněném
venkovním prostoru domu čp. 630, který je situován na rohu mezi ulicí Mánesovou a U
garáží proti vyústění nového přemostění na okružní křižovatku. V tomto domě jsou v
přízemí komerční prostory a 1. patro je částečně rovněž používáno jako kanceláře.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb v době denní se pohybují 63 až 66 dB a v noci 54 až 58 dB. Rozdíly mezi
současným a novým stavem v jednotlivých bodech výpočtu dosahují až 2 dB.

Ulice Dr. Horákové
Vzhledem k tomu, že tato ulice je výrazně méně dopravně zatížena, byly ve výpočtech
uvažovány pouze oba obytné domy umístěné na rozích ulice Dr. Horákové s ulicemi
Alešovou a  Mánesovou.
 fasády domů směrem do ul. Alešovy resp. Mánesovy jsou ovlivněny hlukem z pozemní

dopravy výrazněji a vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném
venkovním prostoru se pohybují mezi 64 až 65 dB ve dne a 56 dB v noci. Na fasádách do
ulice Dr. Horákové jsou vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší cca o
3 dB 61-62 dB ve dne a v noci 52 a 53,5 dB. Výrazněji hlukem je ovlivněna pravá strana
ulice Dr. Horákové, podél komunikace. V ulici se vliv železnice neprojeví tak výrazně
jako v ulici Alešově s ohledem na větší vzdálenost železniční trati. Zjištěné hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku pouze z pozemní dopravy splňují s velkou
rezervou hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž a to v době denní i noční.

 oproti současnému stavu u obou rohových objektů – čp. 432 a čp. 552 dojde k mírnému
nárůstu hlučnosti okolo 2 dB. Tento nárůst je způsoben přiblížením dopravního proudu
vedením v okružní křižovatce k těmto objektům. Vypočtené ekvivalentní hladiny
akustického tlaku hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v době denní se
pohybují 64 až 67 dB a v noci 54 až 58 dB. Vypočtené hodnoty splňují s rezervou
hygienické limity s korekcí pro starou hlukovou zátěž.

Ulice Koutecká a Za nádražím
 v současné době se vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném

venkovním prostoru staveb pohybují mezi 59 až 62 dB v době denní a 49 až 54 dB v době
noční při uvažování vlivu hluku pouze z pozemní dopravy. Při započtení vlivu i železnice
lze očekávat zvýšení ekvivalentních hladin hluku cca o 3 dB, tj. okolo 65 dB ve dne a v
noci je možné očekávat pouze o málo nižší hodnoty než ve dne. I v této lokalitě je
dominantním zdrojem hluku železnice zejména v době noční. Zjištěné hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku pouze z pozemní dopravy jsou na hranici
hygienického limitu pro hluk z dopravy v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující. V době noční je s velkou rezervou
splněn hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž.

 oproti současnému stavu se akustická situace po vybudování nového přemostění
železniční trati prakticky nezmění. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v době denní se pohybují 59 až 62 dB a



Poděbrady, přemostění trati ČD, varianta „K“ 45/68

v době noční 49 až 53 dB. Rozdíly mezi současným a novým stavem se v jednotlivých
bodech výpočtu jsou v desetinách dB ve prospěch nového stavu. Nejvíce je hlukově
zatížen rodinný dům na rohu ulice Koutecké a Skladištní. Vypočtené ekvivalentní hladiny
akustického tlaku hluku v chráněném venkovním prostoru splňují s velkou rezervou
hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž pro den i noc.

Závěr

Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že navrhované přemostění trati ČD v ulici Koutecké
z hlediska akustických poměrů v lokalitě výrazně neovlivní stávající stav. Nové přemostění
přispěje k plynulosti a bezpečnosti dopravy, ale z hlediska výsledných ekvivalentních hladin
akustického tlaku dojde malému nárůstu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru domů
v blízkosti navrhované okružní křižovatky (dům čp. 552 a 432 v ul. Dr. Horákové, čp. 407 v ul.
Alešově a čp. 630 v ul. Mánesově). V ulici Koutecké rovněž nedojde z hlediska hluku
k žádným výrazným změnám. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb jsou výrazně nižší než hygienický limit s korekcí na starou
hlukovou zátěž. Tento limit je možné uvažovat u všech komunikací s výjimkou nové
komunikace.

Při uvažování jako jediného zdroje hluku z pozemní dopravy na nové komunikaci jsou téměř ve
všech bodech výpočtu splněny hygienické limity pro hluk z pozemních komunikacích v době
denní 55 dB a v době noční 45 dB. Výjimkou je dům čp. 630 na rohu Mánesovy a U garáží, kde
se vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku blíží k limitu 60 dB ve dne a 50
dB v noci, tj. pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující.

Dům čp. 630 Domy čp. 407, 552 a 432

Pro ochranu zástavby jsou navrženy podél nové komunikace protihlukové stěny vpravo ve
směru staničení (od kruhové křižovatky) ve výšce 2,0 m v délce 350 m a vlevo na násypu před
mostem je navržena protihluková stěny výšky 2 m a délky 66 m (viz příloha A.2). Protihluková
stěna by měla být alespoň částečně pohltivá.

Doporučujeme provést tato měření hluku v dalším stupni projektové dokumentace, aby bylo
možné ověřit stávající akustickou situaci a tu pak porovnat se stavem po dokončení výstavby.
Hlavním zdrojem hluku však v území zůstává železniční trať.

Jiné ovlivnění fyzikálně biologických charakteristik není předpokládáno.
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D.1.A.4 Vlivy na vodu

Vlivy na povrchovou vodu

Výstavbou nového přemostění trati ČD a nových komunikací dojde ke změně odtokových
poměrů v dotčeném povodí. Dešťové vody jsou z dotčeného území odváděny do stávající
jednotné stoky DN 1000, která vede ulicí Kouteckou a Mánesovou. Tato stoka je podle
informací správce zařízení kapacitně naplněna a hlavně vykazuje technické poruchy, jejichž
četnost by se pravděpodobně zvýšila při dalším zatížení dešťovými z nových komunikací. Tato
stoka je však jediným možným recipientem dešťových vod.

Navýšení odtoku v povodí stoky DN 1000 v profilu ke křižovatce Koutecká-Mánesova v roční
bilanci bude následující:

- objem odtoku V (m3/rok) ze zastavěné plochy novými komunikacemi před výstavbou:

V  = F * ψ * HSa

F – zastavěná plocha; ψ - odtokový koeficient; HSa – roční srážkový úhrn
VS = 7 380 * 0,1 * 0,559 = 412 m3

- objem odtoku V (m3/rok) ze zastavěné plochy novými komunikacemi po výstavbě:
VN = 7 380 * 0,7 * 0,559 = 2 888 m3

- zvýšení odtoku z celé stavby
V = 2 888 m3 - 412 m3= 2 476 m3

Množství odtoku dešťových vod po přívalovém dešti o intenzitě (i) 155 l/s/ha s periodicitou
p=0,5 a dobou trvání t=15 min. je následující:

- množství dešťových vod Q (l/s) = F * ψ * i ) ze zastavěné plochy novými komunikacemi
před výstavbou QS = 0,738 * 0,1 * 155 = 11,5 l/s
- množství dešťových vod Q (l/s) = F * ψ * i ) ze zastavěné plochy novými komunikacemi po
výstavbě QN = 0,738 * 0,7 * 155 = 80,1 l/s

V průběhu projektové přípravy je nutno prověřit, zda stávající jednotná stoka je schopna provést
množství dešťových vod odtékajících z prostoru nových komunikací. Pokud je její kapacita za
stávajícího stavu skutečně naplněna, je nutno vytvořit v rámci hodnocené stavby retenční
prostory o objemu V = (QN - QS) * t = (80,1 – 11,5) * 60 * 15 = 61 740 l = 61,74 m3. V dané
lokalitě se jeví jako nejvhodnější řešení retence v nových dešťových stokách navržených
v nových komunikacích připojujících přemostění trati ČD na stávající komunikační síť.

Obecně jsou nejvíce negativně působící škodlivinou na kvalitu povrchových vod z provozu
na komunikacích chloridové ionty z posypových preparátů používaných při zimní údržbě
vozovek. V klimatické oblasti zájmového území lze předpokládat průměrnou spotřebu
posypového materiálu cca 0,8 kg/m2 vozovky za zimní období. Podíl chloridových iontů (Cl-)
v posypové směsi činí cca 60 %. Při skrápění vozovky rozmrazovacím roztokem je účinnost
podstatně vyšší a potřebné množství chloridů cca o 30 % nižší než při posypu. Množství
posypového materiálu pro zimní údržbu je dáno plochou vozovky:

- množství Cl- při posypu vozovky: 7 380 m2 * 0,8 kg/m2 * 0,6 =  3 542 kg
- množství Cl- při skrápění vozovky: 3 542 kg * 0,7 = 2 480 kg

Z hlediska kvantitativního a kvalitativního zatížení povrchových vod jsou vlivy z běžného
provozu na nových komunikacích při realizaci doporučených ochranných opatřeních
akceptovatelné.

Staveniště nových komunikací a přemostění trati ČD se nachází v dostatečné vzdálenosti od
přirozených vodotečí a jejich přímé ohrožení při výstavbě se nepředpokládá.
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Vlivy na podzemní vodu

Převážná část záměru je umístěna na mostě, silnice mimo most je na násypu. Výkopy budou
prováděny do hloubky max. 1 m, v případě inženýrských sítí do hloubky cca 2 m.

Český inspektorát lázní MZd povolil provádět průzkumné práce pouze do hloubky 10 m,
omezení bude pravděpodobně platit i pro hloubení pilot. Podle současného návrhu nebudou
piloty založeny hlouběji a k ohrožení minerálních vod nedojde.

Lázně Poděbrady a.s.se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení  všech podmínek
týkajících se stavebních prací  v ochranném pásmu II.stupně stupně ochrany léčebných
minerálních vod. Žádná zařízení Lázní Poděbrady a.s. dotčena nebudou.

D.1.A.5 Vlivy na půdu

Součástí DÚR je pouze návrh dočasného a trvalého záboru - přehled dotčených pozemků
s uvedením jejich vlastníků a obvod staveniště. Převážná část záměru je navržena na ostatních
plochách, dojde k minimálnímu záboru ZPF – viz kap. B.II. Na malou plochu záboru bude
nutno zajistit vynětí ze zemědělského půdního fondu, aby na nich mohla být provedena
výstavba záměru.

Z ploch trvalých i dočasných záborů pozemků, kde se nachází ornice, bude provedeno její
sejmutí  podle závěrů předběžného geologického průzkumu. Sejmutá ornice z ploch
dočasného záboru bude ponechána na deponiích v rámci stavby a po dokončení stavby bude
zpětně rozprostřena a provedena rekultivace. Nedostatek ornice pro ohumusování
nezpevněných částí nového silničního tělesa je nutno nakoupit.

Potencionálními zdroji kontaminace půd v okolí silnic během provozu jsou:

 emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky)
 posypové soli při zimní údržbě (chloridy a ZN)
 ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích

Významné koncentrace škodlivin v půdě z provozu automobilů lze zjistit pouze
v bezprostřední blízkosti vozovky a ve vzdálenosti cca 10 m se již blíží pozaďové hodnotě i u
více dopravně zatížených komunikací.

D.1.A.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologické a hydrogeologické poměry se stavebními pracemi nezmění, neboť silnice je
navrhována v násypu nebo na mostě.

Nedojde k žádnému ohrožení ložisek přírodních zdrojů.

D.1.A.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na ekosystémy, významné  krajinné prvky

Navržená trasa se nedotýká prvků územního systému ekologické stability, ani významných
krajinných prvků v území.

Vlivy na EVL

Ovlivnění EVL lze vyloučit, což je doloženo přiloženým stanoviskem Odboru životního
prostředí a zemědělství Středočeského kraje čj. 176487/2007/KUSK ze dne 15.12.2007.
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Vlivy na flóru a faunu

Trasa vede po pozemcích v intravilánu města. Nepředpokládá se, že by došlo k vyhubení
jakéhokoli významného druhu rostlin nebo živočichů. Stavba nezasahuje do území
chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., živočichové a rostliny chráněné dle zákona č. 114/1992
Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb. se na sledované lokalitě s největší pravděpodobností
nevyskytují.

Pro DÚR byl proveden dendrologický průzkum, který se soustředil na stromové a keřové
porosty rostoucí v prostoru staveniště. Cílem dendrologického průzkumu bylo zjistit, které
stromové a keřové porosty bude nutno v rámci stavby vykácet, popř. které by bylo možno
zachovat a ochránit.

V tabulkové části  dendrologického průzkumu je uveden i soupis likvidované mimolesní
zeleně je zpracován jako doklad pro povolení orgánů ochrany přírody ke kácení dřevin.

Průzkum se soustředil na stromy a keře rostoucí v místech předpokládaného trvalého záboru
stavby - tyto dřeviny budou stavbou ohroženy, káceny budou stromy jen v nejnutnějším
případě. Zlikvidovány budou i náletové keře a mladé stromy v náletových nepřehledných
skupinách na opuštěných, stavbou dotčených lokalitách s cílem zkulturnit místa poblíž
nádraží lázeňského města.

Tab.  22 Přehled množství kácených a smýcených dřevin
Popis Průměr kmene Množství

  Smýcení souv. porostu 1198 m2

do 10 cm 2 ks
11-15 cm 12 ks
16-30 cm 13 ks
31-50 cm 19 ks
51-90 cm 9 ks

  Kácení stromů

nad 90 cm 0 ks
  Prořez stromů -
  Ochrana dřevin 17 ks

Návrh na náhradní, účelovou a okrasnou výsadbu dřevin

Objekt  vegetačních úprav, jehož zásady jsou znázorněny na příloze A.2, řeší konečnou
úpravu všech nezpevněných ploch souvisejících s výstavbou, a to po založení travního
porostu, s výsadbou vzrostlé zeleně na vhodně zvolených lokalitách. Vegetační úpravy budou
provedeny podle daných podmínek území.

Ozelenění má za úkol zmírnit negativní dopady automobilové dopravy na životní prostředí
uvnitř lázeňského sídelního útvaru. Doprovodná zeleň bude plnit především funkci estetickou
a hygienickou.  Vysázené stromy a keře by měly pomoci zapojit technické dílo do městského
prostředí a napojovat se na stávající městskou zeleň v blízkosti stavby.

Zeleň bude částečně chránit před nepříznivými vlivy intenzivní městské dopravy. Důležité je
mikroklimatické, hygienické,  estetické a psychologické působení zeleně v městském
prostředí na obyvatele a na účastníky  silniční dopravy.

Součástí hlavního silničního objektu bude ohumusování v tl. 15-20cm a zatravnění všech
nezpevněných ploch. Pro ohumusování se použije ornice, podorničí, případně jiný humusový
materiál vhodný k těmto účelům.

Lokálně, dle prostorových možností, bude v rámci objektu vegetačních úprav provedena
výsadba vzrostlé zeleně. Hlavním úkolem vegetačních úprav je začlenění stavby do
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městského prostředí ozeleněním nové stavby a obnova či nahrazení porostů, které budou
v souvislosti s výstavbou vykáceny, vymýceny, nebo poničeny.

Při výběru dřevin se musí vycházet z místních geobotanických a klimatických podmínek a
návrh musí navazovat na stávající druhové složení a vzhledový vjem. Při návrhu vegetačních
úprav musí být respektovány požadavky všeobecně platící při výsadbě uvnitř sídelních útvarů
a dále požadavky při začlenění dopravních technických děl do prostředí obytných,
komerčních př. smíšených zón městského prostředí, přičemž musí být respektovány zhoršené
životní podmínky pro rostliny v okolí frekventované komunikace.

Při vegetačních úpravách budou respektovány trasy inženýrských sítí, rozhledové poměry
při výjezdech a křižovatkách, zásady umístění dřevin v městském prostředí a připomínky
projektantů stavby a podmínky a připomínky zástupců státní správy a budoucích správců.
Nové přeložky inženýrských sítí budou v průběhu dalšího stupně projektové dokumentace
koordinovány  s navrženou výsadbou zeleně.

 Počet alejových stromů:               30   ks
 Počet špičáků :    19   ks
 Počet keřů vyšších a středněvysokých:   375  ks
 Počet keřů půdopokryvných: 3040  ks

Trávník je nutno založit tak, aby při následném předávání splňoval předepsané a požadované
parametry. Nezpevněné plochy se před výsevem travní směsi chemicky odplevelí. Na svazích
se zakládá trávník hydroosevem. K výsevu na jednotlivých lokalitách bude použita odlišná
travní směs podle stanovištních podmínek. V dalších letech musí být trávník náležitě
ošetřován a sečen.

Při projektování a následné realizaci je nutno dodržet Technické a kvalitativní podmínky
staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – Vegetační úpravy a všechny předpisy uvedené
v TKP jako závazné. Podrobný projekt vegetačních úprav odsouhlasen s OOP MHMP.

Provoz na plánované komunikaci bude mít jen nepatrný vliv na flóru a faunu.

D.1.A.8 Vlivy na krajinu a chráněná území

Umístění takovéto stavby  v intravilánu lázeňského města – nedaleko od centra -  je velice
obtížné a je pochopitelně velkým zásahem do městské zástavby a krajiny. Realizovat tuto
stavbu ve větší vzdálenosti od centra města  by však nesplnilo účel, pro který je tato stavba
mimoúrovňového křížení komunikace a trati navrhována.

Liniové stavby mají skoro vždy estetické /převážně negativní) účinky v krajině i ve městě.
Zde se projeví o to více, že trasa komunikace je navržena v rovinaté polabské nížině.
Navrhované přemostění bude však doplňovat řadu umělých staveb, které jsou v území již
vybudovány. Kromě obytné a komerční zástavby se jedná o rozlehlé území ve správě ČD.

Most bude umístěn cca 7 m nad úrovní kolejí, maximální výška násypu bude 3,5 m. Svahy
násypů budou osety travou a bude na nich provedena výsadba vhodných dřevin. Most bude
tvořit výrazný nový prvek především při pohledu po železniční trati. Při pohledu ze stran je
stavba nižší a bude částečně zakryta pomocí nově vysázených stromů. Vizualizace záměru
tvoří přílohu A.4.

Zájmová lokalita není přímo součástí žádného chráněného či zvláště chráněného území nebo
přírodního parku podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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Tab.  23 Vlivy navrhovaného záměru na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu:
Vliv na Hodnocení vlivu
rysy a hodnoty přírodní charakteristiky: žádný
rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky: slabý
estetické hodnoty: slabý
významné krajinné prvky: žádný
zvláště chráněná území (ZCHÚ): žádný
kulturní dominanty: žádný
harmonické měřítko krajiny: slabý
na harmonické vztahy v krajině: žádný

D.1.A.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V Koutecké trase poblíž přejezdu je zděný přízemní dům č.p. 461, který bude potřeba
odstranit. Dům je z jedné poloviny obytný, druhá polovina je provozní ČD. Řešení
náhradního bydlení bude předmětem dalšího jednání. Náhradní provozní prostory nabízí ČD
a.s., v rámci tohoto stavebního objektu je počítáno s finanční částkou na renovaci.

V prostoru mezi ulicí Alešovou a tratí ČD na pozemku Českých drah a.s. budou odstraněny
kolny ve velmi špatném stavu, některé jsou částečně zbořené. Jedná se hlavně o čtyři stavby,
nepravidelného půdorysu většinou zděné, průměrné výšky 3,50 m, střešní konstrukce je
dřevěná s krytinou z eternitu, pozinkovaného plechu nebo asfaltové lepenky.

Trafostanice u Alešovy ulice zůstane zachována, demolice jsou znázorněny v příloze A.2.

Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Ochrana
těchto vedení je dána příslušnými normami, které se vztahují zejména na ochranu těchto
vedení při výkopových pracích, při vzájemném křížení a souběhu podél nich. Vzájemná
poloha inženýrských sítí a jejich křížení se řídí ČSN 73 60 05.

Stavbou nebudou dotčeny žádné kulturní památky.



Poděbrady, přemostění trati ČD, varianta „K“ 51/68

D.1.B Vlivy výstavby

D.1.B.1 Vlivy na obyvatelstvo

Pro výstavbu budou používány pouze materiály, které splňují požadavky na ochranu před
radioaktivním zářením.

Při výstavbě přemostění dojde k ovlivnění silniční dopravy, zejména v oblasti budoucí
okružní křižovatky. Výstavba bude prováděna po etapách (popsaných v kap. B.II) za omezení
provozu, případně objížděk, příjezd k zástavbě bude zajištěn.

Pro realizaci výstavby uvedené stavby bude vybrán takový dodavatel, který zaručí, že při
stavbě bude prašnost omezena na minimum a že hluk ze stavební činnosti nepřekročí
předepsané limity dle vyhlášky č. 502/2000 Sb.

Hluk, vibrace

Vlivem hluku z výstavby se podrobně zaobírá příloha D.2 DÚR.

Jedním z faktorů působících na životní prostředí je hluk a zejména při výstavbě je hlučnost
stavebních mechanismů vnímána částí populace velmi negativně, protože se jedná o hluk
zcela odlišný od běžných zdrojů, které se v tom kterém místě denně vyskytují.

Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00
hod Laeq 50 dB a po dobu od 22,00 do 6,00 hod Laeq 40 dB a od 7,00 do 21,00 hod Laeq 60
dB, a to 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. Rozhodující je  limit pro denní
období, tj.60 dB(A), protože práce by neměly v noci probíhat.

Posoudit z hlukového hlediska výstavbu  je  poněkud  obtížné.  Jedná se o stavbu  liniového
jedné charakteru  a  stavební  mechanismy se budou pohybovat  po linii  výstavby  a  tedy
hluk  bude   vzhledem k "posluchačům" velmi proměnný.

Při provádění výstavby je třeba minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v
okolních chráněných místech. Chráněná místa (obytné budovy) se v tomto případě nacházejí v
nevelké vzdálenosti od stavby.

Jedná se o obytné objekty v okolí železniční trati, jako referenční byly vybrány celkem čtyři
výpočtové body (Mánesova čp. 630, Alešova čp. 486, Koutecká čp. 29 a novostavba)
umístěné na  fasádách těchto objektů a v nich byly  vypočteny ekvivalentní  hladiny
akustického  tlaku A v etapách výstavby. Body jsou uvažovány v horních patrech objektů, kde
je útlum vlivem pohltivosti terénu nejmenší, tyto body jsou pro posouzení kritické. V
ostatních chráněných bodech ve venkovním prostoru budou ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A ze stavební činnosti nižší.

Na základě zkušeností získaných při posuzování podobných staveb jsou doporučeny typy
stavebních mechanismů s ohledem na minimální nutnou hlučnost a samozřejmě s ohledem na
běžný stávající strojový park stavebních firem v ČR. Dále je určena doba, po kterou může
dodavatel díla stroje v jedné směně nasadit. Tyto zásady by dodavatel díla měl
bezpodmínečně dodržet, aby se stavba nestala zdrojem nadměrného hluku.

V současném stadiu projektové dokumentace není znám dodavatel díla a proto výběr
stavebních mechanismů, které by mohly být nasazeny na stavbě byl odborně odhadnut na
základě informací z hlukových studií provedených pro stavby podobného typu v minulém
období. V následující tabulce jsou uvedeny hladiny hluku při činnosti stavebních strojů, které
budou pravděpodobné nasazeny na stavbě.
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Tab.  24 Orientační hodnoty hluku některých stavebních strojů pro výstavbu
Název stroje LA [dB] v 10 m
Nákladní automobil Tatra 80
Automobil Avia 77
Automix 76
Betonová pumpa 74
Finišer 67
Nakladač CAT, HON 76
Živičná fréza 73
Rypadlo 73
Nakladač 80

Název stroje LA [dB] v 10 m
Souprava na provádění
pilot

78

Motorová sbíječka 84
Bourací kladiva 85
Jeřáb mobilní 70
Kompresor 65
Vibrační hutnící válec 72
Vibrační pěch 68
Okružní pila 85

Minutové nasazení jednotlivých strojních mechanismů v pracovních směnách  bylo
odhadnuto  na základě  znalostí z  dříve provedených hlukových studii. Vzdálenost
výpočtového bodu od strojních mechanismů byla brána jako průměrná.

Výpočet je proveden pro osm  nejhlučnějších hodin z jedné pracovní směny, jak to
předepisuje legislativa. Nekalkuluje s tzv.lidským faktorem, tj. zdroje hluku, které nesouvisí s
činností stavebních strojů. Jsou to například poklepy kladivy, hluk při přenášení materiálu
apod. Tyto zdroje hluku nelze výpočtem postihnout a proto nejsou do výpočtu zahrnuty.

Z výsledků uvedených v hlukové studii je zřejmé, že průměrné vypočtené ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A budou v kritických výpočtových bodech 1-4 jsou podlimitní, tzn.
nižší než 60 dB(A).

Obytné objekty se nacházejí poblíž staveniště a jestliže se budou stavební stroje pohybovat
přímo posuzovaným objektem, budou hladiny hluku vyšší než je limitní ekvivalentní hladina
hluku. Ovšem tato záležitost bude krátkodobá - v tomto případě se bude jednat o minuty či
nanejvýš hodiny. Celodenní ekvivalentní hladiny hluku však nebudou vyšší než povoluje
platná legislativa.

Aby ekvivalentní hladiny hluku se stavební činnosti při výstavbě nového propojení byly na
úrovni uvedené ve výpočtu, musí být dodržena následující opatření, se kterými výpočet
kalkuloval:
 hlučnost  stavebních mechanismů nasazených  na stavbě musí  být zhruba taková, jak je

uvedeno v tabulce.
 práce budou probíhat nejdříve od 7 hodin ráno nebudou rozhodně trvat déle než do 21

hodiny, lépe však jen do 18 hodiny odpolední.
 pokud bude na stavbě nasazen diesel kompresor (ale i elektrokompresor) s hlučností vyšší

než 65 dB(A) v deseti metrech, je nutno jej umístit do mobilní buňky, která sníží hladinu
hluku v deseti metrech na 65 dB(A).

 minutové nasazení strojů za jednu pracovní směnu musí být zhruba takové s jakým počítal
výpočet – uvedeno v hlukové studii

 na stavbě co nejvíce eliminovat práce se sbíjecími  kladivy. Tyto  práce jsou  - jak  ukazují
zkušenosti  z podobných staveb - vnímány populací velmi negativně

 okružní pila /pokud bude nasazena/ bude buňce tak, aby v deseti metrech generovala
hladinu akustického tlaku A na úrovni maximálně 70 dB(A)

 při demoličních pracech budou sbíjecí kladiva pracovat uvnitř objektů určených k
demolici, obvodové stěny budou zbourány až jako poslední.

Lze konstatovat, ze pokud budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím  textu,  nebudou
stavební  práce  na výstavbě nového mostního přemostění zdrojem  nadměrného  hluku  pro
chráněná místa ve venkovním prostoru.
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Dále lze předpokládat, že ke zvýšeným hladinám hluku dojde i po dopravních trasách při
výstavbě a na objížďkách. Pro tyto vlivy je však obtížné zpracovávat hlukovou studii a jedná
se o vlivy krátkodobé.

Exhalace, prašnost

V době výstavby dojde ke zvýšení hodnot polétavého prachu. Větší část stavby – vlastní
přemostění - je mimo zástavbu, více exhalací je nutno očekávat při výstavbě křižovatek,
především křižovatky okružní. Především zde bude nutné během provádění zemních prací
zamezit šíření prachu v suchém období kropením.

Demolice budou prováděny postupným rozebíráním s opatřeními proti prašnosti, při
rozebírání eternitových krytin je nutno dodržovat nutno dodržovat požadavky vyhlášky
č. 394/2006 Sb.

Bezpečnost

Výstavba okružní křižovatky bude probíhat v blízkosti zástavby, budou zde dodržována
bezpečnostní opatření pro ochranu chodců.

Veškeré práce v ochranném pásmu trati ČD mohou být prováděny pouze se souhlasem a pod
dozorem oprávněného pracovníka, při provádění prací je nutno důsledně dbát bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a seznámit pracovníky s důsledky případného nedodržení předpisů.

Socioekonomické vlivy

Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že vybraný zhotovitel stavbu provede svými
prostředky a zaměstnanci a neovlivní tak míru nezaměstnanosti v území, která je ve
Středočeském kraji nižší než 3 %.

Narušení pohody během výstavby bude vzhledem ke vzdálenosti od zástavby významné, ale
krátkodobé.

D.1.B.2 Vlivy na vodu

Vzhledem k rovinatosti terénu a charakteru stavby bez větších výkopů nehrozí splachy
zeminy do okolí. Při vrtání pilot je nutné dodržet maximální povolenou hloubku založení.

D.1.B.3 Vlivy na půdu

Plochy zařízení staveniště jsou pro stavbu rámcově určeny ve studii na ostatních plochách
v těsné blízkosti stavby a budou upřesněny až po výběru zhotovitele stavby dle jeho možností
a dispozic.

Ornice z malého prostoru ZPF bude odvezena na dočasnou skládku, kde bude deponována
ve vrstvě max. 3 m, povrch bude urovnán a oset travním semenem. Svahy deponie musí být
upraveny tak, aby bylo možné jejich mechanické obdělávání. Během stavby bude ornice
ošetřována podle směrnic a  požadavků investora.

Zeminy z výkopů budou okamžitě zpracovány, případně  pouze krátkodobě skladovány v
prostoru stavby.

V případě, že zhotovitel zjistí při výkopech výskyt kontaminované půdy, zajistí její likvidaci
oprávněnou osobou.
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D.1.B.4 Vlivy na flóru

Odstranění dřevin

Křoviny a dřeviny budou káceny v období vegetačního klidu, případně podle podmínek
stavebního povolení. Během kácení je nutno se snažit v maximální míře o zachování a
nepoškození stávajících sousedních porostů. Na skládkách dočasných záborů a na zařízeních
staveniště se bude kácet pouze v nejnutnějších případech, ostatní stromy je nutno ochránit.
Ořezání překážejících větví některých dřevin lze provést jedině za spolupráce způsobilé
odborné firmy, protože zásahy musí být provedeny tak, aby nedošlo k poškození dřeviny nebo
k narušení jejího habitu. Zvláštní pozornost je nutno věnovat dřevinám dotčeným stavební
činností - alejové stromy a dřeviny v parku při zemních pracích.

Všechny dřeviny, které by měly být zachovány a mohou být při výstavbě negativně
ovlivněny, je třeba náležitě ochránit před poškozením jejich nadzemních i podzemních částí
stavební činností. Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude je třeba
ochránit dle platné státní normy ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Stromy na staveništi je nutno
chránit před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva, kořenů a
koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními činnostmi. Ochrana se týká celé
kořenové zóny což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie) rozšířená o 1,5 m po
celém obvodu. U sloupovitých forem je délka rozšíření 5 m. Oplocení kolem stromu by mělo
být vysoké alespoň 2 m a nemělo by také nikterak poškozovat dřevinu.

O povolení kácení požádá oznamovatel v souladu s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
ve znění zákona č. 460/2004 Sb.a § 8 vyhlášky č. 385/1992 Sb. Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les musí podávat vlastník pozemku na kterém tyto dřeviny rostou,
povolení vydá OŽP MěÚ Poděbrady. V povolení budou stanoveny podmínky, za kterých je
možné kácení provést.

Stručná charakteristika vegetačních úprav

Pro provádění vegetačních jsou prostorové podmínky omezené, převážně na nezpevněné
lokality, v těsné blízkosti komunikace. Ozelenění se týká především zbytkových ploch podél
plánovaných komunikačních napojení na mostní objekt a v prostoru plánované okružní
křižovatky ulic Mánesova, Dr.Horákové, Alešova a Koutecké. Na ostatních přilehlých
lokalitách proběhne pouze zatravnění nezpevněných ploch.

Při vegetačních úpravách bude použito několik typů výsadeb a skupin dřevin podle způsobu
použití.

Zřízení nízkého, půdopokryvného, keřového porostu na vymezených záhonech u okružní
křižovatky na jižní straně přemostění a na menších plochách u křižovatky ulic Koutecká-
Skladištní na severní straně přemostění. V některých částech se bude jednat o dosadbu a
doplnění keřů pod stávající, případně novou alejovou výsadbou.

Dosadba alejových stromů v ulici Alešova a soliterní výsadba v prostoru křižovatky s oválnou
korunou založenou ve výšce 2,5m na severní straně komunikace a o výsadbu v prostoru
okružní křižovatky, kde tato výsadba bude sloužit jako dominanta.

Dosadba alejových pyramidálních stromů na severní části zájmového území podél kolejiště
ČD jako pokračování stávající výsadby pyramidální topoly.

Alejová výsadba menších alejových stromů na druhé straně chodníku rampy K výsadbě
budou použity alejové stromy s kulatou či širší oválnou korunou založenou ve výšce 2,2m.
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V místech, kde nezpevněné násypové svahy nájezdových ramp jsou dostatečně dlouhé,
proběhnou výsadby s cílem založit zde souvislé porosty keřové a vícepatrové. K ozelenění
těchto svahů budou použity převážně středněvysoké keře doplněné vyššími druhy. Svahy
tělesa komunikace budou zatravněny pomocí hydroosevu. Po zapojení travního drnu budou u
vyšších svahů vysázeny pruhy keřových a stromových porostů. Budou použity především
listnaté keře.

Uprostřed okružní křižovatky bude vysázen vzrostlý alejový strom – lípa se širokou
rozložitou korunou založenou ve výšce 3 m. Okolo stromu bude nízký půdopokryvný porost
ze smíšeného porostu.

Navržený sortiment dřevin je uveden v průvodní zprávě DÚR.

Podmínkou zdárného růstu vegetace je ošetřování a pravidelná údržba tj. pravidelná zálivka,
hnojení, odstraňování suchých a poškozených větví, výměna uhynulých rostlin a případně
vypletí, kontrola funkční účinnosti ukotvení, případně znovuzatlučení kůlů a obnova úvazků,
sledování výskytu chorob, škůdců a poškození zvířaty /psy/, provedení  opatření a to i
preventivní, mulčování a pravidelné žnutí

D.1.B.5 Vlivy na hmotný majetek

V prostoru stávajících inženýrských sítí jsou dotčena jejich ochranná pásma.

Inženýrské sítě, které budou v prostoru stavby zachovány, budou ochráněny aby se předešlo
jejich poškození.

Před vlastní realizací je dodavatel povinen požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o
vytyčení jejich poduličních vedení v prostoru staveniště. V blízkosti inženýrských sítí a jejich
povrchových znaků je nutno provádět výkopové práce ručně. Bude-li ve výkopu zastiženo
kabelové vedení, bude nutno v jeho okolí provádět výkop ručně a vedení zabezpečit proti
poškození (vyvěsit). Znaky inženýrských sítí budou vyrovnány s povrchem komunikací.

Po dobu výstavby bude na příslušné komunikaci nebo její části omezen či vyloučen provoz.

D.1.B.6 Vlivy na archeologické památky

Vzhledem k charakteru území a rozsahu prací lze předpokládat archeologické nálezy pouze
ojediněle. Výkopy budou minimální, takže objev archeologických nálezů na mnohokrát
přeskupené půdě není příliš pravděpodobný. Při provádění zemních prací je stavebník
povinen podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči oznámit záměr příslušnému
pracovišti, určeném Národním památkovým ústavem a umožnit provedení případného
záchranného výzkumu. Dále je podle zákona povinen oznámit i náhodné porušení
archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy movitých
artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod.), k tomuto účelu zajistí stavebník u výše
zmíněné organizace archeologický dohled.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V předešlém textu jsou všechny relevantní vlivy zhodnoceny v rozsahu přiměřeném oznámení
záměru, zvlášť jsou popsány vlivy konečného stavu a vlivy výstavby. Vlivy výstavby jsou
v tomto stadiu přípravy záměru popisovány spíše obecně, protože v mnoha případech závisí
na konečném návrhu, dodavateli stavby a organizaci výstavby.

Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí:

Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci

Vlivy umístění stavby
 zrušení úrovňového přejezdu, možnost bezkolizního propojení obou stran trati,
 přehlednější dopravní řešení okružní křižovatkou
 kácení volně rostoucích dřevin, likvidace porostů, snížení nezpevněných ploch,
 demolice budov, většinou ve špatném stavu,
 nový umělý prvek v území.

Negativní vliv vykácení dřevin bude kompenzován novou výsadbou.

Vlivy provozu
- mírné změny v působení dopravy na obyvatelstvo (doprava o několik m blíže k domům),
- zrušení čekacích dob na stávajícím přejezdu trati,

Ostatní neuvedené vlivy nejsou významné a lze je minimalizovat různými druhy technických
či organizačních opatření. Případné upřesnění opatření bude provedeno v následných stupních
projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.

Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace.

 Během výstavby bude provádění prací zatěžovat nejbližší obyvatele a uživatele silnice
o znečištěním ovzduší,
o hlukem,
o ovlivněním běžného provozu (dopravní opatření, doprava materiálů, výluky)

 Při výstavbě hrozí při nedodržení základních opatření znečištění půdy, případně vody
provozem stavebních strojů.

Všechny negativní vlivy výstavby, které jsou vzhledem k umístění stavby na okraji zástavby v
daném případě velmi malé, lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními, uvedenými
v kap. D.4.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Rozsah a umístění stavby  vylučuje jakékoliv vlivy přesahující státní hranice ČR.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Navržená opatření

 Protihlukové stěny pro snížení negativních účinků hluku z dopravy výšky 2 m jsou
navrženy prakticky v celé délce na vnější straně přemostění v délce 350 m a za okružní
křižovatkou na druhé straně v délce 66 m.

 Vegetační úpravy jako kompenzační opatření za odstraněné dřeviny.

 Schodiště pro snížení dělících účinků – zkrácení některých pěších spojení.

 Uzavření celého prostoru kolejiště oplocením, které znemožní vstup na koleje.

 Hlásič náledí pro zvýšení bezpečnosti při průjezdu novým přemostěním.

Opatření v rámci projektové přípravy (DSP a DZS)

 Navrhnout plán havarijních opatření pro výstavbu včetně případů havarijního úniku.

 Minimalizovat nutnost kácení stromů, zvážit možnost úpravy vedení chodníků od
severního schodiště tak, aby byly zachovány vzrostlé stromy.

 Požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

 Při definitivním návrhu vegetačních úprav budou respektovány případné připomínky k
návrhu vegetačních úprav v DÚR a budou dodrženy TKP staveb pozemních komunikací,
kapitola 13 – Vegetační úpravy a TP 99 - Vysazování a ošetřování silniční vegetace.

 Projekty ozelenění předložit OŽP MěÚ Popděbrady k připomínkování.

 Český inspektorát lázní MZd povolil provádět průzkumné práce pouze do hloubky 10 m,
omezení může platit i pro hloubení pilot.

 Navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění.

Zásady likvidace odpadů

Základním legislativním dokumentem je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
a příslušné vyhlášky.

Odpady z kategorie „ostatní odpady“
Tyto odpady lze buď znovu využít, recyklovat nebo uložit na řízenou skládku. Odstraněný živičný
materiál bude recyklován. Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel a stožáry vysokého napětí budou
předány správci k dalšímu využití. Odpad z chemických WC může být kompostován.

Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“
Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou
oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Ropné látky mohou být likvidovány biodegradací,
znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. Kabely lze nabídnout k dalšímu zpracování
autorizované organizaci. Vrstva s dehtovým pojivem se v konstrukci rozebíraných vozovek
pravděpodobně nevyskytuje, tuto skutečnost je třeba před zahájením stavby ověřit zkouškou
vyluhovatelnosti.

Zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. – bude součástí Projektu nakládání
s odpady v dalším stupni PD, ve kterém budou rovněž uvedeny výměry hlavních druhů odpadů jak pro
stavbu, tak pro provoz zařízení.

 Vhodným výběrem a stanovením podmínek při výběrovém řízení a při uzavírání
smluvního vztahu lze eliminovat řadu skutečností, které by mohly negativně ovlivnit
životní prostředí a obyvatelstvo (systém řízení prací, stav stavební techniky, podmínky pro
zařízení staveniště apod.). Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací,
tj. vlivy dočasného charakteru lze eliminovat či minimalizovat opatřeními, která budou
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upřesněna v dalších stupních projektových dokumentací či organizačními opatřeními,
která bude povinen zajistit dodavatel prací. Tyto požadavky a případné garance budou
zakotveny do následné realizační smlouvy.

 Prověřit technický stav a hydrotechnické parametry stávající stoky, do které je zaústěno
odvodnění nových komunikací a přemostění

 Navrhnout retenční prostory v nových stokách pro odvodnění komunikací

 Požádat vodoprávní úřad o udělení souhlasu ke stavbě v souladu s ustanovením § 17
vodního zákona

Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)

 Zpřesnit hlukovou studii pro období výstavby podle podmínek zhotovitele stavby, provést
měření hluku (viz dále).

 Provést pasportizaci komunikací, které budou používány během stavby za přítomnosti
jejich správce, aby byly vyloučeny neoprávněné požadavky po dokončení stavby,
případně provést jejich úpravu.

 Provádět stavební práce v sousedství obytné zástavby pouze podle podmínek hygienické
stanice. Realizovat preventivní opatření na minimalizaci hluku při výstavbě (např.
protihluková ochrana stacionárních zařízení, dodržování povolené pracovní doby,
omezení těžké nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace výstavby o víkendech,
omezení hlučných stavebních prácí v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách
apod.) s cílem zajistit dodržení limitních hodnot hluku dle NV 148/2006 Sb.

 Během výstavby budou dodržována bezpečnostní opatření, především ochrana chodců při
nezbytných přechodech staveniště. Všichni zaměstnanci zhotovitele i podzhotovitelů
budou prokazatelně seznámeni s podmínkami staveniště a možným ohrožením chodců při
provádění stavebních prací.

 Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení.

 Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě včetně opatření, které zajistí, že okolní
vozovky nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby, případně zajistit jejich
okamžité čištění.

 Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.

 Používat chemická WC.

 Vypracovat pro stavbu Havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám.

 Přítomnost stavební techniky na staveništi zabezpečit případně  lokálním zpevněným
podložím (panely). Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních
zdrojů  realizovat za preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).

 Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště. Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření

 Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. Po dobu údržby, přestávek a
odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů.

 Upřesnit v RDS jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití, respektive zneškodnění.

 Vytvořit ze strany zhotovitele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
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odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.

 Nakládat s odpady v souladu s legislativou, mj. třídit stavební odpad a zajistit jeho
likvidaci osobami či firmami oprávněnými k nakládání s odpady podle výše uvedených
zásad včetně případné kontaminované zeminy.

 Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.

 Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.

 Kácení mimolesní zeleně v povoleném rozsahu bude ohlášeno předem na MěÚ Poděbrady
a bude realizováno podle podmínek povolení (běžně v období vegetačního klidu, říjen-
březen).

 Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude je třeba ochránit dle
platné státní normy ČSN 839061 ( (viz kap. D.1.B.4)

 Provést výsadbu keřů a dřevin podle projektu a zajistit jejich ochranu do dokončení
stavby.

 Při provádění zemních prací oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním
památkovým ústavem a řídit se jeho pokyny.

 K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do
recipientů, nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo
hrázky.

Opatření pro fázi provozu záměru

 Před započetím stavby a po jejím uvedení do provozu provést:měření hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb v okolí okružní křižovatky u některých z objektů čp. 552 a 432
v ul. Dr. Horákové, čp. 407 v ul. Alšově a čp. 630 v ul. Mánesově a dále v ulici Koutecké.
Měřící místa konzultovat s pracovníky KHS Středočeského kraje. V jednom měřícím
místě v okolí okružní křižovatky provést měření po dobu 24 hodin včetně sčítání dopravy
a v dalších místech provést pouze hodinové sondy. 24 hodinové měření provést v ulici
Koutecké za železničním přejezdem (Koutecká čp. 2)

 Po dokončení stavby je doporoučeno provádět tříleté sledování vývoje nově vysázených
vegetačních úprav a jejich případné doplňování.
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech. Pro stupeň oznámení jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy
a rešerší, dostatečné. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové
dokumentace běžným postupem. Zpracovatel oznámení vycházel ze znalostí procesů
ovlivňujících současný stav životního prostředí a  působení jednotlivých činností na složky
a subsystémy životního prostředí.

Vývoj dopravního zatížení může být mírně odlišný od současných předpokladů.

Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno zohlednit nejistoty,
kterými je vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve
vztahu k celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.

V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by
bránily formulování konečného závěru.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Základní návrh záměru je řešen pouze v jedné variantě na základě výběru, popsaného v kap.
B.I.5. Celkem bylo prověřeno 20 variant řešení ve 3 lokalitách

Záměr výstavby přemostění trati ČD v lokalitě Koutecká  je vhodný pro řešení dopravní
infrastruktury SV od nádraží. Umožní mimoúrovňové křížení silnice II/329 s tratí ČD a další
rozvoj oblasti, hlavně Koutecké čtvrti.

Vlivy navrhovaného záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel nejsou významné a hledání
jiného řešení v daném území není opodstatněné.

Navrhovaný záměr úspěšně řeší dlouhodobý problém úrovňového křížení železniční
trati se silnicí. U navrženého řešení nebyly nalezeny tak významné negativní vlivy, které
by realizaci záměru znemožňovaly a proto jej lze doporučit k realizaci.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

 F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Grafické přílohy oznámení
A.1 Přehledná situace 1 : 5 000
A.2 Situace varianta K 1 : 1 000
A.3 Charakteristické příčné řezy 1 :   100
A.4 Vizualizace

A.4.1 Pohled od přejezdu v Koutecké ulici
A.4.2 Pohled od nádraží (parkoviště Penny Marketu)
A.4.3 Pohled z nádraží

F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Podklady k záměru
Přemostění trati ČD u nádraží v Poděbradech, studie, PONTEX, 06/2003
Přemostění trati ČD v Poděbradech – lokalita Koutecká, studie, PONTEX, 09/2003 včetně
vizualizace (prof.akad.arch. Petr Keil)
Přemostění trati ČD v Poděbradech – lokalita Jiráskova-Jungmannova, studie, PONTEX,
04/2004
Přemostění trati ČD v Poděbradech – lokalita Jiráskova, studie, PONTEX, 09/2004
Poděbrady, přemostění trati ČD, varianta „K-Koutecká“, DÚR, PONTEX. s.r.o.,
ing. J.Čamrová, 03/2006, zejména přílohy:
 B.1-B.6 Technické řešení, C.3 Bilance zemních prací, C.4 Předběžný návrh DIO a POV –

ing. J. Čamrová
 C.2 Podklady pro záborový elaborát – ing. J. Opelík
 D.1 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum – RNDr. J.Zeman
 D.2 Hluková studie – ing. V. Zúber
 D.4 Dendrologický průzkum, vegetační úpravy – ing. L. Szénasi
 D. 5 Studie znečištění ovzduší – ing. M. Pulkrábek
Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje čj.: 2145-216/06/Nb/Rm ze dne
26.6.2006

Podklady ostatní
– Culek M., eds., 1995: Biogeografické členění České republiky – Enigma Praha, 1996
– Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Stud. Geogr., Brno 1971
– MÚK R/4 Zbraslav-Lipence, Praha 5, Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, ATEM s. r. o.

Mgr. Jan Karel, 08/2007
– Územní plán města Poděbrady
– ÚP VÚC Střední Polabí
– mapy.kr-stredocesky.cz
– www.wmap.cz
– geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
– www.město-podebrady.cz/
– www.chmi.cz
– www.cuzk.cz
– www.czso.cz
– mapy.seznam.cz
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Identifikace stavby

Název: Poděbrady, přemostění trati ČD, Varianta „K-Koutecká“
Oznamovatel: Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Projektant: PONTEX, s.r.o.
Zpracovatel oznámení: PRAGOPROJEKT, a.s.
Autorizovaná osoba: Ing. Ondřej Čapek
Datum zpracování: 01/2008

Zdůvodnění záměru

Městem Poděbrady od severozápadu na jihovýchod vede trať ČD č. 231 Lysá nad Labem –
Kolín. Trať je silně frekventovaná, počet vlakových souprav za 24 hodin se pohybuje mezi
180 až 200. V současné době je spojení obou částí města možné pouze přes dva úrovňové
chráněné železniční přejezdy, jednak v ulici Koutecká a dále pak v ulici Jiráskova, na kterých
se vytváří často dlouhé kolony aut. Chodci  využívají také podchod pro pěší pod nádražím
ČD, jeho využití pro cyklisty však není povoleno kvůli možným kolizím s chodci.

S ohledem na rozvoj lázeňského města a zvyšující se intenzity automobilové dopravy je nutno
tento problém účinně řešit. Stavba by především měla sloužit především místní automobilové
dopravě, dále pak provozu pěších a cyklistů.

Pro nalezení nejvhodnějšího řešení propojení obou částí města zpracoval PONTEX studie,
v nichž navrhnul a posoudil řadu možných variant. Ve třech možných lokalitách prověřil
celkem 20 variant. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města, vzhledem k jednoznačnému
určení účelu záměru a stísněným prostorovým podmínkám nejsou již navrhovány varianty.

Stručný popis záměru

Trasa navrhované úpravy má počátek na křižovatce ulic Mánesova, Dr. Horákové, U Garáží,
Koutecká a Alešova. Zde je navržena okružní křižovatka o průměru 40m. Komunikace vede
JV směrem v souběhu s tratí ČD, kterou překonává mostním objektem v oblouku a stáčí se
opět souběžně s tratí ČD SZ směrem, má celkovou délku  387 m, mostní objekt má délku cca
240 m. Na  druhé straně trati ČD je komunikace napojena na křižovatku ulic Skladištní,
Koutecká a Za Nádražím.

Silnice je navržena v kategorii MO 8/50, 50 km návrhová rychlost. Návrh podélného řešení
vychází ze podjezdných výšek nad tratí ČD stanovených  na 7,0m, maximální podélný spád je
6,9 %. Podél komunikace jsou navrženy  oboustranné chodníky, pro pěší a cyklisty, které
navazují na schodiště vedoucí z mostního objektu na obou stranách trati ČD.

Stávající železniční přejezd bude zrušen, současně budou  navržena technická opatření -
oplocení, která zamezí v tomto prostoru  přecházení chodců přes trať ČD.

Součástí stavby jsou přeložky i nové inženýrské sítě, jedná se o odvodnění a veřejné
osvětlení, další stavební objekty a provozní soubory souvisejí s tratí ČD, předpokládá se, že
výstavba bude prováděna ve třech základních etapách

Předpokládané termíny:

Zahájení: 2008
Dokončení 2010
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Charakteristika dotčeného území

Krajina

Město Poděbrady leží v Polabské nížině na řece Labi 50 km východně od hlavního města při
dálnici D11. Zájmové území stavby se nachází mimo historickou část v severozápadní části
Poděbrad, částečně zasahuje do oblasti Nymburského předměstí (Poděbrady II) a částečně do
Koutecké čtvrti (Poděbrady V).

Terén je rovinatý, hlavní dělící bariérou je trať ČD. Úrovňový přejezd Koutecké ulice se
nachází prakticky v nymburském zhlaví nádraží Poděbrady. Kolem trati východně od
přejezdu je volný prostor mezi ulicemi Alešova a Za Nádražím široký 135 – 150 m, který je
možno jej využít pro stavbu přemostění trati.

Na straně centra je klíčovým bodem ale dopravně nevyhovující  křižovatka pěti ulic. Od této
křižovatky vede ulice Koutecká k úrovňovému přejezdu, za tratí je další průsečná křižovatka.
Prostor mezi ulicí Kouteckou a U garáží je průmyslově využíván, v ulicích Mánesova, Dr.
Horákové a na JZ straně ulic Alešova a U garáží je rezidenční bydlení ve vilách a menších
obytných domech, Koutecká vede spíše územím s komerčním využitím, od ulice Skladištní
pak mezi rodinnými domy. Kromě ulice Koutecké jsou silně dopravně zatíženy ulice
Mánesova a Alešova, ulice Dr. Horákové má charakter obytné zóny.

Hranice památkové zóny města zasahuje do zájmového území stavby, hranici tvoří ulice
Mánesova a Alešova.

Příroda

Území se nalézá v intravilánu města, nevyskytují se zde žádná chráněná území, ani přírodní
parky. V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází ani registrované VKP ani významné
krajinné prvky ze zákona. Registrované památné stromy podle územního plánu jsou mimo
širší oblast záměru. Nejbližší evropsky významnou lokalitou jsou Libické luhy cca 1,3 km
jižně od záměru.

Četnost výskytu, kvalita a množství mimolesní vzrostlé zeleně na zájmovém uzemí
plánovaného přemostění odpovídá obdobným lokalitám v intravilánu    významného sídelního
útvarů - lázeňského města. Převážnou část vzrostlé zeleně lze charakterizovat jako zeleň
antropogenního původu - výsadby ovocných a okrasných stromů - uliční stromořadí, parková
úprava, sad, pouze nálet dřevin v prostorách tratě ČD je přirozeného původu. Celkově lze
vzrostlou mimolesní zeleň charakterizovat jako mírně nadprůměrnou.

Stav životního prostředí

Podle Atlasu životního prostředí a zdraví je zájmové území klasifikováno jako území s
narušeným prostředím, celé území MěÚ Poděbrady je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Největším zdrojem hluku je železniční trať, procházející územím. Železniční svršek trati
může být po dlouhém používání znečištěn nebezpečnými látkami. V areálu ČSAP s.r.o. na
rohu Ulic Koutecká a U garáží je evidována řada bodů lokálního znečištění půdy.
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Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo

Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí:

Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci

Vlivy umístění stavby
 zrušení úrovňového přejezdu, možnost bezkolizního propojení obou stran trati,
 přehlednější dopravní řešení okružní křižovatkou
 kácení volně rostoucích dřevin, likvidace porostů, snížení nezpevněných ploch,
 demolice budov, většinou ve špatném stavu,
 nový umělý prvek v území.

Negativní vliv vykácení dřevin bude kompenzován novou výsadbou.

Vlivy provozu
- mírné změny v působení dopravy na obyvatelstvo (doprava o několik m blíže k domům),
- zrušení čekacích dob na stávajícím přejezdu trati,

Ostatní neuvedené vlivy nejsou významné a lze je minimalizovat různými druhy technických
či organizačních opatření. Případné upřesnění opatření bude provedeno v následných stupních
projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.

Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace.

 Během výstavby bude provádění prací zatěžovat nejbližší obyvatele a uživatele silnice
o znečištěním ovzduší,
o hlukem,
o ovlivněním běžného provozu (dopravní opatření, doprava materiálů, výluky)

 Při výstavbě hrozí při nedodržení základních opatření znečištění půdy, případně vody
provozem stavebních strojů.

Všechny negativní vlivy výstavby, které jsou vzhledem k umístění stavby na okraji zástavby v
daném případě velmi malé, lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními, uvedenými
v kap. D.4.

Opatření navržená ke snížení negativních vlivů záměru

Opatření navržená ke snížení negativních vlivů záměru jsou navrhována pro jednotlivé fáze
záměru, podrobně jsou popsána v kap. D.4. Jsou rozdělena na:
 Navržená opatření
 Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP a DZS)
 Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
 Opatření pro fázi provozu záměru

Závěr

Navrhované řešení je v souladu s územním plánem.

Vlivy navrhovaného záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel nejsou významné a hledání
jiného řešení v daném území není opodstatněné.

Navrhovaný záměr úspěšně řeší dlouhodobý problém úrovňového křížení železniční
trati se silnicí. U navrženého řešení nebyly nalezeny tak významné negativní vlivy, které
by realizaci záměru znemožňovaly a proto jej lze doporučit k realizaci.
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H. PŘÍLOHY

Níže uvedené přílohy jsou uvedeny v plném znění.

Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

Stanovisko OŽPZ KÚ Středočeského kraje k Evropsky významným lokalitám
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Údaje o zpracovateli

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4

tel: 226 066 330

Datum zpracování oznámení: Leden 2008

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:

Ing. Ondřej Čapek Autorizovaná osoba podle § 19 zák. 100/2001 Sb.
autorizace č. 21564/ENV/06 ze dne 30.3.2006

V Jirchářích 3, 110 00 Praha 1, tel. 739 327 228
e-mail: capek@pragoprojekt.cz

s využitím podkladů, uvedených v kap. F.2.

Na zpracování oznámení se podíleli: Ing. Lenka Drozdová

Ing. Richard Gnán

Podpis zpracovatele oznámení:


