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ÚVOD

Obecné souvislosti
Předmětem předkládaného záměru je výstavba obchvatu města Velvary ve směru sever
– jih, včetně křižovatek. Komunikace II/240 bude vedena po severovýchodním obvodu Velvar
v délce cca 2.638 m. Bude realizována v kategorii S 9,5/80 (dvoupruh). Jedná se o
novostavbu, jejímž důsledkem bude vymístění významné části tranzitní automobilové
dopravy s významným podílem těžké nákladní dopravy mimo střed města Velvary. Obchvat
bude navazovat na již vybudovaný západovýchodní obchvat. Stavba obchvatu je v souladu s
územně plánovací dokumentací.
Navržená trasa obchvatu splňuje všechny technické a dopravní požadavky. Přitom je
vedena snahou o co největší využití současného terénu a začlenění trasy do krajiny a řešení je
i hospodárné. Velká část trasy je vedena po zemědělských pozemcích. Krátké úseky jsou
vedeny na pozemcích s komunikacemi. Dvě malé polní vodoteče jsou mimoúrovňově
překlenuty. Správcem objektu po dokončení bude Středočeský kraj.
Před dokončením stavby se provedou vegetační úpravy (náhradní výsadba za kácenou
mimolesní zeleň atd.) a rekultivace všech dočasných dlouhodobých záborů.
Technickým podkladem pro předkládanou Dokumentaci hodnocení vlivů záměru na
životní prostředí byla Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) zpracovaná firmou Pontex
a.s. v roce 2008 a dále Oznámení záměru dle zákona č. 100/01 Sb., jehož zpracovatelem je
Pragoprojekt a.s. (r. 2007).
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů spadá posuzovaný záměr do kategorie II, bod 9.1 Novostavby,
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené
v kategorii I). Záměr tudíž prošel zjišťovacím řízením a Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství vydal následující stanovisko:
„K oznámení záměru „II/240 Velvary, obchvat“ bylo dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo ověřit,
zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude dále posuzován podle
citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2
k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení a vzájemného posouzení a vyhodnocení všech
obdržených vyjádření, dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že záměr
II/240 Velvary, obchvat bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, obdržených vyjádření k oznámení, charakteru
možných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, jeho umístění, požaduje příslušný
Krajský úřad Středočeského kraje projednat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb. v celém
rozsahu.
Oznamovatel (investor) předloží k projednání dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného
zákona. Zpracovatel dokumentace se při jejím koncipování musí řídit náležitostmi uvedenými
v příloze č. 4 cit. zákona a podrobně vyhodnotit všechny doručené připomínky k oznámení,
mj. podrobným způsobem vyhodnotit relevantní připomínky a problémové okruhy, které byly
předmětem všech připomínek k oznámení uvedených výše a které jsou v příloze tohoto závěru
zjišťovacího řízení. Zdůrazňuje se především podrobnější vyhodnocení hlukových poměrů
v okolí nové silnice, zejména v úsecích procházejících v blízkosti obytné zástavby a vliv nové
komunikace na chráněná území přírody.„
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Důsledkem tohoto stanoviska je předkládaná Dokumentace. Jejím cílem je popis
záměru, stavu životního prostředí v zájmovém území a posouzení možných vlivů záměru na
jednotlivé složky životního prostředí, a to při zohlednění navržených kompenzačních a
eliminačních opatření. Součástí Dokumentace je rozptylová studie, akustická studie,
hodnocení zdravotních rizik a aktuální biologický průzkum.
Dokumentace zahrnuje vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení.
Vypořádání připomínek
Oznámení k záměru „II/240 Velvary, obchvat“ Krajský úřad Středočeského kraje
rozeslal v řádném termínu k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávám a
jejich prostřednictvím i veřejnosti. Informace o projednávání záměru včetně textové části
oznámení byla vyvěšena na úředních deskách Středočeského kraje, Města Velvary, obcí
Chržín a Uhy i na příslušných internetových stránkách, v Informačním systému EIA na
stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC818 a Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.
K předloženému oznámení vznesly připomínky především obec Chržín, ČIŽP – OI
Praha a Středočeský kraj s tím, že požadují další projednávání záměru ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb. Ve vyjádření obce Chržín a Středočeského kraje je požadováno podrobnější
zdokumentování hlukových poměrů kolem trasy navrhované silnice. Obec Chržín a ČIŽP –
OI Praha pak ještě zdůrazňují potřebu vyhodnotit zájmy ochrany přírody a krajiny a
vodohospodářské poměry. Připomínky těchto subjektů k předloženému oznámení byly
hlavním důvodem pro rozhodnutí pro další projednávání předmětného záměru dle zákona č.
100/2001 Sb.
1. Středočeský kraj, čj. 42926/2008/KUSK/1 ze dne 19/3/2008
Připomínka
„Středočeský kraj požaduje k záměru „II/240 Velvary, obchvat“, k.ú. Velvary, Uhy a
Budihostice (ORP Slaný) další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. a doporučuje zaměřit
se v dokumentaci na problematiku hluku.“
Vypořádání
Důsledkem výše uvedené připomínky je předkládaná Dokumentace hodnocení vlivů na
životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4. Součástí předkládané Dokumentace je také akustická
studie.
2. Obecní úřad v Chržíně, čj. 27280/2008/KUSK ze dne 10/3/2008
Připomínka
Obec Chržín považuje za „nutné záměr posuzovat dle zákona; zpracování EIA
dokumentace, neboť se jedná o velmi významný zásah do životního prostředí v bezprostřední
blízkosti osad Budihostice a Dolní Kamenice. Celé okolí našich tří osad je protkáno různými vody (ropovody, plynovody), bude se pravděpodobně zdvojnásobovat vedení 400 kV, ve hře je
možné otevření pískovny v těsné blízkosti Chržína a tak i když chápeme snahu města Velvary o
vybudování obchvatu, bude to zcela určitě na úkor životního prostředí obyvatel našich obcí.
Dá se říci, že přijdeme o jedno z mále klidných a půvabných míst, která nám v okolí zbyla.
Takže žádáme celkové posouzení vlivu na ŽP, zejména pak vliv na mokřad - výskyt ptactva.“

4

II/240 Velvary, obchvat

VIA service s.r.o.

Vypořádání
Tato připomínka je řešena v kapitolách č. D.4. Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a D.1.1.
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů. Obchvat je územně
fixován platnou územně-plánovací dokumentací, se kterou je v souladu. V rámci
schvalovacího procesu této dokumentace (především územní plán Velvar) měly všechny
dotčené subjekty možnost ovlivnit jeho trasování. Výsledkem je jeho stávající poloha.
Požadavek na změnu jeho trasování je nyní tudíž již prakticky nesplnitelný. Nicméně
průchodnost podél Bakovského potoka musí, v souladu s připomínkou občanů zmíněných
obcí, zůstat zachována nejen pro migrující živočichy, ale především také pro pěší vycházky
občanů. Tohoto bude docílenou mostním tělesem o dostatečné světlosti.
V rámci předkládané Dokumentace proběhl v území detailní botanický a zoologický
průzkum, na základě kterého je možno konstatovat, že žádné mokřadní biotopy významné pro
přítomnost ptáků (hnízdiště, významné zdroje potravy) nebudou záměrem dotčeny.
3. Obecní úřad v Chržíně, čj. není uvedeno ze dne 10/3/2008
Připomínka
„Rádi bychom se vyjádřili zejména k návrhu křižovatky přetínající stávající
komunikaci z Budihostic (event. Dolní Kamenice) do Velvary. Pod náš obecní úřad totiž
spadají i tyto dvě osady a velmi se obáváme situace, která by mohla nastat. Do osady
D. Kamenice nezajíždí autobusy vůbec a do Budihostic prakticky pouze jeden spoj. Řada
lidí a jsou mezi nimi většinou děti školou povinné, se dopravují do Velvar (kde jsou
obchody, škola, zdravotní středisko, možnosti spoje vlakového i autobusového) pěšky
nebo na kole. Ze zkušeností, které máme ze stávajícího obchvatu Velvar, lze usuzovat na
velice nebezpečné dopravní situace, které by nastaly, pokud by byla přijata navrhovaná
varianta.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 5. března 2008 projednalo uvedenou
záležitost a doporučilo odeslat toto vyjádření:
Nesouhlasíme s navrhovaným řešením křižovatky přes stávající silnici Budihostice Velvary a navrhujeme mimoúrovňové řešení, které by snížilo nebezpečí zranění našich
občanů.“
Vypořádání
Tato připomínka by spíše měla být uplatněna při projednávání DÚR, nicméně z hlediska
ochrany životního prostředí je možné konstatovat následující - jedná se o křížení silnic II. a
III. třídy, na kterých by budování mimoúrovňové křižovatky bylo silně nestandardním
(vzhledem k dopravním intenzitám i naddimenzovaným) opatřením, vyžadujícím v daném
případě výrazně rozsáhlejší zásahy do území (viz kapitola B.II.6. Nároky na dopravní a jinou
infrastrukturu).
4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, čj. 910215/2008/K1/Hr ze dne 10/3/2008
Připomínka
„V řízení Velvary, 11/240 obchvat - Zahájení zjišťovacího řízení podle žák. 100/2001
Sb. není nutno pokračovat, neboť v rámci zjišťovacího řízení byly požadavky orgánu ochrany
veřejného zdraví dostatečně zohledněny.
Záměr navazuje na již fungující ZV obchvat silnicí I/16H. Nová komunikace prochází SV
částí města, která je označena za průmyslovou a dopravní oblast. Vzniklá novostavba odkloní

5

II/240 Velvary, obchvat

VIA service s.r.o.

tranzitní osobní dopravu, ale zejména těžkou nákladní dopravu z historické, obytné části
centra města. Dokumentace je doplněna hlukovou studií, z níž vyplývá nutnost konstrukce
protihlukových zábran - silnice I/16H, stávající PHS l (upravená - délka cca 145m, výška 2,0
m), obchvat přeložka II/240, levá strana komunikace PHS 2 (počátek podél I/16H, lomená
podél rozhledového trojúhelníku, pokračuje podél komunikace obchvatu - délka 280 m,
proměnná výška 3,0 - 3,5 m). Je doplněna rovněž rozptylovou studií. Z ní vyplývá, že nelze
očekávat významný negativní vliv nové stavby na veřejné zdraví z hlediska kvality ovzduší.“
Vypořádání
Vzato na vědomí.
5. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, čj. 1159/2008 ze dne 12/3/2008
Připomínka
„Z oznámení vyplývá, že při provozu budou vznikat i nebezpečné odpady, se kterými je
možno nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy §16, odst. 3 zákona o odpadech. Dále původci a oprávněné osoby, v případě, že produkují
nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných nebo 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok
jsou povinni zasílat každoročně Hlášení o produkci a nakládání s odpady a to do 15. 2.
následujícího roku. (§ 39, odst. 2 zákona o odpadech)“
Vypořádání
Vzato na vědomí.
Připomínka
„Při realizaci a provozování stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a
podzemních vod, musí být dodrženy předpisy na ochranu vod a platné ČSN.
Na komunikaci budou provedena taková opatření, která minimalizují dopad případných
havárií a vliv kontaminovaných dešťových vod na jakost povrchových a podzemních vod.
Pro dobu výstavby bude vypracován havarijní plán.“
Vypořádání
Vzato na vědomí. Před zaústěním příkopů do recipientu budou provedena adekvátní
konstrukční opatření (jedná se pouze o komunikaci II. třídy) pro možnost osazení mobilního
hrazení na příkopech v případě dopravní nehody s únikem ropných látek (viz kapitoly č.
B.I.6.2. Technické řešení, D.1.4.2. Povrchová voda a D.4. Charakteristika opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí).
Připomínka
„Orgán ochrany přírody a krajiny nemá k předloženému záměru námitek a nepožaduje
další posouzení za předpokladu plnění podmínek uvedených v oznámení v části D. 4 Opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.. V souladu s
oznámením bude orgán ochrany přírody požadovat realizaci výsadby jako kompenzační
opatření. Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude i projekt sadových úprav, s
přihlédnutím na místně původní druhy dřevin a keřů.
V souladu s oznámením oznamovatel zadá dopracování biologického průzkumu v jarním
období. Vzejde-li z tohoto průzkumu požadavek na realizaci ochranných či kompenzačních
opatření, musí být příslušné podklady včetně případného nezbytného souhlasu orgánu
ochrany přírody přiloženy k žádosti o územní a stavební povolení.
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Upozorňujeme, že je nutno zažádat o závazné stanovisko k zásahu do VKP - údolní niva
v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/í992Sb.I o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Před zahájením prací je nutné požádat o odnětí ze ZPF. Zájmy ochrany lesa nebudou
dotčeny.“
Vypořádání
Vzato na vědomí. V rámci předkládané Dokumentace byl zpracován detailní a aktuální
zoologický a botanický průzkum realizovaný prakticky v průběhu celé vegetační sezóny 2008
(viz kapitola č. C.2.6. Fauna a flora a příloha této Dokumentace).
6. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního, prostředí a zemědělství,
Odděleni ochrany přírody a krajiny, čj. 25547/2008/KUSK ze dne 29/2/2008
Připomínka
„Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 3 zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tj.
zejména péče o některé kategorie zvláště chráněných území, regionálních územních systémů
ekologické stability; dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), sděluje, že dle předloženého oznámení
byl v zájmovém území proveden pouze předběžný zoologický průzkum, ve kterém se
předpokládá možný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. V případě, že se tento výskyt
prokáže, je nutné požádat o výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje dle §
56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jinak nemáme k předloženému
záměru žádné další připomínky.“
Vypořádání
Vzato na vědomí. V rámci předkládané Dokumentace byl zpracován detailní a aktuální
zoologický a botanický průzkum realizovaný prakticky v průběhu celé vegetační sezóny 2008
(viz kapitola č. C.2.6. Fauna a flora a příloha této Dokumentace).
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní
ČIŽP/41/IPP/0804192.001/08/PMP ze dne 10/3/2008

inspektorát

Praha,

čj.

Připomínka
„Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění máme k předložené
dokumentaci následující připomínku: V kapitole B.II. Údaje o vstupech je v tab. 3 uvedeno, že
je předpokládán nedostatek „materiálů“ pro násypy. V kapitole týkající se nakládání s
odpady během výstavby obchvatu není zmíněno, že by do dané lokality byly dováženy např.
výkopové zeminy z jiných lokalit. Inspekce tedy požaduje kap. B.II., příp. B.III., doplnit o údaj
týkající se „materiálů", které budou na danou lokalitu dováženy za účelem vyrovnání bilance
objemu výkopů a násypů, příp. zda se nejedná o výkopové zeminy převzaté od jiných
subjektů.“
Vypořádání
Kvantifikace dovážené ornice je uvedena v kapitole č. B.II.1. Půda (tab. Bilance
zemních prací dle jednotlivých stavebních objektů). V kapitole č. B.II.5. Ostatní surovinové
zdroje je uvedena spotřeba materiálu na výstavbu samotného povrchu vozovky (bez náspů) a
způsob řešení nedostatku zemin.
Další údaje viz kapitola č. D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, 4.
Změna topografie a bilance zemních prací.
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Do náspů vozovky bude dovezeno cca 19.385 m3 výkopových zemin za účelem pokrytí
negativní bilance. Zdroj těchto zemin není v současné době znám (vzhledem k fázi zpracování
projektové dokumentace ani nemůže být) a bude upřesněn v DSP (dokumentace pro stavební
povolení). Součástí tohoto schvalovacího procesu bude i odsouhlasení kvality resp. původce
zemin do náspu. S ohledem na existující problém s ukládáním výkopových zemin v regionu
lze v tomto smyslu považovat záměr za jednoznačně přínosný (zpracovatelům Dokumentace
se zdá vhodnější využít obecného přebytku zemin do tělesa komunikace, než kupříkladu k
„rekultivaci“ lomu).
Připomínka
„K předložené dokumentaci nemáme připomínek dle platné legislativy o ochraně
ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č. 86/2002Sb.,o ochraně
ovzduší ve znění pozdějších předpisů.“
Vypořádání
Vzato na vědomí.
Připomínka
„Z hlediska ochrany přírody a krajiny musíme konstatovat:
Nemůžeme souhlasit s přímým odvodem vod do recipientů, protože je nutné
zadržet co možná největší množství srážkových vod v krajině a zpomalit odtok
vod. Zároveň navržené řešení představuje potenciální nebezpečí zhoršení kvality
vody povrchových toků a tím narušení bioty vázané na toky, jejich břehy a
nejbližší okolí.
Protihlukové stěny zmíněné v kapitolách o hlukových poměrech představují
výrazný zásah do krajinného rázu, což v dokumentaci není zhodnoceno.
Záměr představuje zásah do velmi kvalitních půd s nadprůměrnou produkční
schopností.
Botanický průzkum realizovaný na podzim nemůže postihnout taxony, jejichž
vegetační období je vázáno na jaro a předjaří, přitom nelze vyloučit výskyt
vzácných druhů vlhkomilných společenstev, totéž platí pro průzkum zoologický,
kde se jedná zejména o obojživelníky a plazy, jak je i uvedeno v předložené
dokumentaci.
Konstatování, že jako náhrada vykácených dřevin bude provedeno zatravnění
svahů kolem nové komunikace a výsadba dřevin v těchto plochách, je zcela
nedostatečná kompenzace za kácení, protože nově vysazené dřeviny budou svou
ekologickou funkci plnit až po několika letech a je nutné uvažovat i s extrémně
těžkými podmínkami pro růst dřevin v blízkosti komunikace, kde zejména bude
nedostatek vláhy.
Z těchto důvodů máme za nutné dokumentaci přepracovat nebo pokračovat v procesu
EIA.“
Vypořádání
- Zadržování vody v místě „kde naprší“ je správným přístupem. U silnic II. třídy
(stávajících i nově budovaných) je realita taková, že voda volně stéká přes krajnici,
kde se zasakuje. Tento přístup je však v rozporu s druhou částí připomínky, která
požaduje realizaci opatření na minimalizaci negativního ovlivnění kvality vody
v recipientech (viz dále). Realizace opatření na zadržování vody v krajině formou
kupř. poldrů je u silnice II. třídy požadavkem silně naddimenzovaným. Množství

8

II/240 Velvary, obchvat

-

-

-

-

VIA service s.r.o.

odtékající vody (viz kapitoly č. B.III.2. Odpadní vody a D.1.4.2. Povrchová voda)
k realizaci takovýchto opatření neopravňuje. Součástí navrženého technického řešení
pro DÚR jsou konstrukční opatření před zaústěním příkopů do recipientů, umožňující
osazení mobilního hrazení na příkopech v případě dopravní nehody s únikem ropných
látek. Posuzovaným záměrem je komunikace II. třídy, u kterých se běžně žádná
opatření tohoto typu neprovádějí, neprochází-li komunikace přímo ochrannými
pásmy vodních zdrojů, což není tento případ. Na základě připomínky ČIŽP však tato
opatření byla zahrnuta do DÚR. Na recipienty není navíc vázána žádná biota, u které
by hrozilo významně negativní ovlivnění. Rybníky Budihostický a Chržínský se
nacházejí již v takové vzdálenosti, že i v případě nerealizace jakýchkoliv opatření
bude možno v případě havárie včas instalovat kupř. přenosné norné stěny.
DÚR na základě provedené akustické studie počítá s vybudováním protihlukové
clony, která má být umístěna na hraně zářezu obchvatu vlevo do km 0,270. Na
stávající silnici I/16H navazuje na stávající PHS u mostního objektu a pokračuje podél
rozhledového trojúhelníka křižovatky. Výška stěny je uvažována max. 3,5 m, spíše
však méně. V rámci předkládané Dokumentace bylo provedeno detailní krajinářské
hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (viz kapitoly č. C.2.7.6. Krajinný ráz a D.1.9.
Vlivy na krajinný ráz). Navrhovaná protihluková clona má být situována do prostoru
se sníženou hodnotou estetického projevu krajinného rázu bez výrazných kladných
krajinných dominant (= nebude situována do žádné významné pohledové osy kupř. od
obytné zástavby). Jejím umístěním ve smyslu § 12 zákona 114/1992 Sb. v platném
znění nebude negativně ovlivněna žádná přírodní, kulturní ani historická dominanta
vizuálně dotčeného území, nedojde ke snížení estetické ani přírodní hodnoty
krajinného rázu či k narušení přirozených měřítek či proporcí (viz přiložená
fotografie).
Vlivem realizace záměru opravdu
dojde
k záborům
kvalitní
zemědělské půdy. Obchvat má být
realizován v regionu, kde kvalitní
zemědělské půdy dominují a nelze
se jim tudíž vyhnout. Součástí
záměru je projekt rekultivací
dočasně zabraných ploch a
šetrného nakládání se sejmutou
ornicí. Místně příslušný orgán
ochrany ZPF bude v dalším stupni
zpracování projektové dokumentace požádán o souhlasné stanovisko, bez kterého
nebude možno záměr realizovat. Záměr je navíc v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací (VÚC Pražský region, Územní plán Velvar) a jeho územní
fixování prošlo schvalovacím procesem, ke kterému se mimo jiné vyjadřoval i orgán
ochrany zemědělského půdního fondu.
V rámci předkládané Dokumentace byl zpracován detailní a aktuální zoologický a
botanický průzkum realizovaný prakticky v průběhu celé vegetační sezóny 2008.
Tento průzkum konstatoval absenci vzácných či zvláště chráněných rostlinných druhů
v prostorách trvale či dočasně devastovaných či jinak významně ovlivněných realizací
a provozem záměru. Obdobná je situace ve vztahu k živočichům. Záměr nebude mít
za následek významně negativní vliv na zvláště chráněné živočichy včetně
poznámkou zmíněných obojživelníků a plazů.
Pro investora silnice, jako je kraj či stát je legislativně prakticky nemožné provádět
kompenzační opatření (kupř. výsadby dřevin) mimo vlastní pozemky (= nelze
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investovat peníze do cizích pozemků). Z tohoto důvodu je při realizaci silničních
staveb běžné, že náhradní výsadby se situují na pozemky, které byly vykoupeny pro
realizaci stavby, což často bývá jen velmi úzký pás podél vozovky (v případě
nízkokapacitní silnice II. třídy se mnohdy jedná pouze o náspy či zářezy). V případě
posuzovaného obchvatu není proces vypořádání majetkoprávních vztahů uzavřen a
proto přesné definování místa náhradních výsadeb je nemožné (= běžný stav v daném
stupni zpracování projektové dokumentace). Rozsah a kvalita výsadeb budou nicméně
součástí DSP, ke které se bude vyjadřovat místně příslušný orgán ochrany životního
prostředí. Podmínka konzultovat s ním tuto problematiku je uvedena k této
Dokumentaci v kapitole č. D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Pouze pro
upozornění odhadovaný rozsah kácení mimolesní zeleně je vzhledem k délce
obchvatu zanedbatelný (viz kapitoly č. C.2.6.1. Flora a D.1.7.3. Vliv na ekosystémy).
Připomínka
„Dokumentace je z pohledu ochrany vod zpracována naprosto nedostatečným a
zavádějícím způsobem.
Navržené řešení odvodnění komunikace povrchovým odtokem podél komunikace přímo
do vodotečí (Bakovský a Vranský potok) je z hlediska ochrany vod nedostačující a je
ohrožením jakosti povrchových vod a rovněž výrazně ovlivní odtokové poměry zasažených
vodotečí.
Odstavec D.1.A.4 pouze uvádí tabulku koncentrací znečištění z komunikací ve srovnání
s limity nař. vlády č. 61/2003 Sb., aniž by se dále zabývala bilančním množstvím
znečišťujících látek a srovnáním se skutečnou kvalitou vody vtocích a jejich ovlivněním.
Konstatování, že v případě havárie a úniku závadných látek je ovlivnění a zasažení toků velmi
malé, příp. zcela vyloučené, a to vzhledem k odvodnění komunikace, je silně zavádějící a lze
říci i neodborné, neboť právě přímé odvodnění komunikací do vodotečí nijak nezabraňuje
úniku a splachu těchto látek do vodotečí!
V odstavci D.1.B.2 je popsán další vliv na vodu. Tato kapitola má dle názvu hodnotit
vliv na vody při výstavbě, avšak z textu je zřejmé, že se jedná o posouzení vlivu provozu po
komunikaci. V tomto ohledu dokumentace nehodnotí vlivy na vodu při stavební činnosti, a to
zejména provozem betonárky.
V hodnocení vlivu množství odváděných vod je dokumentace zpracována účelově a
hodnotí vliv nárůstu odváděných vod z pohledu celého povodí a nikoli z pohledu původního
stavu a navrhovaného stavu. Z uvedených výpočtů je zřejmé, že oproti původnímu stavu dojde
v dané lokalitě k navýšení ročního odtoku do Bakovského potoka o cca 368 % a do Vranského
potoka o 614 %. Dále dokumentace nehodnotí vliv přívalových dešťů na povrchové vody, kdy
zejména při těchto deštích dochází k výraznému ovlivnění povrchových vod.
Dále se dokumentace nezabývá vlivem na podzemní vody a nijak je nehodnotí. Jde
zejména o navýšení povrchového odtoku a tedy ke snížení infiltrace vod do vod podzemních.
Je zřejmé, že o co více vody se odvede přímo povrchově do toků, o to méně vody zůstane
zachováno v podzemních vodách - dle výpočtu se jedná o 13 035 m3/r.
Požadujeme dokumentaci upravit ve smyslu uvedených připomínek a navrhnout opatření
k eliminaci vlivu na jakost i množství povrchových a podzemních vod.“
Vypořádání
- Technickým podkladem (DÚR) navržený způsob odvodnění je v případě silnic II.
třídy zcela adekvátní. Tímto způsobem je odvodněna naprostá většina stávajících
silnic této kategorie (pakliže ovšem nějaké odvodnění mají). Jak je z předkládané
Dokumentace zřejmé, ovlivnění jakosti povrchových vod či ovlivnění odtokových
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poměrů vodotečí bude prakticky nulové. Navíc kvalita daných recipientů je nízká,
není zde žádné pásmo ochrany vodního zdroje a ani zde nedochází z odběrům
povrchové či podzemní vody. Nicméně vzhledem na tuto připomínku je součástí
technického řešení také konstrukční opatření před zaústěním příkopů do recipientů,
umožňující osazení mobilního hrazení na příkopech v případě dopravní nehody s
únikem ropných látek. (viz též výše).
V předkládané Dokumentaci jsou detailním způsobem uvedeny kvantifikace
pravděpodobně jediného významnějšího vstupu s potenciálním dopadem na
hydrosféru – posypového materiálu pro zimní údržbu (zjednodušeně NaCl) viz
kapitola č. B.II.5. Ostatní surovinové zdroje. Údaje použité do následných výpočtů
byly z důvodu předběžné opatrnosti voleny vždy ty nejkonzervativnější. Kvantifikace
výstupů je presentována v kapitole č. B.III. Údaje o výstupech, B.III.2. Odpadní vody.
Ostatní vstupy resp. výstupy do hydrosféry jsou pouze hypotetické. Bilanční výpočty
ovlivnění kvality vody pomocí směšovací rovnice jsou presentovány v kapitole č.
D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody, 2) Kvalitativní vlivy na povrchovou vodu.
Je hodnocen vliv chloridových a síranových iontů. Výsledkem je konstatování, že
daný záměr je v tomto smyslu bez významných vlivů. U silnice dané kategorie a délku
tomu ani jinak být nemůže. Jak již bylo uvedeno výše, způsob odkanalizování je pro
danou kapacitu komunikace zcela adekvátní a riziko ovlivnění vody ve vodotečích
vlivem úniku ropných látek je nízké (rozhodně nižší než u stávajícího průtahu
městem).
Výstavba obchvatu přímo nezasahuje do žádné vodoteče (nevzniká nutnost situační
úpravy koryta) či do území s významem pro odběry podzemní vody. V tomto smyslu
je bez negativních vlivů. Úpravou kynety Bakovského potoka (stavební objekt SO
301) bude realizována na přání správce toku a jedná se o opravu stávajícího zpevnění
z lomového kamene v délce cca 70 m. V průběh výstavby samozřejmě nelze vyloučit
vznik havarijního stavu kupř. technologickou nekázní. Toto riziko je třeba
minimalizovat zavedením a vymáháním běžných technicko-organizačních postupů při
výstavbě.
Konstatování, že dojde k navýšení ročního odtoku do Bakovského potoka o cca 368 %
a do Vranského potoka o 614 %, vypadá hrozivě, je však odrazem skutečnosti, že
stávající zpevnění ploch v povodích těchto malých vodotečích je velmi nízké.
Jakékoliv následný nárůst zpevněných ploch, a to i malý, proto v číslech vypadá takto.
Ve skutečnosti se vliv zrychlení odtoku vlivem nárůstu zpevněných ploch v daných
povodích prakticky neprojeví. Opět je třeba zdůraznit, že předmětem záměru je
výstavba silnice II. třídy o délce cca 2.638 m. Bilance srážkových vod odtékajících do
recipientů z komunikace je presentována v kapitole č. B.III.2. Odpadní vody,
hodnocení vlivu pak v kapitole č. D.1.4.2. Povrchová voda této Dokumentace.
Souhrnně lze konstatovat, že výstavba komunikace přináší do odtokových poměrů
v ročním průměru v jednotlivých povodích zcela zanedbatelné změny, které se
v režimu povrchových vod v povodí neprojeví. Podle výzkumu autorů Espey, Altman,
Graves (1977) se vliv zpevnění až do podílu 5% z celkové plochy povodí neprojeví na
velikosti kulminačních průtoků. Také na základě výpočtů vlivu přívalových dešťů
z jiných komunikací obdobné a vyšší kapacity (jiné Dokumentace EIA) je možno
považovat navýšení zpevněných ploch za zcela zanedbatelné.
Kvalitativní i kvantitativní vlivy jsou hodnoceny v kapitole č. D.1.4.1. Podzemní voda
této Dokumentace. Jak bylo opakovaně uvedeno, rozsah zpevnění ploch bude
v daných povodích zcela zanedbatelný a v dotaci zvodně podzemní vody se prakticky
nijak neprojeví (= snížení infiltrace do podzemních vod bude zanedbatelné). (další viz
předchozí bod).
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Adekvátní eliminační opatření jsou navržena v kapitole č. D.4. Charakteristika
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí této Dokumentace.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
Středočeský kraj
A.2. IČ
70891095
A.3. Sídlo
Zborovská 11
150 21 Praha 5
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Karel Vyšehradský
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a integr. záchr. systému
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel: 257 280 111
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
II/240 Velvary, obchvat
Dle zákona č. 100/01 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění spadá stavba do kategorie II. (Záměr vyžadující zjišťovací řízení), bodu 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
Kapacita komunikace: silnice II. třídy (dva jízdní pruhy) - kategorie S 9,5/80. Součástí
návrhu je úprava úrovňového křížení na silnici I/16H s novou
komunikací II/240, další dvě křižovatky se silnicemi III. třídy,
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přemostění Bakovského potoka a nutné přeložky dotčených
nadzemních a podzemních inženýrských sítí, úprava
odvodňovacích zařízení a vegetační úpravy.
délka posuzovaného obchvatu činí 2.638 m

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
NUTS II:
Kraj (NUTS III):
obec
Velvary (533041 )
Uhy (533009)
Chržín (532398)

CZ02 Střední Čechy
CZ020 Středočeský kraj
katastrální území
Velvary (779962)
Uhy (773506)
Budihostice (654418)

Zájmové území se nachází na severovýchodním a severním okraji města Velvary, a to
na katastrálním území Velvary, Uhy a Budihostice.

Situování záměru
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Investiční záměr se týká výstavby silnice II. třídy (kategorie S 9,5/80), a to v délce cca
2.638 m. Nová komunikace má procházet severovýchodní částí města, která je označena za
průmyslovou a dopravní oblast. Jedná se o liniovou stavbu, jejímž účelem je dopravně
odlehčit středu města a zlepšit bezpečnost dopravy v daném úseku. Daný záměr bude
navazovat na již fungující západovýchodní obchvat silnicí I/16H.
Navrhovaný obchvat Velvar v délce 2.638 m začíná od křižovatky se silnicí I/16H
východně od Velvar, severozápadním obloukem se trasa obchvatu dostává na sever, kde končí
13
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napojením na stávající silnice II/240 ve směru na obec Černuc. Součástí obchvatu jsou tři
křižovatky, na začátku úpravy se silnice napojí na I/16H, dále pak úrovňové křížení se III/240
32 a III/240 37.
Realizací stavby se omezí průjezdy nevyhovující uliční sítí s omezením rychlosti, s
řadou dopravních závad, velkým stoupáním nebo klesáním. Doprava po obchvatu bude
plynulejší, rychlejší, bezpečnější, a proto i hospodárnější.
Po realizaci obchvatu bude pro dopravu v blízkosti Velvar k dispozici kvalitní
komunikace, která umožní plynulou, rychlou a bezpečnou dopravu v tomto důležitém a
dopravně zatíženém směru. Obchvat je navržen v kategorii S 9,5, návrhová rychlost 80
km/hod. Pro očekávané dopravní zatížení s rezervou vyhoví nejen samotný obchvat, ale i
navržené křižovatky.
V době zpracování této Dokumentace není v území znám žádný záměr, jehož vlivem by
mohlo docházet k environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Silnice II/240 tvoří důležitou dopravní spojnici mezi severem Středočeského kraje a
západní částí Prahy. Silnice je vedena od severu až po obec Černuc v přímé trase. Stávající
průjezd obcí Černuc zatím zůstává a severovýchodní obchvat je uvažován až ve výhledu. V
prostoru Velvar je nově uvažován severovýchodní obchvat s napojením do křižovatky se
silnicí I/16H východně od Velvar. Dále se v trase silnice II/240 předpokládá mimoúrovňové
křížení železniční tratě východně od obce Zeměchy. Kromě další krátké přeložky v prostoru
Mikovic se další úpravy jejího vedení v této části nepředpokládají. Dále pak v úseku od
Kralup n/V ve směru na Prahu její dopravní význam výrazně narůstá a to zejména po napojení
nové přeložené trasy silnice II/101. Z tohoto důvodu se v tomto úseku předpokládá přeložení
silnice II/240 do zcela nové trasy a to s vedením mezi Turskem a Holubicemi, východně od
Svakyně, západně od Velkých Přílep a východně od Lichocevsi s napojením na silnici R7 a to
do upravené MÚK Tuchoměřice.
V současné době je silnice II/240 vedena přes město Velvary. Tato silnice je velmi
zatížena automobilovou dopravou a to i těžkou nákladní, intenzita dopravy stále narůstá.
Komunikace ve městě je nevyhovující svojí šířkou a uspořádáním, stejně tak i svým
technickým stavem. Problém průjezdu městem Velvary byl v minulosti částečně vyřešen
jihovýchodním obchvatem města silnicí I/16H mezi Uhy a Velkou Bučinou, na který později
navázal další úsek od dálnice D8. Tento obchvat však neřešil severojižní dopravu používající
silnici II/240, která i nadále vedla přes město. Průjezd náměstím je velmi omezen z důvodu
původní zástavby městských bran, které svou šíří neumožňují plynulý průjezd protijedoucích
vozidel. Provizorní řešení, které převedlo dopravu z Pražské (nevyhovující průjezd bránou) do
Školské, Tyršovy a Chržínské ulice není postačující.
Účelem záměru je tedy omezení dopravy v centru města a převedení tranzitní dopravy,
případně dopravy se zdrojem v průmyslovém a skladovém prostoru v ulici Chržínská na
stávající silnici I/16H a u obce Uhy na navrhovaný obchvat silnice II/240. Mimo jiné se jedná
o velké objemy těžké nákladní dopravy od pískoven Černuc nejkratším směrem k přeložce
silnice I/16H a ve směru k dálnici D8.
Záměr je novostavba umístěná na severovýchodním okraji města v převážně
průmyslové zóně, ve své jihovýchodní části prochází zemědělskou půdou v nivě Bakonského
potoka resp. na jižním svahu nad ním.
Záměr je v souladu s platným územním plánem.
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Žadatel / oznamovatel záměru:
Projektant studie:
Uživatel:

VIA service s.r.o.
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Pontex s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Navržené varianty:
Investorem byla navržena jediná varianta, která logicky vychází z platné územně plánovací
dokumentace. Navrhovaný záměr se nalézá v severovýchodní části města. S malými výjimkami
vede trasa po orné půdě. V místě napojení na silnici I/16H jsou instalovány protihlukové stěny.
Dále trasa pokračuje po svahu do široké nivy (cca 600 m) Bakovského potoka. V nivě se nachází
několik příkopů ústících do Bakovského potoka, které mají za úkol odvodnit přilehlé pozemky.
Terén dále stoupá k silnici III/24032 na Budihostice a mezi silnicemi III. třídy prochází trasa v
severní části města mezi areálem VELVANA a betonárkou ILBAU FRISCHBETON – Velvary
aby se napojila na silnici II/240 severně od Velvar.
Jedná se o silnici II. třídy (kategorie S 9,5/60, návrhová rychlost 60 km/hod.) v délce cca
2.638 m. Navržená varianta byla optimalizována po stránce dopravní, ekonomické i vzhledem
k možným negativním vlivům na životní prostředí. Optimalizace směrového vedení a
přiblížení výškového vedení současnému terénu má za následek i minimalizaci záborů
zemědělské půdy a minimální ovlivnění vodního režimu.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1. Charakteristika místa realizace záměru
Lokalita uvažovaná pro navrhovanou stavbu obchvatu obchází po východě a severu
město Velvary. Trasa je volena tak, aby vedle splnění technických parametrů v maximální
možné míře šetřila území s vyšší ekologickou stabilitou.
Zájmové území severozápadně od silnice III/24032 vykazuje vysoký stupeň zornění a
v blízkosti trasy se nachází průmyslové areály. Naopak jižně resp. jihozápadně od této silnice
vstupuje trasa obchvatu do nivy Bakovského potoka. Také toto území je zemědělsky
intenzivně obhospodařováno, nacházejí se zde však drobná liniová společenstva křovin,
dřevin a rákosin podél odvodňovacích kanálů a polních cest. V okolí, mimo trasu, se
nacházejí i zalesněná území a nejižnější část zájmového území na severně orientovaném
svahu trasa prochází okrajovou částí starého sadu.
Pro celé zájmové území je však dominantním rysem dominance orné půdy.
B.I.6.2. Technické řešení
Obchvat má svůj počátek na stávající mimoúrovňové křižovatce se silnici I/16H u
lokality Nové Uhy, přechází nivu Bakovského potoka, úrovňově kříží stávající silnice
III/24032 a III/24037. Severně od Velvar se napojuje na původní silnici II/240, celková délka
trasy je cca 2.638 m. Na přechodu nivy kříží trasa odvodňovací příkopy a Bakovský potok,
zde jsou navrženy mostní objekty. Součástí stavby je přeřešení tříramenné úrovňové
křižovatky na silnici I/16H na čtyřramennou, nutné přeložky křižujících komunikací, přeložky
dotčených nadzemních a podzemních inženýrských sítí, protihluková zeď, vegetační úpravy a
rekultivace opuštěných úseků silnic a ploch dočasného záboru.
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Výškové vedení nivelety je navrženo s ohledem jednak na stávající výšky komunikací,
na které se obchvat napojuje nebo je úrovňově kříží, dále pak s ohledem na rozsah zemních
prací. Snahou projektanta bylo, aby nivelety komunikací byly navrženy s vyrovnanou bilancí.
Největší podélný sklon 4 % má trasa v klesání od silnice I/16H do nivy Bakovského potoka.
Členění stavby
Stavba je členěna na stavební objekty (SO), které zahrnují všechny práce vyvolané
stavbou a jsou rozděleny podle profesí na číselné řady:
Objekty přípravy staveniště - řada 100
SO 001 – Příprava území
Objekty pozemních komunikací - řada 100
SO 101 – Hlavní trasa II/240
SO 102 – Přeložka sil. III/240 32
SO 103 – Přeložka sil. III/240 37
SO 121 – Chodník podél III/240 37
SO 151 – Polní cesta pod most SO 202
SO 152 – Souběž. polní cesta km 1,7-2,2 vpravo
Mostní objekty a zdi - řada 200
SO 201 – Tubosider v km 0,777
SO 202 – Most přes cestu a Bakovský potok
SO 211 – Protihluková clona (PHC) Nové Uhy
SO 212 – Úprava PHC podél I/16H
Vodohospodářské objekty - řada 300
SO 301 – Úprava kynety Bakovského potoka
SO 302 – Úprava odvod. příkopu v km 0,770
SO 311 – Vodovod DN110, km 0,650, přeložka
SO 312 – Vodovod VELVANA DN80, chránička
SO 331 - Úprava meliorací km 0,5-0,9 vpravo
Elektro a sdělovací objekty - řada 400
SO 411 – Venkovní vedení 22 kV, km 0,722 úprava trasy
SO 412 – Venkovní vedení 22 kV, km 1,016 úprava trasy
SO 413 – Venkovní vedení 22 kV, km 2,2 přeložka
SO 441 – Veřejné osvětlení podél III/240 37 přeložka
SO 451 - Přeložka DK RWE Transgas Net, s.r.o. (km cca 0,300-0,390)
SO 452 - Přeložka DOK Telefónica O2 (km cca 0,045 – 0,515 SO 102)
SO 453 - Ochrana kabelové trati Telefónica O2 (km cca 1,605 SO 101)
SO 454 - Ochrana kabelové trati Telefónica O2 (km cca 1,725 SO 101)
SO 455 - Ochrana kabelové trati Telefónica O2 (km cca 0,090 SO 103)
SO 456 - Přeložka DOK Telefónica O2 (km cca 2,210-2,640 SO 101)
SO 461 - Přeložka MK Telefónica O2 (km cca 0,045 – 0,515 SO 102)
SO 462 - Ochrana kabelové trati Telefónica O2 (km cca 2,240 SO 101)
SO 463 - Přeložka MK Telefónica O2 (km cca 2,210-2,640 SO 101)
Ostatní stavební objekty
SO 501 – Ochrana potrubí DN 100 etylenovod
SO 510 – Úpravy plynovodů v prostoru stavby
SO 601 – Stavební úpravy v areálu betonárny
SO 801 – Rekultivace stáv. komunikací a zpev. ploch
SO 802 – Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 810 – Vegetační úpravy
SO 901 – Dopravně inž. opatření (DIO)
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SO 910 - Opravy stáv. komunikací využívaných stavbou
SO 001 – Příprava území
Obsahem stavebního objektu jsou následující činnosti a práce v obvodu stavby (plocha
trvalých a dočasných záborů):
- odstranění stromů a křovin
- demolice lehké kůlny a v areálu betonárky
- odstranění zpevněných ploch (s výjimkou ploch využívaných stavbou)
- sejmutí kulturních vrstev (tl. ornice dle pedologického průzkumu)
Před zahájením prací bude vytýčen obvod stavby, zjištěny stávajcí IS a staveniště
předáno vybranému zhotoviteli.
SO 101 – Hlavní trasa II/240
Hlavní trasa obchvatu je navržena v kategorii S9,5/80. Obchvat má svůj počátek na
stávající mimoúrovňové křižovatce se silnici I/16H u lokality Nové Uhy, přechází nivu
Bakovského potoka, úrovňově kříží stávající silnice III/24032 a III/24037. Severně od Velvar
se napojuje na původní silnici II/240, celková délka trasy je 2,64 km. Na přechodu údolní
nivy kříží trasa odvodňovací příkopy a Bakovský potok. Zde jsou navrženy mostní objekty.
Součástí stavby a SO 101 je přeřešení tříramenné úrovňové křižovatky na silnici I/16H na
čtyřramennou, včetně rozšíření sil. I/16H pro odbočovací pruh vpravo ve směru od D8 na
obchvat. Výškové vedení nivelety je navrženo s ohledem jednak na stávající výšky
komunikací, na které se obchvat napojuje nebo je úrovňově kříží, dále pak s ohledem na
rozsah zemních prací. Snahou projektanta bylo, aby nivelety komunikací byly navrženy s
vyrovnanou bilancí, resp. s minimálním nedostatkem materiálu.
Projekt uvažuje s dovozem cca 20 tis. m3 z pískovny Černuc (vzdál. cca 5 km) . Největší
podélný sklon 3,80% má trasa v klesání od silnice I/16H do nivy Bakovského potoka.
Niveleta komunikace v nejhlubším zářezu je cca 6 m pod úrovní stávajícího terénu; nejvyšší
násypy nepřekročí výšku 6 m. Obsahem stavebního objektu jsou činnosti a práce související s
výstavbou hlavní trasy obchvatu:
- rozebrání stávajících zpevněných ploch a další bourací práce
- těžení a přesun zeminy, vč. speciálních prací (např. zlepšení zemin hydraulickými
pojivy)
- vybudování kompletní konstrukce zemního tělesa komunikace, vč. konečných
terénních úprav
- trubní propustky pod hlavní trasou a úprava hospodářských sjezdů, které nejsou
součástí samostatných SO
- konstrukce vozovky, vč. krajnic a vybavení komunikace (svodidla, dopravní značení)
- zpevnění příkopů, vč. povrchových záchytných jímek s možností osazení mobilního
hrazení v případě havárie na komunikaci s únikem nebezpečných látek (NL).
- rozprostření ornice na svazích i upravených plochách v rovině a jejich osetí travním
semenem
Situační řešení
Osa obsahuje oblouky s poloměry 400, 450, 2100 a 507m. S výjimkou R 2100 jsou
oblouky navrženy s oboustrannými klotoidickými přechodnicemi.
Výškové řešení
Niveleta klesá -3,80% do údolí Bakovského potoka a dále jsou sklony -0,50%, +1,70%,
+0,70%, +1,43%, +0,73, +0,30% a -0,80% v napojení na stávající stav. Výškové lomy jsou
zaobleny parabolickými oblouky. Min. Ru 8 500m a Rv 4 500 a 21 000m.
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Uspořádání v příčném řezu
Základní šířkové uspořádání: jízdní pruhy
2 x 3,50 m = 7,0 m
vodící proužky
2 x 0,25 m = 0,5 m
zpevněné krajnice. 2 x 0,50 m = 1,0 m
bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m = 1,0 m
celkem
9,5 m
Přídatné pruhy jsou zřízeny pouze pro odbočení vlevo. Základní šířka pruhu je 3,5m.
Nezpevněná krajnice šířky 0,75m je v úseku se svodidlem rozšířená na 1,50m.
Vozovka má základní příčný sklon střechovitý 2,5 %; v oblouku dostředný – max. 4,5%.
Na nezpevněné krajnici budou osazeny směrové sloupky, v místech vyšších násypů budou
osazena svodidla.
Konstrukce vozovky
Návrh vychází z „TP 78 - katalog vozovek pozemních komunikací“.
Návrh konstrukce vozovky
asfaltový beton střednězrnný I, modif.
asfaltový beton velmi hrubý I, modif.
obalované kamenivo hrubé
mechanicky zpevněné kamenivo
štěrkopísek
konstrukce vozovky celkem

typ vrstvy
ACO 11+
ACL 22 S
ACP 22+
MZK
ŠP

pojivo
PMB 50/70
PMB 25/55
50/70

tloušťka
50 mm
70 mm
90 mm
200 mm
min. 200 mm
min. 610 mm

Odvodnění
Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Vždy
je dodržen min. výsledný sklon 0,5%. Odvodnění vozovek je navrženo do silničních příkopů,
které budou vydlážděny prefabrikovanými betonovými žlabovkami TBM 1-60. Před
zaústěním příkopů do recipientu budou provedena opatření pro možnost osazení mobilního
hrazení na příkopech v případě dopravní nehody s únikem ropných látek. Zemní pláň pod
konstrukcí vozovky je urovnána v příčném sklonu min. 3% a vyústěna svahů příkopu.
Propustky pod hlavní trasou i pod hospodářskými sjezdy jsou součástí SO101. Trasa je mimo
údolní nivu Bakovského potoka vedena v zářezu nebo v úrovni stávajícího terénu. Násyp u
mostu přes potok dosahuje výšky necelých 6 m.
Zemní práce
Výkopy v rámci SO 101 jsou cca 50 tis.m3, násypy 70 tis.m3. Postup výstavby, zdroje a
rozvozné vzdálenosti zemin a sypanin budou řešeny rovněž v rámci harmonogramu v dalším
stupni projektové dokumentace. Zemní práce tvoří zejména rozebírání stávající vozovky
odtěžení a přesun zeminy, případné odtěžení nevhodné navážky, rozprostření ornice v rovině
a ve svahu včetně osetí travním semenem.
SO 102 – Přeložka sil. III/240 32
Obsahem stavebního objektu jsou činnosti a práce související s výstavbou přeložky
stávající silnice III/240 32, která je navržena pro splnění podmínek pro křižovatku dle ČSN 73
6102. Stávající silnice III/24032 slouží jako spojení mezi městem Velvary a obcí Budihostice.
V souvislosti s plánovanou stavbou obchvatu je navrženo přeložení této silnice, kvůli
bezpečnosti při křížení s plánovaným obchvatem. Ke křížení dochází v km 0,200 na ose
přeložky. Délka navrhované úpravy je cca 540 m.
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Návrh konstrukce vozovky
asfaltový beton střednězrnný I, modif.
asfaltový beton velmi hrubý I, modif.
obalované kamenivo hrubé
štěrkodrť 0-63
štěrkopísek
konstrukce vozovky celkem

VIA service s.r.o.
typ vrstvy
ACO 11+
ACL 16 S
ACP 16+
ŠD
ŠP

pojivo
50/70
50/70
50/70

tloušťka
50 mm
60 mm
50 mm
150 mm
min. 150 mm
min. 460 mm

SO 103 – Přeložka sil. III/240 37
Silnice III/240 37 propojuje město Velvary s obcí Miletice. Do km 0,245, kde se
přeložka kříží s plánovaným obchvatem II/240, bude sloužit jako hlavní výjezd z Velvar
směrem na sever a nahradí rekultivovaný úsek stávající sil. II/240. Celková délka úpravy je
cca 290 m.
Návrh konstrukce vozovky
asfaltový beton střednězrnný I, modif.
asfaltový beton velmi hrubý I, modif.
obalované kamenivo hrubé
štěrkodrť 0-63
štěrkopísek
konstrukce vozovky celkem

typ vrstvy
ACO 11+
ACL 16 S
ACP 16+
ŠD
ŠP

pojivo
50/70
50/70
50/70

tloušťka
50 mm
60 mm
50 mm
150 mm
min. 150 mm
min. 460 mm

SO 121 – Chodník podél sil. III/240 37
Nový chodník umožní bezpečný pohyb pěších na zvýšené ploše oddělené od vozovky
obrubníkem výšky 0,15 m. Přechod přes hlavní komunikaci je řešen dle platných ČSN a TP a
bude i náležitě vybaven (svítidla typu zebra).
SO 151 – Polní cesta pod most SO 202
V místě křížení obchvatu s polní cestou v km 0,7 je pro možnost průjezdu vozidel
údržby Bakovského potoka navržena pod přemostění přístupová komunikace –polní cesta v
kategorii P4. Kostrukce vozovky v tl. 0,35 m bude s krytem typu PM (penetrační makadam).
SO 152 – Souběžná polní cesta km 1,7-2,2 vpravo
Pro lepší přístup na pozemky je navržena souběžná hospodářská cesta podél oplocení
Velvany.
SO 201 – Tubosider v km 0,777
Most je situován v místě odvodňovacího příkopu. Příčné uspořádání na mostě je dáno
kategorií přeložky II/240 S 9,5 bez chodníků. Jedná se o přesypanou konstrukci oválného
(tlamového) profilu šířky 4,0 m a výšky 3,30 m z vlnitého ocelového plechu s kvalitní
protikorozní ochranou.
SO 202 – Most přes cestu a Bakovský potok (km 0,906)
Most je situován v plochém terénu údolní nivy Bakovského potoka na trase obchvatu v
km 0,906. Překračuje stávající vodoteč. Příčné uspořádání na mostě je dáno kategorií
obchvatu S9,5 bez chodníků. Podélné dimenze novostavby objektu jsou diktovány požadavky
správce vodoteče.
světlá šířka
9,5 m mezi obrubami a pásnicemi zábradelního svodidla
šířka říms
2 x 0,8 m
šířka půdorysu mostu 11,10 m
světlost
šikmá 28,0 m
rozpětí konstrukce
30,564 m
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SO 211 – Protihluková clona (PHC) Nové Uhy
Clona je navržena podle závěrů hlukové studie. Situačně je umístěna na hraně zářezu
obchvatu vlevo do km 0,270. Na stávající silnici I/16H navazuje na stávající PHS u mostního
objektu a pokračuje podél rozhledového trojúhelníka křižovatky. Výška stěny je uvažována
max. 3,5 m s tím, že je nutno provést terénní úpravy pod soklem stěny, zejména před
napojením u stávající silnice I/16 v návaznosti na most. Účinku pro ochranu obytné zástavby
obce Nové Uhy proti hluku od dopravy významně přispívá i vedení nivelety obchvatu II/240
v zářezu.
Celková délka zdi
340 m
Výška zdi
2,5-3,5 m
Konstrukční typ PHC bude zvolen podle stávajícího typu
Nosný prvek bude tvořit železobetonový prefabrikovaný dílec I-profil průřezové výšky
0,35 m. Dílce budou upevněny do vrtaných pilot. Do drážky budou zasazeny pohltivé panely
z recyklovaného plastu pokryté minerální plstí. Dolní část stěny - sokl bude ze žel.bet. panelů.
Typ konstrukce plně odpovídá TP 104 „Protihlukové clony pozemních komunikací“.
SO 212 – Úprava PHC podél I/16
Přestavbou stykové křižovatky na průsečnou obchvatu dojde k úpravě stávající PHC.
Clona bude částečně demontována tak, že nebude omezovat rozhledové poměry v upravené
křižovatce. Zkrácení zdi z hlediska ochrany proti hluku nahradí nová PHC SO 211. V dalším
stupni projektové dokumentace bude podrobně dořešena nutnost odsunutí zdi na začátku
rozšíření pro odbočovací pruh vpravo.
Celková délka zdi
50 m
Výška zdi
2,0 m
Konstrukční typ PHC stávající (bet. I profily do pilot a panely z recyklovaných plastů)
SO 301 – Úprava kynety Bakovského potoka (km 0,906)
Výstavbou mostního objektu (rozpětí L 30m) nevzniká nutnost situační úpravy koryta.
Volbou většího rozpětí mostu je nyní vzdálenost opěr dostatečná i pro zřízení obslužné cesty
na obou březích. Součástí objektu 301 je obnova opevnění koryta podle požadavku správce s
návazností na úpravy pod mostem a podél cesty SO 151. Projekt uvažuje s provedením
zpevnění z lomového kamene v profilu stávající kynety potoka v délce cca 70m.
SO 302 – Úprava odvod. příkopu v km 0,770
V km 0,65 kříží osa obchvatu v ostrém úhlu stávající odvodňovací příkop hl. cca 1m, do
kterého jsou zřejmě zaústěny hlavníky meliorací. Je navrženo převedení příkopu podél násypu
vlevo do tubosideru v km 0,777.
SO 311 – Vodovod DN110, km 1,740 - přeložka
Hlavní trasa kříží stávající vodovod v km 1,707. Je navržena přeložka s křížením kolmo
k trase obchvatu v km 1,740. Pod vozovkou bude nové potrubí uloženo do ocelové chráničky
o průměru 400 mm s kontrolními šachticemi mimo podélné příkopy.
SO 312 – Vodovod VELVANA DN80 - přeložka
Hlavní trasa kříží stávající vodovod pro závod Velvana v km 1,912. Protože
komunikace je v mírném zářezu, je navržena přeložka se zahloubením potrubí o cca 1,5m.
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SO 313 – Přeložka vodovodu, km 0,135
Hlavní trasa kříží stávající potrubí závlahy v km 0,134. Protože trasa obchvatu je v
zářezu, je nutno provést přeložku-zahloubení potrubí o cca 2m (cca 3,5m pod původní terén).
SO 331 - Úprava meliorací km 0,4-0,7 vpravo
Podél násypového tělesa hlavní trasy vpravo bude zřízen patní příkop, do kterého budou
podchycena přerušená drenážní pera meliorovaných ploch.
SO 411 – Venkovní vedení 22 kV, km 0,722 úprava trasy
Výstavbou nové silnice II/240 v severním obchvatu města Velvar vznikne nové
křižovatkové pole s jednoduchým venkovním vedením 22kV. SO 411 – Venkovní vedení 22
kV, km 0,722 úprava trasy. Celková délka úpravy bude cca 250m. Vedení je v majetku a.s.
ČEZ Distribuce, prac. Kladno.
SO 412 – Venkovní vedení 22 kV, km 1,016 úprava trasy
I když nejsou trasou silnice dotčeny vlastní podpěrné body vedení musí se provést
celková výšková úprava vedení v původní trase a jeho bezpečnostní úprava dle podmínek
platné ČSN EN 50423-1 vč. národního aspektu 50423-3. Celková délka úpravy bude cca
300m. Vedení je v majetku a.s. ČEZ Distribuce, prac. Kladno.
SO 413 – Venkovní vedení 22 kV, km 2,2 přeložka
Výstavbou nové silnice II/240 v severním obchvatu města Velvar v místě nové
úrovňové křižovatky se silnicí II/24037 Miletice bude dotčeno jednoduché venkovní vedení
22kV. Celková délka úpravy bude cca 200m. Vedení je v majetku a.s. ČEZ Distribuce, prac.
Kladno.
SO 441 – Veřejné osvětlení podél III/240 37 - přeložka
V souvislosti s výstavbou nové silnice II/240 v severním obchvatu města Velvar bude
nutná přeložka stávajícího osvětlení určeného pro chodce ve směru k závodu Velvana.
SO 451 - Přeložka DK RWE Transgas Net, s.r.o. (km cca 0,300-0,390)
V uvedeném úseku dojde výstavbou silničního obchvatu II/240 (SO 101) k dotčení
stávající optické kabelové trasy, výše uvedeného správce, společně také s prvky trasy spol.
Aliatel (DKO CESNET Hospozín-Zikova). Vzhledem k charakteru uložení stávajícího úseku
trasy je uvažována stranová přeložka všech stávajících prvků, bez nutnosti jejich přerušení.
Celková délka přeložky, činí cca 90,0m.
452 - Přeložka DOK Telefónica O2 (km cca 0,045 – 0,515 SO 102)
Realizací záměru dochází ke křížení kabelové trati (DK 204), výše uvedeného správce.
Z tohoto důvodu je navržena souvislá, společná přeložka dotčených kabelů. Celková délka
přeložky, činí cca 490,0m.
461 - Přeložka MK Telefónica O2 (km cca 0,045 – 0,515 SO 102)
Vlivem realizace záměru dochází přeložkou silnice III/24032 ke křížení metalické
kabelové trati, výše uvedeného správce. Celková délka přeložky, činí cca 490,0m.
453 - Ochrana kabelové trati Telefónica O2 (km cca 1,605 SO 101)
Výstavbou dojde v okolí km 1,6 ke křížení a k dotčení stávajících kabelových tratí, výše
uvedeného správce. Kabely a optotrubky budou pod komunikací a pod příkopy mechanicky
chráněny uložením do dělených PE chrániček, příslušných délek.
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454 - Ochrana kabelové trati Telefónica O2 (km cca 1,725 SO 101)
Výstavbou dojde v okolí km 1,725 ke křížení a k dotčení stávajících kabelových tratí,
výše uvedeného správce. Kabely a optotrubky budou pod komunikací a pod příkopy
mechanicky chráněny uložením do dělených PE chrániček, příslušných délek.
462 - Ochrana kabelové trati Telefónica O2 (km cca 2,240 SO 101)
Výstavbou dojde v okolí km 2,240 u křižovatky s přeložkou silnice III/24037 ke křížení
a k dotčení stávajících kabelových tratí, výše uvedeného správce. Kabely budou pod
komunikací a pod příkopy mechanicky chráněny uložením do dělených PE chrániček,
příslušných délek.
455 - Ochrana kabelové trati Telefónica O2 (km cca 0,090 SO 103)
Výstavbou dojde v místě křížení stávající komunikace (směr Miletice) k částečným
úpravám povrchu a stávajících prostupů – k jejich prodloužení. Kabely budou pod
komunikací a pod příkopy mechanicky chráněny uložením do dělených PE chrániček,
příslušných délek.
456 - Přeložka DOK Telefónica O2 (km cca 2,210-2,640 SO 101)
Realizací záměru dojde k dotčení kabelové trati, která by tak zůstala mimo komunikaci v poli. Z výše uvedeného důvodu je nutné kabelovou trať přeložit do nové trasy, podél okraje
nové komunikace III/24032 a obchvatu II/240. Celková délka přeložky, činí cca 630,0m.
463 - Přeložka MK Telefónica O2 (km cca 2,210-2,640 SO 101)
Realizací záměru dochází k vynucené přeložce metalické kabelové trati MTS, výše
uvedeného správce. Z výše uvedeného důvodu je nutné kabelovou trať přeložit do nové trasy.
Celková délka přeložky, činí cca 630,0m.
SO 501 – Ochrana potrubí DN 100 etylenovod
Trasa obchvatu kříží stávající potrubí v km 1,235. Je navrženo osazení dělené chráničky
pod zemním tělesem v délce 41 m. Součástí objektu je i chránička dl. 30m pod přeložkou
III/24032 (SO 102) v km 0,330 přeložky.
SO 510 – Úpravy plynovodů v prostoru stavby
Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna přesná poloha stávajících plynovodů v prostoru
silnice III/24037 severně od Velvar a nebylo možno určit přesně případnou kolizi s příkopy
přeložky této silnice, byl zaveden tento stavební objekt jako rezerva pro potrubní přeložky
v prostoru stavby.
SO 601 – Stavební úpravy v areálu betonárny
Obsahem stavebního objektu jsou činnosti a práce související s úpravou zpevněných
ploch, stavebních objektů a plotu areálu tak, aby bylo možno provést výstavbu komunikace.
Vlastník byl podrobně seznámen projektantem dne 7.8.2008 na místě se stavebním záměrem a
vyjádřil předběžný souhlas s rozsahem záboru i s demolicí garáže (dílny) pro nákladní
automobil.
SO 801 – Rekultivace stáv. komunikací a zpev. ploch
Obsahem stavebního objektu je technická rekultivace po odstranění stávajících vozovek
a zpevněných ploch. Území bude vyrovnáno zeminou a bude rozprostřena vrstva ornice v tl.
jako na sousedních pozemcích (0,4-0,6m). Biologická rekultivace proběhne následně na
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základě smlouvy mezi investorem a následným vlastníkem stanoveným geometrickým
plánem.
SO 802 – Rekultivace ploch dočasného záboru
Obsahem stavebního objektu je technická rekultivace ploch, které byly využívané
stavbou, ale nejsou vykoupeny jako trvalý zábor. Plochy budou uvedeny do původního stavu,
aby mohly být zemědělsky využívány. Ornice bude rozprostřena v tl. jak byla sejmuta. Plochy
budou předány původním vlastníkům.
SO 810 – Vegetační úpravy
Na svazích zemního tělesa komunikace bude mimo zatravnění (součást SO 101, 102,
103) provedeno osázení keři a stromy na cca 30% ploch. Projekt vegetačních úprav bude
podrobně rozpracován v dalším stupni projektové dokumentace.
Ozelenění má za úkol zmírnit dopady automobilové dopravy na životní prostředí.
Doprovodná zeleň bude plnit především funkci estetickou, krajinotvornou a hygienickou.
Vysázené stromy a keře by měly pomoci zapojit technické dílo do krajiny a napojovat se na
sporadickou stávající zeleň v blízkosti trasy obchvatu. Zeleň bude chránit před působením
vodní a větrné eroze. Důležité je mikroklimatické, hygienické, estetické a psychologické
působení zeleně v příměstském prostředí na obyvatele a na účastníky silniční dopravy.
Součástí hlavního silničního objektu bude ohumusování a zatravnění všech
nezpevněných ploch. Pro ohumusování se použije skrytá ornice, případně podorničí.
V rámci vegetačních úprav bude provedena výsadba vzrostlé zeleně. Hlavním úkolem
vegetačních úprav je začlenění stavby do okolní krajiny ozeleněním nové komunikace a
obnovou či nahrazením porostů, které byly 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 poblíž
sídelních útvarů a dále požadavky při začlenění dopravních technických děl do krajiny,
přičemž musí být respektovány zhoršené životní podmínky pro rostliny v okolí frekventované
silnice. Veškerý výsadbový materiál bude splňovat níže uvedené nároky. Koruna bude
nasazena minimálně ve výšce 2,5 m. U výsadeb na svahu postačí nasazení koruny ve výšce 2
m. Spon u alejové výsadby bude přibližně 10 m, u výsadeb na svahu 6 m. Stromořadí bude
doplněno jednořadou výsadbou volně rostoucích vyšších živých keřů chránících řidiče před
oslněním. Jednotlivé keře budou od sebe vzdáleny v řadě 0,8m. Výsadby musejí být
provedeny v místě trvalého záboru (max.30 cm od konce svahu). Veškeré vysazované rostliny
musí splňovat požadavky na výsadbový materiál I. třídy. Dřeviny musí být dostatečně
narostlé, prokořenělé, bez zjevných vad na habitu a růstu. Habitus musí být pravidelný a
typický pro danou rostlinu. Rostliny nesmí být jakkoliv mechanicky či jinak poškozeny.
Nesmí být zaschlé nebo spálené od slunce. Musí být bez zjevných chorob a škůdců na
nadzemní části i kořenové soustavě.
Veškeré vysazované rostliny budou bud‘ kontejnerované, nebo s balem, dostatečně
prokořenělé. Bal nesmí být proschlý. V případě podzimní výsadby v období září-listopad je
možné použít pro výsadby listnaté stromy prostokořenné (kořeny pak musejí být před
výsadbou ošetřeny odborným řezem a namočeny do zemité kaše). Ostatní dřeviny vždy bal,
nebo kontejner. Rostliny musí být celkově v dobrém zdravotním i vitalitním stavu.
Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě (keře zálivka k jednotlivým
rostlinám, popř. postřik hadicí na široko 5 l/keř, stromy min. 15 l/ks). Zálivka bude prováděna
podle vláhových poměrů cca 3x za rok až do předání výsadeb (5 l/keř, 15 l/strom špičák, 20 l
alejový strom, 50 l alejový strom větší velikosti).
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Úroveň navrženého technického řešení
Úroveň zpracování technické dokumentace odpovídá stávajícímu standardu pro daný
stupeň projektové přípravy. Zpracovatel dokumentace garantuje vypracování návrhu koncepce a
technického řešení stavby v souladu s platnými technickými předpisy a normami.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby

2010
2012

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

Středočeský
Velvary (533041)
Uhy (533009)
Chržín (532398)

Následující přehled uvádí stav zpracované územně plánovací dokumentace vztahující se
k zájmovému území.
1. Územní plán města Velvary
Území:
Stav:
Zpracoval:
Datum zpracování:
Uloženo:

správní území města Velvary
schválen
Architekti Bartošek a Vavřík spol. s r.o.
r. 2003
Městský úřad Velvary

Vztah územně plánovací dokumentace k obchvatu
Podle původně navrženého řešení v územním plánu z r. 2003 vedla trasa nové
komunikace téměř kolmo na sil I/16H, v nově navrhovaném řešení byla odkloněna
severovýchodně a zapracována do změny č. 02 územního plánu Velvar, schváleného
zastupitelstvem města 21.12.2006.
Obec Chržín, část Budihostice a obec Uhy nemají pro své území zpracován územní
plán.
2. Územní plán VÚC Pražský region
Území:
Stav:
Zpracoval:
Datum zpracování:
Uloženo:

Pražský region
schválen
-------r. 2006
Magistrát hl. m. Prahy

Vztah územně plánovací dokumentace k obchvatu
Navrhovaná komunikace je uvedena v ÚP VÚC Pražský region a je s ním v souladu.
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Zákres silnice II/240 dle ÚP VÚC Pražský region
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
1. Městský úřad Velvary – odbor výstavby a životního prostředí
- územní rozhodnutí podle ustanovení § 92 zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- stavební povolení podle ustanovení § 115 zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
2. Městský úřad Slaný – odbor životního prostředí (příslušný vodprávní úřad)
- stavební povolení podle ustanovení § 15 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon)
- souhlas se zásahem do VKP dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
3. Městský úřad Slaný – odbor dopravy (př. silniční správní úřad)
- stavební povolení podle ustanovení § 115 zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
ZPF a PUPFL
Trasa je vedena převážně po pozemcích zemědělského půdního fondu. Z hlediska
zemědělského využití převažuje orná půda, v menší míře i trvalý travní porost. Na celé ploše
trvale odnímané půdy a dočasných dlouhodobých záborů ZPF bude provedena skrývka
kulturního horizontu v rozsahu stanoveném dle pedologického průzkumu. O skrývce a jejím
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využití bude vedena evidence. Pozemky spadající do kategorie „ostatní“ tvoří jen
nevýznamnou část a jedná se především o plochy stávajících komunikací a plochy výroby na
okraji města. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou dotčeny.
Celkový trvalý zábor ZPF bude činit 105.887 m2, dočasný nad 1 rok 17.676 m2,
dočasný do 1 roku 22.314 m2. Na toto množství bude vypracován projekt pro souhlas
s odnětím pro Krajský úřad Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.
Níže uvedená tabulka definuje rozsah trvalého záboru.
Přehled snímané ornice
katastrální území
Budihostice
Budihostice celkem
Uhy
Uhy celkem
Velvary

Velvary celkem
celkem

výměra
(m2)
7 303
6 524
567
14 394
15 601
7 206
22 807
2 257
11 450
50 220
4 759
68 686
105 887

mocnost skrývky
(m)
0,20
0,25
0,35
0,50
0,70
0,25
0,35
0,40
0,70

Potřeba ornice pro stavbu

objem skrývané ornice
(m3)
1 461
1 631
198
3290
7 801
5 044
12 845
564
4 008
20 088
3 331
27 991
44 126

SO

RPC (m2)

tl. (m)

potřeba (m3)

101
102
103
801.1
801.2
801.3
ZS1 (ZU)
ZS2
ZS3 (KU)
celkem

44 061
4 355
1 634
3 880
6 750
12 140
6 200
2 150
9 300
90 470

0,15
0,15
0,15
0,40
0,40
prom.
0,30
0,30
0,40

6 609
653
245
1 552
2 700
3 642
1 860
645
3 720
21 627

pozn.

rek. III/24032
rek. II/240
doč.zábor

Realizaci záměru bude doprovázet přebytek ornice v předp. výši 25.500 m3.
Svahy násypů a zářezů komunikací budou ohumusovány v tloušťce 0,1 m a osety
travním semenem, lokálně, dle prostorových možností bude provedena výsadba vzrostlé
zeleně. Doprovodná zeleň bude plnit především funkci estetickou, krajinotvornou a
hygienickou a dále bude chránit před působením vodní a větrné eroze. Vysázeny budou
stromy i keře, které pomohou zapojit komunikaci do krajiny, a napojí se na sporadickou
stávající zeleň v blízkosti trasy přeložky.
Rozsah dočasného záboru presentuje následující tabulka:
Rozsah dočasných záborů
k.ú.
Budihostice
Uhy
Velvary
celkem

dočasný nad 1 rok
(m2)
6.127
11.549
17.676

dočasný do 1 roku
(m2)
1.988
174
20.152
22.314
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Následující tabulka kvantifikuje bilanci zemních prací.
Bilance zemních prací dle jednotlivých stavebních objektů
stavební
objekt
SO101
SO102
SO103
SO201
SO202
SO301
801.1(rek.III/24032)
801.2( rek. II/240)
celkem

výkop
36000
9000
1000
500
1000
415
100
200
48215
chybí

zemní práce
(m3)
násyp
přebytek
62000
500
8500
100
900
300
200
500
500
200
215
2500
1500
67600
10315

nedostatek
26000

2400
1300
29700
19385

Aktivní zóna na násypech i v zářezech bude tvořena z vhodného materiálu, získaného ze
zemníku. Z podobného vhodného materiálu, získaného mimo stavbu, budou provedeny
zásypy přechodových oblastí mostů. K ohumusování zemního tělesa hlavní trasy bude využit
především veškerý podorniční materiál. Teprve chybějící množství bude nahrazeno sejmutou
ornicí. Ohumusování zemního tělesa ostatních komunikací a rekultivace budou prováděny z
přebytečné ornice. Zbývající přebytky ornice budou odvezeny dle dispozic na další využití při
rekultivacích mimo stavbu a na zlepšení bonity zemědělských pozemků.
B.II.2. Chráněná území
V zájmovém území se ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. nenachází žádné zvláště
chráněné území či jeho ochranné pásmo (dle § 37 zákona č. 114/92 Sb.).
Obchvat leží mimo CHOPAV. V zájmovém území se nenachází žádné území zařazené
do evropské soustavy Natura 2000.
V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek. Trasa
obchvatu kříží nivu a tok Bakovského potoka, stejně tak jako tok Vranského potoka. Křížení
vodotečí je mimoúrovňové. Tyto segmenty je třeba ve smyslu § 3 považovat za významné
krajinné prvky dané zákonem. Celé zájmové území, stejně tak jako polovina zástavby města
Velvary, se nachází v ochranném pásmu osy nadregionálního biokoridoru. Obchvat
mimoúrovňově kříží mostním tělesem lokální biokoridor Bakovský potok.
Záměr se nedostává do konfliktu s ochranou ložiskových území dle zákona č. 44/1988
Sb.
B.II.3. Ochranná pásma
V prostoru stavby se vyskytuje infrastruktura, zejména komunikace a inženýrské sítě,
které mají svoje ochranná pásma.
silnice I. třídy
50 m od osy vozovky
silnice II. třídy
15 m od osy vozovky
silnice III. třídy
15 m od osy vozovky
trať ČD
60 m od osy krajní koleje
plynovod
4 m od vnějšího povrchu potrubí
kanalizační stoky
1,50 m od vnějšího povrchu
vodovodní řady
1,50 m od osy
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produktovod
sdělovací kabely
nadzemní vedení VN 1 - 35 kV
podzemní vedení kabel. silnoproudá
podzemní vedení kabel. slaboproudá
manipulační pruh kolem vodoteče

15 m
1,50 m
7 m od krajního vodiče
1 m od krajního vodiče
1,5 m od krajního kabelu
6m

B.II.4. Voda
Období výstavby
Během výstavby komunikace bude třeba pokrýt potřebu především užitkové vody z
místních zdrojů. Tato voda bude zapotřebí pro stavební práce spojené s betonováním, úpravou
zpevněných ploch a provozem stavebních strojů. Bude kryta z místních zdrojů povrchové
vody a z veřejného vodovodu. Čerpání vody podzemní se neplánuje. Potřeby pitné vody bude
kryta z místního vodovodu, přičemž se bude jednat o zanedbatelné množství.
Období provozu
Během provozu nebude komunikace vyžadovat žádné lokální zdroje vody k pokrytí
provozních účelů.
Souhrn
Lze konstatovat, že výstavba ani provoz silnice nebudou mít zvláštní nároky na spotřebu
pitné či užitkové vody. Budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti a nevznikne potřeba
otevírání a čerpání nových zdrojů vody.
B.II.5. Ostatní surovinové zdroje
Období výstavby
Kromě pohonných hmot a mazadel nebudou během výstavby obchvatu použity
suroviny, materiály či nástroje mající potenciálně negativní vliv na životní prostředí či
negativně ovlivňující zdraví obyvatel.
Pohonné hmoty a mazadla budou na stavbu dopravována v barelech. K přečerpávání
bude docházet jak mimo zájmové území, tak také v něm. Bude proto třeba věnovat pozornost
nebezpečí úniků. Nákladní automobily budou v naprosté většině tankovat pohonné hmoty u
čerpacích stanic. Odhad celkového množství by byl pouhou spekulací.
Spotřeba materiálu na výstavbu samotného povrchu vozovky (bez náspů) bude přibližně
následující:
délka vozovky (m)
2.638
540
290
Celkem

šířka (m)

mocnost (m)
hlavní trasa
9,5
0,61
přeložka sil. III/24032
9,5
0,46
přeložka sil. III/24037
9,5
0,48

objem (m3)
15.287,2
2.359,8
1.322,4
18.969,4

Výše uvedená množství je třeba ještě navýšit o materiál pro doprovodné stavby,
křižovatky a mostní konstrukce. Další materiály (ocel) budou třeba pro zábradlí.
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Do náspů vozovky bude dovezeno cca 19.385 m3 výkopových zemin za účelem pokrytí
negativní bilance. Zdroj těchto zemin není v současné době znám (vzhledem k fázi zpracování
projektové dokumentace ani nemůže být) a bude upřesněn v DSP (dokumentace pro stavební
povolení). S ohledem na existující problém s ukládáním výkopových zemin v regionu lze
v tomto smyslu považovat záměr za přínosný.
Ani u jednoho materiálu či substrátu se nejedná o množství, které by svým přemístěním
znamenalo vybočení z mezí typických pro daný typ stavby a daný region. Nebude mít
v regionu ani zásadní vliv na čerpání těchto materiálů a nevznikne potřeba otevírání nových
lomů. Přičemž se bude jednat o následující suroviny: kámen, štěrk, makadam, asfaltový beton
či živičná směs, spojovací postřik asfaltový, obalované kamenivo, infiltrační postřik
asfaltový, cementová stabilizace a štěrkodrť.
Lze předpokládat, že ani další stavební materiály: betonové a ocelové profily mostních
těles nebudou představovat problém pro životní prostředí.
Stavební dvory budou napojeny na zdroje elektrické energie, jejichž umístění bude
upřesněno v dokumentaci pro stavební povolení.
Období provozu
Jediný surovinový zdroj během provozu komunikace je posypový materiál používaný
v zimním období. Lze uvažovat použití rozmrazovacího média s převažujícím podílem NaCl,
a to v množství 1 – 2 kg/m2 za rok (resp. za zimní období). V případě větších dopravních
intenzit (výrazně nad 7.000 za den) dokonce 2 – 3 kg/m2 za rok (resp. za zimní období). Jiné
zdroje uvádějí cca 15 t/km u dvoupruhých silnic a 25 t/km u čtyřpruhých silnic a nejnovější
šetření prováděné na dálnici D11 hovoří o 16 t/km čtyřpruhé silnice za klimatických
podmínek typických pro nížinu resp. 8 t/km dvoupruhé silnice.
Následující tabulka sumarizuje odhad množství posypového materiálu, které bude
aplikováno na vozovku o aktivní šířce 2 x 3,5 (v délce 2.638 m) za rok (resp. za zimní
období).
Celkové množství aplikovaného NaCl, jehož původem bude vozovka obchvatu
v posuzovaném úseku
Délka trasy
(m)
2.638
Poznámka:

Aktivní šířka
(m)

Množství
NaCl *

Množství
NaCl **

7
18,5 – 36,9 MT
21,1 MT
* 1 – 2 kg/m2 za rok (resp. za zimní období)
** 8 t/km za rok (resp. za zimní období)

Redukce na
aplikaci
solanky
max 25,8 MT

Následující tabulka kvantifikuje množství NaCl splavovaného z povrchu vozovky do
jednotlivých recipientů.
Množství NaCl splavovaného z povrchu vozovky podle míst zaústění do recipientů
Zaústění do
recipientu
Bakovský p.
(1-12-02-092)
Vranský p.
(1-12-02-081)

Odkanalizovaná
trasa
(km staničení)
0,000 – 2,420

Délka
(m)

Množství
NaCl *

Množství
NaCl **

2.420

Aktivní
šířka
(m)
7

16,9 – 33,9 MT

19,4 MT

Redukce na
aplikaci
solanky *
max 23,7 MT

2,420 – 2,638

218

7

1,5 – 3,0 MT

1,7 MT

max 2,1 MT

Údaje z posledního sloupce, zahrnující nejvyšší odhad redukovaný na použití solanky,
byly převzaty do dalšího výpočtu.
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Elektrická energie, zemní plyn a tepelná energie
Žádný z výše uvedených energetických zdrojů nebude během výstavby čerpán v míře
přesahující průměr dané oblasti; provoz přeložky pak bude zcela bez nároků.
Možnost připojení na elektrickou energii pro staveništní účely je možné realizovat z
vedení, která probíhají v těsné blízkosti stavebních ploch a na kterých se v rámci stavby
budou realizovat přeložky. V místech, kde není možné využít přípojek na el. energii, je
uvažováno s využitím náhradního zdroje. Dodavatel dle svých podmínek a nároků na
množství odebírané el. energie požádá správce distribuční sítě o zřízení provizorního
připojení nového odběrného místa. Zařízení staveniště situované v místě, kde je zdroj el. en.
vzdálený, lze připojit mobilními dieselagregáty.
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Inženýrské sítě
V prostoru stavby je poměrně hustá síť technického vybavení. Jedná se o vodovody,
kanalizaci, plynovody, nadzemní vedení VN, podzemní kabelová vedení elektro i
slaboproudá. Přeložky a úpravy těchto sítí jsou ve stavbě zařazeny jako samostatné stavební
objekty. Jejich realizace bude detailně rozpracována v dalších stupních zpracování projektové
dokumentace.
Komunikace
Dopravní napojení města je provedeno komunikací II/240 která prochází centrem a
křižuje silnici I/16H. Komunikace I/16H, která nahrazuje původní průtah městem, prochází po
jižním obvodu města Velvary a připojuje Velvary k rychlostním komunikacím D8 a R7. Trasa
bývalého průjezdního úseku silnice I/16H procházející městem je ponechávána v silniční sítí
jako silnice III. třídy. Silnice II/240 je vedena od Prahy v těsném souběhu s jednokolejnou
kralupskou železniční tratí až k mimoúrovňovému křížení s obchvatovou trasou silnice I/16H.
Úsek souběhu se železniční tratí bude řešen postupným rozšířením silničního profilu pro
návrhovou kategorií S9,5/70 při zajištění dostatečného bočního odstupu. Od mimoúrovňové
křižovatky na obchvatové trase
silnice I/16H průjezdní úsek Silniční síť v okolí zájmového území
Číslo
Číslo
Odkud – kam
silnice II/240 pokračuje kolem
silnice
sčítacího
hřbitova k Pražské bráně a
úseku
I/16
1-1440 od Slaného ke křižovatce se silnicí II/240
Pražskou ulicí vstupuje do
I/16H
1-1458 od dálnice D8 ke křižovatce s II/616
městské památkové rezervace a
I/16
1-1448 od obce Uhy ke křižovatce II/616
na náměstí, doprava je však
II/240
1-2049 od Veltrus ke křižovatce se silnicí I/16H
převedena do ulic Školská,
II/240
1-2050 od křižovatky s II/239 do Velvar ke
Tyršova a Chržínská. Ulicí Za
křižovatce s II/616
III/24037
1-5300 od Miletic ke křižovatce s II/240
Roudnickou branou pokračuje
III/24032
--od Budihostic k betonárce ve Velvarech
na sever přes Černuc k Roudnici
III/24032
--od betonárky ke křižovatce s II/240
nad
Labem.
Zásadním
II/616
1-5300 centrum Velvar – od II/240 k I/16
problémem současného provozu
na průjezdním úseku silnice II/240 je poměrně vysoký podíl těžkých nákladních vozidel, daný
především vedením velkých objemů nákladní dopravy v přepravních vztazích k pískovně v
Černuci.
Výše popsané silniční trasy vytvářejí páteřní komunikační skelet, na který jsou
připojeny další místní a účelové komunikace zajišťující propojení častí města až přístupnost
jednotlivých objektů a jednotlivých obhospodařovaných pozemků a ploch.
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Záměr je navrhován s úmyslem převést co největší část dopravy ze silnice II/240 mimo
zástavbu. Ve stávající zástavbě významně poklesne dopravní zatížení a bude odvedena
významná část tranzitní dopravy s významným podílem těžké nákladní dopravy.
Z prognózy dopravy vyplynulo, že město Velvary je poměrně silným zdrojem resp.
cílem těžké nákladní dopravy. Především doprava v Chržínské ulici je ovlivněna lokálními
zdroji a proto je zde snížení nákladní dopravy po zprovoznění obchvatu poměrně malé Z toho
vyplývá, že oba příjezdové úseky od silnice I/16H budou i nadále, po zprovoznění obchvatu
II/240, zatíženy těžkou nákladní dopravou (pokles pouze o 22 %). Naopak významné snížení
intenzit dopravy nastane v samotném centru na náměstí krále Vladislava a napojujících
ulicích (Školská, Tyršova a Za Roudnickou branou). Konkrétně se jedná o pokles o přibližně
77 % u osobních a 87 % u nákladních vozidel. Rozsah a charakter navrhovaných stavebních
prací vyžaduje provedení přeložek a úprav stávajících komunikací III. třídy, u napojení na
silnici I/16H na začátku a II/240 na konci stavby dojde k zásahu do stávajících silnic.
Dopravní opatření při zásahu do silnic nebyla zatím specifikována, bude využito objížděk po
stávajících silnicích, případně budou zřízeny dočasné krátké objížďky v místě napojení.
Rekonstrukce úrovňové křižovatky na silnici I/16H bude prováděna za provozu s regulací
dopravy.
Komplikovanost průjezdu na stávajícím průtahu městem je patrná z následujících
snímků

Ulice Chržínská před náměstím

Výjezd z náměstí Za Roudnickou branou

Při výstavbě budou stávající komunikace využívány pro přístup na staveniště. Jako
hlavní trasu pro přísun materiálu lze doporučit silnici I/16H. Doprava při zemních pracích a
výstavbě vozovky by měla probíhat v trase nové silnice.
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 a kvalitě hlavní přístupové komunikace se poškození
souvisejících komunikací nepředpokládá. Dopravně-inženýrská opatření budou upřesňována v
dalších projektových stupních dle zvoleného postupu prací vybraným zhotovitelem stavby.
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Dopravně-inženýrské údaje
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Údaje o počtu a skladbě vozidel, která budou projíždět zájmovým územím v době
předpokládané realizace záměru, poskytl zadavatel. Základ pro výpočet výhledových
dopravních intenzit tvoří roční průměr denních intenzit (RPDI) z celostátního sčítání dopravy
v roce 2005. Dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic je možné na základě výhledových
intenzit dopravy a růstových koeficientů (ŘSD z roku 1995) posoudit kvalitu dopravy na
posuzovaném úseku. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané změny intenzity
dopravy v r. 2020 pro stav bez obchvatu a s obchvatem. Tyto odhady zahrnují výše zmíněné
růstové koeficienty
Prognóza dopravní intenzity pro rok 2020 (vozidla za 24 hod)
sčítací úsek
č. silnice
I/16H
II/240

II/616
III/24032

ulice
JV obchvat
Tyršova
Chržínská
nám. krále Vladislava
za R. branou
nový obchvat západ
nový obchvat východ
Chržínská
U cukrovaru

dopravní intenzita
bez obchvatu
s obchvatem
celkem
TNA
celkem
TNA
8.060
3.400
10.100
3.770
5.250
1.440
3.210
1.070
5.050
1.510
3.020
1.180
5.340
840
1.150
110
4.650
670
930
70
----3.720
600
----4.070
710
4.260
1.470
2.230
1.114
690
170
330
100

Železniční síť v zájmovém území
Železniční doprava má v řešeném území více jak stoletou tradici, provoz na kralupské
trati byl zahájen v r. 1882. Jednokolejná trať č.111 Kralupy nad Vltavou - Velvary je
v současném drážním systému zařazena v systému PID - Pražské integrované dopravy.
Z koncové železniční stanice Velvary je provedeno zavlečkování výrobních areálů kovohutí a
bývalého cukrovaru. Pro osobní železniční dopravu v řešeném území dále slouží zastávka
Velká Bučina, v tomto úseku je provedeno zavlečkování areálu zemědělského nákupního a
zásobovacího podniku. Osobní doprava je ve vnějších přepravních vztazích k bližším i
vzdálenějším cílům zájmového území realizována jednak železniční osobní dopravou a v
převládající míře pak veřejnou pravidelnou autobusovou dopravou.
Záměr se nedostává do střetu s železniční dopravou. V trase silnice II/240 se
předpokládá mimoúrovňové křížení železniční tratě východně od obce Zeměchy. Záměr je
bez vlivu na plynulost železniční dopravy.
Ve fázi výstavby komunikace bude pro přepravu stavebních materiálů využívána
existující silniční síť. Odhad celkového množství přepravovaného materiálu do/z prostoru
staveniště a z toho vyplývající počet jízd nákladních automobilů není snadné přesně stanovit.
Nicméně hrubý odhad, uvažující pouze přepravu největších objemů, uvádí následující tabulka
(hodnoty jsou zaokrouhleny).
m3
92.341

suma jízd aut
jízd za den
Odvoz výkopové zeminy včetně orniční vrstvy
13.192
26,4
Dovezení zeminy do náspů a ornice na ohumusování
12.747
25,5
89.227
Doprava materiálu na výstavbu povrchu vozovky
18.970
2710
5,4
(kamenivo, živičné směsi, trativody)
Mosty (železobeton, beton)
600
86
0,2
Protihlukové zdi (beton, protihlukové prvky)
750
107
0,2
Nakupovaný materiál
20.000
2.857
5,7
Celkem
221.888
31.690
cca 64
Poznámka: Přepravní objem nákladního automobilu = 7 m3. Předpokládaná doba trvání výstavby cca 2 roky, 1
rok = 250 pracovních dní (dá se očekávat, že rozložení jízd v čase nebude pravidelné).
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Z bilance vyplývá nedostatek materiálu předběžně 19.385 m³. Potřebný materiál bude
nakoupen a dovezen na stavbu.
Jedná se o odhad nezahrnující přejezdy uvnitř území stavby. Bude vhodné, aby se
většina této dopravy uvnitř stavby odehrávala v pracovním pruhu, situovaném na ploše
trvalého záboru půdy a minimalizoval se tak dopad těžkých mechanismů na zemědělskou
půdu či na volnou krajinu.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší vlivem výstavby a provozu na rozšířeném obchvatu lze
rozdělit na:
1) Liniové - Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, je třeba za zdroj znečištění
ovzduší považovat celou komunikaci. Nejzávažnějšími škodlivinami jsou oxid uhelnatý (CO),
oxidy dusíku (NOX) resp. oxid dusičitý (NO2), uhlovodíky (CXHY) a prašný aerosol, případně
benzen nebo polycyklické aromatické uhlovodíky, které se v případě modelování imisí
vyjadřují jako koncentrace benzo(a)pyrenu. Vliv olova (Pb) bude vzhledem k nárůstu motorů
s katalyzátory nulový a legislativní limity vztahující se k oxidu uhelnatému jsou natolik
„měkké“, že nepředstavují problém.
Hodnoty NOX resp. NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, PM10 a CO mající původ v
dopravě na obchvatu, byly zjištěny z předpokládaných intenzit dopravy řazených do kategorií
a emisních faktorů vztahujících se k dané kategorii. Emise byly vypočítány pro jednotlivé
dílčí úseky a modelem byla následně zjišťována jejich disperze do okolí. Zohledněn byl sklon
vozovky, rychlost jízdy a předpokládané složení vozového parku. K výpočtu emisní bilance
byly použity emisní faktory publikované na serveru MŽP.
Emisní faktory
TNA, 80 km/hod, EURO 4
sklony
0
2
4
6
-2
-4
-6

NOx
1,6037
2,6064
3,7087
4,6860
0,9973
0,8002
0,8206

benzen
0,0052
0,0053
0,0061
0,0071
0,0059
0,0067
0,0073

beno(a)pyren
1,0466
1,7009
2,4203
3,0580
0,6508
0,5222
0,5355

PM10
0,0570
0,0754
0,0984
0,1193
0,0493
0,0504
0,0544

CO
2,1884
2,7934
3,5259
4,2669
1,8580
1,8235
1,9556

benzen
0,0120
0,0122
0,0140
0,0161
0,0134
0,0152
0,0167

beno(a)pyren
1,0466
1,6999
2,4183
3,0549
0,6515
0,5233
0,5368

PM10
0,1956
0,2586
0,3373
0,4092
0,1694
0,1730
0,1871

CO
2,9070
3,7385
4,7349
5,7358
2,4460
2,3913
2,5674

benzen
0,0024
0,0026

beno(a)pyren
0,1527
0,2094

PM10
0,0011
0,0011

CO
0,2018
0,2923

TNA, 80 km/hod, EURO 3
sklony
0
2
4
6
-2
-4
-6

NOx
2,0856
3,3876
4,8191
6,0878
1,2984
1,0429
1,0697

OA, 80 km/hod, EURO 4
sklony
0
2

NOx
0,1239
0,1698
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0,0034
0,0047
0,0024
0,0024
0,0025

0,2842
0,3833
0,1098
0,0773
0,0530

0,0011
0,0011
0,0011
0,0011
0,0011

0,4300
0,6512
0,1399
0,0963
0,0647

benzen
0,0033
0,0039
0,0051
0,0068
0,0030
0,0028
0,0027

beno(a)pyren
0,1527
0,2094
0,2842
0,3833
0,1098
0,0773
0,0530

PM10
0,0011
0,0011
0,0011
0,0011
0,0011
0,0011
0,0011

CO
0,3172
0,4591
0,6747
1,0195
0,2199
0,1512
0,1015

OA, 80 km/hod, EURO 3
sklony
0
2
4
6
-2
-4
-6

NOx
0,2540
0,3482
0,4726
0,6374
0,1826
0,1286
0,0882

Poznámka: hodnoty viz server MŽP, vycházející z výpočtů pomocí SW MEFA
Všechny údaje v g/km, pouze benzo(a)pyren µg /km

Při stanovení celkového množství škodlivin emitovaných vlivem dopravy byly použity
intenzity dopravy uvedené v kapitole B.II.6. Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu.
Celkové množství emisí (t/rok) vlivem automobilového provozu na obchvatu
CO
NOx
benzen
benzo(a)pyren susp. částice
PM10
2,4
1,7
0,016
1,217
0,069
Poznámka: emise benzo(a)pyrenu jsou uváděny v g/rok

Při zohlednění potřeby převozu rozhodujících množství zemin a stavebních materiálů
spojených s realizací záměru byl proveden hrubý odhad množství plynných škodlivin
emitovaných nákladními automobily. Odhad se opírá o emisní faktory pro těžké nákladní
automobily (hodnoty viz server MŽP) při rychlosti 20 km/hod a vzhledem k částečnému
pohybu v náročném terénu mimo vozovku byly hodnoty navýšeny o 30%. Údaje shrnuje níže
uvedená tabulka. Časové či prostorové rozložení těchto škodlivin by však bylo pouhou
spekulací.
Hrubý odhad celkového množství škodlivin (t) emitovaných v prostoru zájmového území
vlivem automobilového provozu spojeného s výstavbou v průběhu dvou let
CO
NOx
benzen
benzo(a)pyren
susp. částice
0,505
0,281
0,004
0,02
0,014
Poznámka:

Emise benzo(a)pyrenu jsou uváděny v g/rok
Výpočet vychází z předpokladu, že nákladní automobil v průměru vyjede ze středu staveniště a
v rámci zájmového území ujede dvakrát (jízda tam a zpět) poloviční vzdálenost délky
posuzovaného úseku. Vzhledem k neznalosti tras, kterými nákladní automobily budou jezdit, se
tyto údaje netýkají oblasti mimo zájmové území.

Během delších suchých období se za provozu komunikace dále může projevit vliv
zvýšené prašnosti, který by měl být řešen odpovídajícími provozními opatřeními ze strany
správce komunikace - kropení.
2) Plošné - Potenciálním plošným zdrojem mohou být nezpevněné stavební plochy, z
kterých se může šířit polétavý prach. Tento zdroj připadá v úvahu pouze ve fázi výstavby a
jeho vliv je velmi omezený. Potenciální plošné zdroje (parkoviště techniky, mezisklad
deponií, atd.) bude třeba umístit co nejdále od objektů obytné zástavby.
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3) Bodové - Mohou se vyskytnout pouze ve fázi výstavby vlivem nahloučení stavební
techniky a jejich význam je zanedbatelný.
B.III.2. Odpadní vody
1. Obecně
Během výstavby a provozu na obchvatu nebudou vznikat žádné odpadní vody ve smyslu
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. Jediné splaškové vody
vzniknou v omezeném množství v průběhu výstavby ze sociálních zařízení. Jejich
odstraňování se musí dít v souladu s Nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb. Dešťová voda,
odtékající z povrchu komunikace, je dle ČSN 75 6101 klasifikována na základě původu a typu
znečištění jako znečištěná dešťová voda odtékající ze znečištěných povrchů komunikací.
Hlavním zdrojem znečištění vody odtékající z povrchu vozovky budou chloridy
obsažené v posypových solích během zimní aplikace.
2. Srážkové úhrny
Průměrný roční srážkový úhrn činí 499 mm, průměrný srážkový úhrn za zimní období
(listopad – březen) činí 127 mm. Z těchto srážkových úhrnů bylo stanoveno celkové množství
vody odtékající z povrchu vozovky, a to následujícím způsobem: objem odtékající vody =
srážkový úhrn (m) x koeficient odtoku x plocha komunikace (m2). Koeficient odtoku
zohledňuje množství vody vypařené do ovzduší. Pro zimní období činí 0,9, pro celý rok 0,8.
Recipientem dešťových vod z obchvatu bude potok Bakovský, v mnohem menší míře
pak také potok Vranský.
Bilance srážkových vod odtékajících do recipientů z komunikace
Recipient

Délka trasy (m)

Zpevněná plocha
(m2)

Objem ročního
odtoku (m3)

Objem zimního
odtoku
(m3)
l . s-1

Bakovský p.
2.420
22.990
9.177
2.628
(1-12-02-092)
Vranský p.
218
2.071
827
237
(1-12-02-081)
Poznámka: Zpevněná plocha = celková zpevněná plocha povrchu (jízdní pruhy + krajnice).

0,25
0,02

Celkové průměrné množství srážkových vod odtékajících se zpevněné plochy vozovky
obchvatu je cca 10.004 m3 za rok, resp. 2.865 m3 za zimní období (IX – III) (= cca 0,27 ltr/s).
3. Kontaminace vody vlivem provozu na silnici
Původ látek znečišťujících dešťovou vodu
Zdroj znečištění
znečišťující látky
Výfukové plyny
Pb, Ni, sloučeniny N, fenoly, uhlovodíky, PCDD, PCDF, rez,
částice
Otěr brzdových obložení
Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, částice
Otěr pneumatik
Cd, Zn, rez, organické sloučeniny, pryž, S, Pb, Cr, Cu, Ni
Otěr povrchu komunikace Si, Ca, Mg, asfalt, dehet, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, částice
Otěr značení komunikací TiO2, rozpouštědla
Úkapy motorů
Pb, Ni, Zn, organické látky, oleje, tuky, uhlovodíky, Cu, V, Cr
Koroze, obrus
Al, Cu, Fe, Co, Mn, Cd, Zn
Stavební hmoty
Minerální látky, pojiva (asfalt, vápno, cement), stavební hmoty
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Nákladní i osobní doprava zatěžuje dešťové vody dvěma dalšími skupinami závadných
látek – PAH a nitrofenoly. Sloučeniny těchto dvou skupin jsou toxické, karcinogenní a
stabilní jak ve vodě, tak v půdě (data viz Synáčková 2000).
Sloučeniny dusíku a fosforu
Obsah dusíkatých forem zjištěných různými autory v odpadní vodě z komunikací
Forma N
koncentrace
N-NH4+ (mg/l) 0,2 – 2,4
N-NO3- (mg/l) 0,6 – 1,1
N-NO2- (mg/l) 0,02 – 0,21
Nc (mg/l)
5,9 – 6,5
Norg (mg/l)
3,0
Průměrná koncentrace fosforečnanů ve vodách z komunikací činila 1,5 mg/l. Další
autoři uvádějí rozmezí Pc v odpadních vodách z komunikací v rozmezí 0,55 – 1,66 mg/l (data
viz Synáčková 2000).
Látky organického původu
Průměrné hodnoty znečištění povrchových vod organickými látkami majícími původ
v povrchu komunikací uvádí následující tabulka:
ukazatel
průměrná hodnota
CHSKCr (mg/l)
40 - 250
BSK5 (mg/l)
8 - 28
Corg (mg/l)
12 - 34
(data viz Synáčková 2000)
Ropné látky
Benziny, petroleje, mazací oleje a další výrobky z ropy patří ke skupině látek
stanovovaných po extrakci jako nepolární extrahovatelné látky (NEL). Ve vodě jsou omezeně
rozpustné, mohou se v ní proto vyskytovat v několika různých formách – volné, emulgované,
rozpuštěné a nasorbované na pevných částicích unášených vodou. Obsah NEL v odpadních
vodách z komunikací se obvykle pohybuje řádově v desetinách mg/l až v jednotkách mg/l.
V dešťových vodách z dálnic se obsah NEL pohybuje od 0,001 mg/l do 3,1 mg/l. Přitom
nebyl zjištěn výraznější rozdíl mezi letním a zimním období. V době krátkodobých
intenzivních dešťů byl zjišťován obsah NEL 100 – 400 mg/l. Na vozovkách mimo město byly
naměřeny hodnoty v rozmezí 2 – 28 mg/l (data viz Synáčková 2000).
Polyaromatické uhlovodíky (PAH)
Vznikají při spalování pohonných hmot v motorech. V odpadních vodách z komunikací
jsou součástí nerozpustných látek, na kterých jsou sorbovány. Představují závadné látky,
některé mají karcinogenní vlastnosti (data viz Synáčková 2000).
Dioxiny
Termín dioxiny se vztahuje na 219 různých látek s podobnými vlastnostmi, ale
s rozdílnou toxicitou. Tvoří je dvě skupiny sloučenin podobných strukturou avšak odlišných
svými chemický chováním – polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a polychlorované
dibenzofurany (PCDF). Dioxiny vznikají při spalování pohonných hmot. Bylo však
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prokázáno, že množství emisí dioxinů z mobilních zdrojů (dopravy) u nás významně klesá,
jelikož se upustilo od přidávaných halogenových vynašečů olova do olovnatých benzinů.
Součástí znečištění odpadních vod z vozovek jsou také různá aditiva, přidávaná do
automobilových benzinů. Jedná se především o methyl terc-butyl ether (MTBE). Jeho obsah
v benzinu se pohybuje od 2 do 15 obj. %. Jedná se o látku často kontaminující podzemní vody
v blízkosti komunikací s ohledem na její velmi dobrou rozpustnost ve vodě. MTBE je
potenciální karcinogen (data viz Synáčková 2000).
Chloridy a sírany
Obsah chloridů v odpadních vodách z komunikací značně kolísá. Jejich zdrojem je
zejména posypová sůl (NaCl, CaCl2), používaná v zimním období. Jak bylo zjištěno, kolísá
koncentrace chloridů v odpadních vodách z dálnic v letním období mezi 92 a 350 mg/l a
v zimním období mezi 150 až 5635 mg/l.
Při počtu vozidel 700 – 7000 za den se obsah síranů pohybuje od 7 do 80 mg/l, při počtu
vozidel nad 7000 za den od 250 do 500 mg/l (data viz Synáčková 2000).
Následující tabulka uvádí průměrné roční (resp. za zimní období) obohacení vody
recipientů chloridovými anionty odtékajícími z vozovky přeložky. Výpočet vychází z
předpokladu 60ti procentního obsah chloridových iontů v posypovém médiu. Metodický
pokyn MŽP (Metodika k vyhodnocování vlivů liniových staveb na životní prostředí) uvádí, že
70% chloridů se šíří formou aerosolu na větší vzdálenost a skončí v jiném recipientu. Tato
následná redukce byla do výpočtu zahrnuta.
Bilance chloridových iontů (Cl-) obohacujících recipienty v zimním období (XI – III)
Recipient
Posypový Množství Cl- Objem zimního odtoku
Koncentrace
materiál
(t/rok)
(listopad – březen)
chloridů
(t/rok)
(m3)
(g/l)
Bakovský p.
23,7
4,27 *
2.628
1,6
(1-12-02-092)
Vranský p.
2,1
0,38 *
237
1,6
(1-12-02-081)
Poznámka:
* Údaje popisují množství produkovaného Cl-, které skončí v daném recipientu při zohlednění
70ti procentního šíření formou aerosolu do jiných recipientů.

Výše uvedené výpočty platí pouze v případě řízené aplikace solanky (roztok
granulované posypové soli).
Vedle chloridů, které jsou obsaženy v posypových solích, je třeba uvažovat i další
znečišťující látky dostávající se do odtékající vody vlivem provozu vozidel a také jako
součást posypových materiálů. Je třeba počítat s úniky ropných látek, s určitými emisemi
olova a těžkých kovů. Jelikož se jedná o znečištění, které vzniká náhodně, je těžké předvídat
jeho míru. Následující tabulka, vycházející z dlouhodobého šetření VÚD Žilina, poskytuje jen
velmi hrubou představu o tomto znečištění dešťových vod rozděleným podle intenzity
dopravy a z ní vyplývajícího množství posypových materiálů aplikovaných v zimním období.
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Znečištění dešťových vod z pozemních komunikací
Fyzikální a
chemická
složka
Tvrdost *
Mineralizace
Dusičnany
Oxidovatelnost
BSK5
Amoniak
Vápník
Hořčík
Mangan
Železo
Chloridy
Sírany
NEL
Kadmium
Olovo
Měď
Zinek
Chrom
Nikl
Vanad
reakce pH **

Dosahovaná koncentrace (mg/l) na komunikaci v extravilánu
A=700-7000
B=1-2
5,5-4,5
150-7 000
0-70
2-17
1-12
0-1
20-150
8-50
0,1-1,3
0-3,5
70-4 500
7-80
0-0,4
0-0,007
0-0,03
0-0,035
0,01-0,3
0-0,015
0-0,03
0-0,01
6,1-7,8

A > 7 000
B=2-3
12,5
15 000
105
37
15
2,1
325
75
2,8
9
10 000
250-500
0,8
0,022
0,135
0,05
10,2
0,02
0,045
0,012
7,8

Odpočívky
26
26 000
105
75
30
37
600
250
1,8
25
16 500
160
18
0,026
0,055
0,05
38,5
0,01
0,07
0,02
7,8

Letní oplach
vozovek
2
400
4
130
40
5
75
6
0,8
6
55
90
2
0,06
0,27
0,47
0,015
0,05
0,05
5,9-7

Max.přípustné
množství (mg/l) ++
Ostatní toky
1 000
7
6
6
0,5
250
150
0,5
2,0
250
300
0,1
0,001
0,015
0,030
0,2
0,05
0,05
0,05
6,0-8,0

Zdroj:

Znečištění srážkových vod z pozemních komunikací, VÚD Žilina, výzkumná oblast pozemních
komunikací a letištních ploch Brno,1990.
Pozn.: A
počet vozidel za 24 hodin (při dopravní zátěži do 700 voz/den a množství chemického posypu do
1 kg/m2/zimu se považují srážkové vody z komunikace za čisté)
B
množství chemického posypu (kg/m2/zimu)
+
ČSN 757111 Pitná voda
++
Nař. vl. ČR 61/2003 Sb.
*
mmol/l
**
pH - bez jednotky
°
uvedené koncentrace platí pro vody bezprostředně po dešti s vydatností 6 mm po 10ti dnech
bezdeštného období
NMH nejvyšší mezní hodnota
MH mezní hodnota
DH doporučená hodnota
IH
indikační hodnota

Průměrné hodnoty obsahu kovů v odpadních vodách z komunikací
prvek
Koncentrace
Ag (µg/l) < 10
Co (µg/l) < 10
Cr (µg/l) < 15
Fe (µg/l) 2260
Hg (µg/l) < 3
Mn (µg/l) 160
V (µg/l)
< 12
Al (µg/l) 1590
Ca (mg/l) 13,09
K (mg/l) < 3,2
Mg (mg/l) 1,3
Na (mg/l) < 5170
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B (mg/l) 0,31
(data viz Synáčková 2000)
V místech očekávaného zaústění dešťové vody z povrchu vozovky není vyhlášeno
žádné ochranné pásmo (dříve PHO) vodního zdroje.
B.III.3. Odpady
Stavba a provoz na obchvatu budou doprovázeny vznikem odpadů typických pro
komunikace této třídy.
Zatímco během výstavby vznikne velké množství odpadu za krátkou časovou jednotku,
bude samotný provoz zatěžovat životní prostředí po malých dávkách, zato však neustále.
Během provozu komunikace samozřejmě vznikne nebezpečí havarijních stavů (úniky ropných
látek či jiných kontaminantů vlivem nehody, kontaminace zeminy, vodních toků) vyžadující
sanační zásah s následným vznikem kontaminovaného odpadu. Tyto stavy je těžké
předpovídat, provozovatel komunikace na ně však musí být připraven.
Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů se za
původce odpadů u liniové stavby rozumí dodavatel stavby pro období výstavby a organizace
pověřená správou a údržbou komunikací pro období provozu. Původce odpadů se musí výše
zmíněným zákonem řídit a při vzniku, nakládání, třídění a zneškodňování odpadů postupovat
dle zatřídění v katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.), vést jejich evidenci a
zabezpečit je před odcizením a nežádoucím znehodnocením. Před zprovozněním obchvatu
musí provozovatel administrativně i organizačně zajistit rozšíření svého systému nakládání
s odpady o objem odpadů, které budou vznikat při provozu na nové komunikaci.
V maximální možné míře je třeba odpady recyklovat či je nabídnout k využití jinému
subjektu. Při výstavbě je možné využít jako stavební materiál technicky vhodné frakce
recyklátu z betonů nebo z tříděných stavebních sutí. Účelem všech těchto opatření je
minimalizace vzniku odpadů a jejich nevratného zneškodňování, které s sebou vždy nese
rizika a zátěže pro životní prostředí. Tento proces by měl začít již ve fázi vybírání dodavatelů,
jejichž služby by měly být posuzovány i z hlediska odpadové náročnosti. Tento přístup je
nejen ekologický, ale i ekonomický.
Za běžné (nehavarijní) situace lze během výstavby resp. provozu uvažovat vznik
následujících druhů odpadů:
Pravděpodobné odpady jejichž zdrojem bude komunikace
Kód
Název odpadu
Kategorie
odpadu
(dle
katalogu
odpadů)
Fáze výstavby
080111
Odpadní barvy a laky obsahující
N
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
080200
Odpady z výroby, ze zpracování,
O
z distribuce a používání nátěrových
hmot
130100
Odpadní hydraulické oleje
N
130200
Odpadní motorové, převodové a
N
mazací oleje

Způsob
využití

Způsob
odstraňování

R2

D10
D1 + D10

R9
R9

D9
D9
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020107

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Beton
Dřevo, sklo, plasty
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina (včetně vytěžené zeminy
z kontaminovaných míst), kamení a
vytěžená hlušina (pouze v případě
kontaminované zeminy)
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump
Fáze provozu
Odpady z lesnictví

050105
130502
150102

Uniklé (rozlité) ropné látky
Kaly z odlučovačů oleje
Plastové obaly

N
N
O

160103
170302

Pneumatiky
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 01
Odpady z lapáků písku
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

O
O

170101
170200
170301
170302
170405
170411
170500

170904
200201
200301
200304

190802
200101
200201
200301
200303

N

D1

O
O
N
O

R5
R3, R5

O
O
N+O

R4

D1
D1
D1

O

R5

D1

O
O
O

R3

D2
D1
D2

O

R3

R5

O
O
O
O
O

R5

R3

R1

R3

D1
D1 + D10
D1
D1

D1+ D2 +
D10
D1+ D9
D9
D1+ D9 +
D10
D1+ D9
D1
D1
D1 + D10
D2
D1
D1

Poznámka:
O – ostatní odpad
N – nebezpečný odpad
Způsob odstraňování odpadů byl vyhodnocen dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů
Způsoby odstraňování odpadů:
D1 – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu
D2 – Úprava půdními procesy
D9 – Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
D10 – Spalování na pevnině
Způsoby využívání odpadů :
R1 Využití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
R2 Získávání/regenerace rozpouštědel
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R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů
mimo kompostování)
R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin
R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného využití olejů

B.III.4. Doplňující údaje
1. Akustický tlak (hluk)
Záměr způsobí změnu akustické situace ve svém okolí od okamžiku zahájení stavebních
prací. Situování trasy v území vůči obytné zástavbě a dalším objektům však umožňuje
minimalizaci hlukové zátěže okolí tak, aby nebyly překročeny povolené limity u nejbližší
obytné zástavby. Za nejcitlivější prostor z hlediska hluku je třeba považovat zástavbu lokality
Nové Uhy resp. bytové domy č. 103 a 104. Na základě doporučení vyplývajících z akustické
studie je v této lokalitě navržena protihluková stěna v délce cca 340 m a výšce 2,5 až 3,5 m.
Zvláštní protihluková opatření v jiných úsecích nejsou nutná.
Zdroje hluku vznikajícího v souvislosti se záměrem lze rozdělit na dočasné, působící
v průběhu výstavby a trvalé, které budou v provozu po zahájení výroby.
Hluk v průběhu výstavby
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a technickém stavu
používaných strojů a zařízení, počtu jejich současných nasazení, charakteru prací a ve značné
míře i na tom, zda se vedení stavby snaží hluk co nejvíce omezit. Navíc se hladina hluku mění
v průběhů jednotlivých fází výstavby. Z výčtu těchto faktorů vyplývá, že přesnost odhadu
hluku šířícího se z budoucího staveniště nemůže být příliš vysoká.
Předpokládá se výskyt zejména následujících zdrojů hluku:
- buldozery, rypadla a vrtné soupravy provádějící terénní a stavební práce (skrývku
půdy, hloubení základů stavby)
- nákladní vozidla určená k manipulaci s materiály (odvoz vytěžených substrátů,
návoz materiálu)
- kompresory, svářecí soupravy, brusky apod. )
Podle získaných údajů se ekvivalentní hladina akustického tlaku u první ze skupin
pohybuje v rozmezí 100 až 115 dB, hodnota zbývajících se bude pohybovat mezi 70 - 100 dB
ve vzdálenosti 1 m od obrysu stroje.
Základní hygienický limit pro přípustnou ekvivalentní hladina akustického tlaku A na
hranici nejbližší obytné zástavby v okolí silnice je dle § 11 odst. 7 nařízení vlády 148/2006
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění stanoven na
50 dB (A) v denní době a 40 dB (A) v noční době. Dle přílohy 3 část B téhož nařízení je pro
hluk ze stavební činnosti přípustná korekce hygienického limitu v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to v závislosti na posuzované době.
V době mezi 7 a 21 hodinou, kdy je prováděna naprostá většina stavebních prací, činí korekce
+ 15 dB (A).
Výše negativního ovlivnění okolí stavby hlukem bude záviset i na profesionalitě
dodavatele stavby a úrovni jeho systému řízení, na zodpovědném výběru subdodavatelů a na
kvalitě použitého strojového parku. Přesto lze – s ohledem na dosavadní zkušenosti
s pohybem mechanismů a dobou jejich provozu při výstavbě liniových staveb obdobné
kapacity v ČR - předpokládat, že v nejbližší obytné zástavbě nebudou – i s ohledem na její
vzdálenost od obytných objektů překračovány limitní hladiny hluku dané hygienickými
předpisy. V úsecích, kde obytná zástavba nejvíce přiléhá k trase obchvatu bude třeba omezit
nejhlučnější práce mimo noční dobu a mimo volné dny.
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Vzhledem k tomu, že nejvíce je občany pociťováno negativní působení hluku v nočních
hodinách a o víkendech, je nutná odpovídající komunikace dodavatele prací zejména
s občany žijícími poblíž trasy uvažovaného obchvatu, zajištěná prostřednictvím Městského
úřadu Velvar. V rámci technických možností bude vhodné časovat nejhlučnější etapy
výstavby mimo období víkendů a vyloučit práci v nočních hodinách.
Hluk v průběhu provozu
V případě realizace stavby nové komunikace bude hlukovou situaci v území ovlivňovat
automobilový provoz na síti stávajících pozemních komunikací a automobilový provoz na
nové komunikaci.
Na hladinu hluku vznikajícího při jízdě automobilu má vliv zejména druh a technický
stav vozidel, kvalita pneumatik, intenzita a skladba dopravy, druh povrchu vozovky a jeho
kvalita, povolená rychlost příp. její dodržování, stavební uspořádání okolní zástavby či terénu
a příslušné výškové členění.
Nová silnice II/272 je plánována podél severního okraje města a na většině trasy se
nepřibližuje k chráněným prostorům staveb. Výjimku tvoří počáteční úsek navržené trasy,
který se v km 0,0 – 0,4 přibližuje k obytné zástavbě v části města Nové Uhy. Vůči navržené
trase je nejblíže situována „bytovka“ č.p. 103 a 104, která je vzdálena cca. 90 m od osy nové
komunikace. Nová komunikace však nebude pro tento objekt ve výhledovém období tj. roce
2020 dominantním zdrojem hluku z dopravy, tím již nyní je a do budoucna zůstane provoz na
silnici I/16H. Stavební řešení trasy obchvatu bude vyžadovat změnu geometrických parametrů
stávající protihlukové stěny vybudované v tomto prostoru u silnice I/16H. Tato protihluková
stěna bude v místě napojení obchvatu přerušena a musí být proto doplněna o novou část,
která plynule naváže na nový obchvat tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro
chráněné prostory staveb /60/50 dB (A)/. Většina zástavby v lokalitě Nové Uhy leží na svahu
odvráceném směrem od navržené trasy obchvatu směrem k níže položené stávající trase
silnice II/240. Realizace záměru zde hlukovou situaci významně nezmění.
V souvislosti se záměrem dojde k významnému snížení intenzity těžké nákladní
dopravy na významné části veřejných komunikací ve vnitřní zástavbě města Velvary a tím i
ke snížení hlukové zátěže v okolí těchto komunikací. K významnému snížení hlukové zátěže
dojde zejména v chráněných prostorech staveb situovaných po obou stranách stávající silnice
II/240 tzn. na náměstí krále Vladislava, v ulici Za Roudnickou branou a ve východním úseku
ulice Chržínské ohraničeném křižovatku se silnicí II/616. Ke zlepšení hlukové situace dojde
také v chráněných prostorech staveb v Tyršově ulici tzn, v úseku mezi křižovatkou silnice
II/240 se silnici II/616 jižně směrem k silnici I/16. U ostatních obytných staveb v ulici
Chržínské tzn. v navazujícím úseku silnice II/616 směrem na Nové Uhy se hluková situace
výrazně nezmění. Důvodem je významný podíl těžké nákladní dopravy, která má cíl přímo ve
Velvarech.
Detailně se vlivem dopravy na hlukovou situaci v lokalitě zabývá akustická studie (viz
příloha).
2. Vibrace
Stavbu nebudou doprovázet trhací práce či jiné významné zdroje vibrací, které by mohly
svými účinky dosáhnout až k obytné zástavbě. Zdrojem významných vibrací nebude ani
provoz na obchvatu.
3. Záření radioaktivní a elektromagnetické
Po dobu výstavby a provozu komunikace se nepředpokládá nárůst radioaktivního ani
elektromagnetického záření.
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Nelze samozřejmě vyloučit přepravu radioaktivních materiálů po přeložce během jejího
provozu, nicméně tato záležitost podléhá zvláštním předpisům.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.1. Chráněná území
-

Přítomnost resp. nepřítomnost chráněných území byla zjišťována z následujících zdrojů:
Ústřední seznam ochrany přírody
Mapa přírodních parků ČR
Mapa chráněných území ČR
Kopecká & Vasilová (ed): Seznam zvláště chráněných území ČR k 31.12.2002
územní plány obcí v zájmovém území
Portál veřejné správy ČR

Pozice zvláště chráněných území v okolí

C.1.1.1.
Zvláště
chráněná území (§ 14)
V zájmovém území se
ve smyslu zákona 114/1992
Sb. nenachází žádné zvláště
chráněné území (viz Ústřední
seznam ochrany přírody).
Nejblíže zájmovému území
cca 0,5 km severně od
západního
konce
trasy
obchvatu
leží
přírodní
památka Pod šibenicí. Záměr
do tohoto území ani do jeho
ochranného
pásma
nezasahuje.
Žádné
jiné
maloplošné či velkoplošné

zvláště chráněné území se v okolí záměru nenachází.
Přírodní památka Pod šibenicí (č. 1049)
Území o rozloze 3 ha bylo vyhlášeno v roce 1987. Je tvořeno loukou v nivě Vranského
potoka, 1 km severně od Velvar. Lokalita byla vyhlášena jako naleziště slanomilných druhů
rostlin. V důsledku hlubokého odvodnění však většina dříve uváděných druhů již nebyla
nalezena.
C.1.1.2. Přírodní parky (§ 12)
Do zájmového území nezasahuje žádný přírodní park. Žádný se nenachází ani v okolí.
C.1.1.3. Chráněná ložisková území
V zájmovém území se nenachází žádné chráněné ložiskové území či vyhlášený
dobývací prostor.

44

II/240 Velvary, obchvat

VIA service s.r.o.

C.1.1.4. Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
V nevelké
vzdálenosti
severně od zájmového území
končí CHOPAV Severočeská
křída. Trasa obchvatu do ní však
nezasahuje.
Ochranný
režim
v
CHOPAV Severočeská křída
zahrnuje omezení odběru vody,
zákaz vypouštění nečištěných
odpadních vod, zpřísněný režim
hospodaření s TKO, zpřísněný
režim pro dopravu ropných
produktů, významné zmenšování
rozsahu
lesních
pozemků,
Hranice CHOPAV Severočeská křída
významné
odvodňování
zemědělských pozemků, rozsáhlé těžební aktivity, ukládání radioaktivních odpadů a provádět
výstavbu:
- zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů
- závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo
ropné látky jako surovinu
- skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m3
- dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou
opatřena proti úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud
nebude vybudován kontrolní systém pro zajišťování jejich niku
- provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost
nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod s kapacitou
přesahující potřebu provozu závodu
- tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW.
Žádná z výše uvedených podmínek nebude vlivem realizace záměru porušována.
C.1.1.5. Natura 2000 (§ 3, odst. p)
Uvažovaný záměr nezasahuje do žádné z kategorií chráněných území evropské soustavy
Natura 2000. Žádná ptačí oblast se nikde v okolí nenachází, nejbližší evropsky významná
lokalita Veltrusy leží ve vzdálenosti cca 5 východním směrem, až na druhé straně Vltavy.
C.1.1.5.1. Evropsky významné lokality (§ 45a)
Veltrusy (CZ0213083) - evropsky významná lokalita o rozloze cca 297 ha je tvořena
zámeckým parkem anglického typu, s porostem v kombinaci přirozených lužních porostů
(L2.3B), doplněných výsadbami dubů a pravidelně sečenými značně kulturními lučními
plochami. Nacházejí se zde solitéry a aleje dubů, lip a vrb. Park byl výrazně narušen povodní
v roce 2002; poté následovalo masivní ošetření poškozených dřevin. Jedná se o významný
krajinný fenomén, významnou entomologickou lokalitu, refugium xylofágních druhů páchníka hnědého a roháče obecného.
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C.1.1.5.2. Ptačí oblasti (§
45e)
Žádná ptačí oblast se nikde
v okolí záměru nenachází. Ptačí
oblast Křivoklátsko začíná více jak
25 km od zájmového území - zcela
mimo kontakt se záměrem.
C.1.1.6. Dřeviny rostoucí
mimo les (§ 3, odst. g)
Trasa obchvatu je v naprosté
většině vedena po orné půdě. Mimo
plochy staré bažantnice Velvarský
háj, několika drobných prudších Lokalizace nejbližších „naturových“ území
svahů a břehových porostů toků je
zájmové území odlesněno. Na odlesněných plochách, s výjimkou několika převlhčených míst
v nivách toků kde jsou luční porosty, jde téměř výlučně o ornou půdu. Podrobnosti o
dřevinách v trase obchvatu uvádí kapitola C.2.6.1. Flora, Dendrologický průzkum.
C.1.1.7. Památné stromy (§ 46)
V zájmovém území se žádné památné stromy resp. jejich ochranné pásmo nenachází.
Nejbližšími památnými stromy jsou:
– čp. 1913, 1 Lípa malolistá,U Horova mlýna u sklípku
– čp. 1842, Lípa malolistá, U sv. Trojice" u pramene a kapličky pod Radovičem, 3
stromy

Pozice nejbližších památných stromů
C.1.1.8. Přechodně chráněné plochy
V území se žádné přechodně chráněné plochy nenacházejí.
C.1.2. Územní systém ekologické stability (§ 3, odst. a) a VKP (§ 3, odst. b)
C.1.2.1. Biogeografické poměry
Biogeografické poměry jsou vyjádřeny vlastnostmi a charakteristikami
biogeografických regionů. Biogeografické regiony odpovídají biogeografické diferenciaci
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České republiky, která pokrývá co nejúplněji škálu stávajících i potenciálních přírodních
ekosystémů.
Biogeografický region (bioregion) je individuální jednotkou biogeografického členění
krajiny na regionální úrovni. V rámci bioregionu se vyskytuje identická vegetační
stupňovitost. Biocenózy bioregionu jsou ovlivněny jeho polohou a mají charakteristické rysy,
dané zvláštními podmínkami pro postglaciální migraci druhů rostlin i živočichů. V rámci
bioregionu se tak většinou již nevyskytují jiné rozdíly v potenciální biotě něž rozdíly
způsobené odlišným ekotopem. Bioregion je vždy vnitřně heterogenní, zahrnuje
charakteristickou mozaiku nižších jednotek - biochor a skupin typů geobiocénů. Bioregion je
převážně jednotkou potenciální bioty, nevychází tedy z aktuálního stavu krajiny, zpravidla
však má specifický typ a určitou intenzitu antropogenního využívání. Bioregiony tak, stručně
řečeno, zahrnují zpravidla výrazně odlišné krajiny.
Biochora je ekologicky heterogenní typologická jednotka, tvořená typickou kombinací
ekosystémů (skupin typů geobiocénů), která se v rámci určitého sosiekoregionu zpravidla
typicky opakuje. Biochory jsou charakterizovány inventářem skupin typů geobiocénů, jejich
uspořádáním, složitostí a kontrastností ekologických podmínek.
Skupina typů geobiocénů - sdružuje ekologicky podobné přírodní suchozemské
ekosystémy, se všemi od nich vývojově pocházejícími společenstvy, která se mohou střídat na
ploše těchto trvalých ekologických podmínek.
Zájmová lokalita se nalézá v Řipském bioregionu (č. 1.2), který vytyčují relativně
jednotné prostorové rámce složení přírodní bioty dané geografickou polohou uvnitř
biogeografické podprovincie. Bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních
Čech a tvoří ho opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového
vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a
stepní vegetace. V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, hodnotné jsou fragmenty
travních lad a skalního řídkolesí.
Celé zájmové území pokrývá jediná, v dané oblasti velmi rozšířená biochora – 3RE
(plošiny na spraších v suché oblasti 2. v.s.). Tento typ je zastoupeny převážně většími
segmenty v nížinách západního Polabí hercynské a při západním okraji severopanonské
podprovincie. Sprašové plošiny tvoří velmi monotónní reliéf, nepatrně zpestřený mělkými
dlouhými úvaly a ojedinělými malými nivami zpravidla autochtonních toků. Substrát tvoří
vápenité spraše, okrajově sem zasahují z podloží křídové sedimenty. V nivách bývají
splachové hlinité sedimenty. (údaje viz RNDr. Culek, Brno)
C.1.2.2. Stupeň ekologické stability
Následující tabulka specifikuje ekologickou stabilitu dílčích území, kterými trasa
obchvatu prochází.
úsek km
0,000 – 0,100
0,100 – 0,150

SES
1
2

0,150 – 0,230
0,230 – 0,300

1
2

0,300 – 0,395
0,395 – 0,450
0,450 – 0,770
0,770 – 0,775

1
2
1
2

komentář
orná půda
okrajová partie zplanělého sadu s významným zastoupením ruderální
vegetace
orná půda
okrajová partie zplanělého sadu s významným zastoupením ruderální
vegetace
orná půda
ruderální plocha s rákosinou v dolní (severní) partii
orná půda
přibližně 5 m široká rákosina lemující meliorační kanál
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0,775 – 0,900
0,900 – 0,905
0,905 – 1,100
1,100 – 1,150
1,150 – 2,638

1
2
1
3
1

VIA service s.r.o.
orná půda
přibližně 5 m široká rákosina lemující Bakovský potok
orná půda
hustá stromová alej tvořící remíz podél odtoku z odkaliště cukrovaru
orná půda

Poznámka: definování ekologické stability tak úzkých segmentů, jakými jsou lemy rákosin podél drobných
vodotečí je spíše teoretické, jejich význam tkví především v jejich migračním potenciálu (vektory šíření uvnitř
agrocenóz)

C.1.2.3. Síť lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES
Územní systém ekologické stability v zájmovém území a v jeho těsné blízkosti byl
zpracován v následujících materiálech:
I.
Mapy regionálního a nadregionálního ÚSES ČR – Územně technický podklad
zpracovává regionální a nadregionální ÚSES, jedná se o neschválený materiál
II.
Územní plán Velvar
III.
Generel místního systému ekologické stability Velvary
ÚSES v zájmovém území a jeho blízkosti
č.

označení dle
název
funkčnost/
poznámka
zdroje
vymezenost
1
NRBk
Sebín – K58
---, V
uvnitř ochranného pásma
2
RBc 1487
Chržín
F, V
mimo trasu
3
RBc 1861
Stráně nad Hleďsebí
F, V
mimo trasu
4
RBk 1119
Pomoklina – K57
F, V
mimo trasu
5
LBk
Bakovský potok
F, V
trasa mimoúrovňově kříří
6
LBc
Dolní Kamenice
F, V
mimo trasu
7
LBc
Pod Šibenicí
F, V
mimo trasu
8
LBc
U COMAXu
F, V
mimo trasu
9
LBc
Velvary
F, V
mimo trasu
10 LBc
Podhorní mlýn
F, V
mimo trasu
Poznámka:
- NRBk = nadregionální biokoridor, LBk = lokální biokoridor, RBk = regionální biokoridor, RBc =
regionální biocentrum, RBk = regionální biokoridor, Na = navrženo, V = vymezeno platným územním
plánem, F = funkční, N = nefunkční

Popis sítě ÚSES v zájmovém území a v jeho blízkosti
Lokální ÚSES
V rámci platného územního plánu je v toku Bakovského potoka vymezen lokální
biokoridor, který v nevelké vzdálenosti jižně od trasy obchvatu prochází lokálním biocentrem
U COMAXu a dále uvnitř městské zástavby lokálním biocentrem Velvary. Všechny ostatní
segmenty lokálního ÚSES se již nachází zcela mimo kontakt se záměrem.
Regionální a nadregionální ÚSES
Severně od Velvar probíhá osa nadregionálního biokoridoru Sebín – K58 (osa
teplomilná doubravní), v jehož ochranném pásmu se nachází kromě mnoha okolních obcí také
polovina města Velvary. Tímto ochranným pásmem vede také obchvat.
Na ose tohoto biokoridoru se nachází regionální biocentrum č. 1487 Chržín, o něco
více k západu regionální biocentrum č. 1861 Stráně nad Hleďsebí a do této osy se napojuje
regionální biokoridor č. 1119 Pomoklina – K57. Všechny tyto segmenty regionálního ÚSES
leží mimo kontakt se záměrem.
Nikde v okolí zájmového území se nenachází již žádný jiný segment regionálního či
nadregionálního ÚSES.
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Regionální a nadregionální ÚSES v okolí zájmového území
V ÚP je odlišně od „Generelu místního systému ekologické stability Velvary"
směrována trasa biokoridoru vedeného po Bakovském potoce. LBK neopouští za LBC U
COMAXu prostor toku a je i skrze zástavbu Velvar veden břehovou linií potoka. Lokální
biocentrum situované na ornou půdu na severní okraj zástavby u chemičky je nahrazeno
novým LBC Velvary, jehož základ tvoří zbytek lužního porostu při cestě k zemědělskému
zásobovacímu podniku. Odtud je LBK veden dál po toku k LBC Podhorní mlýn.
Interakční prvky
V kontaktu se záměrem se nenacházejí žádné interakční prvky.
C.1.2.4. Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje (zákon 114/1992 Sb.) orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
(viz zákon 114/1992 Sb.).
V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek (§ 6).
Trasa obchvatu kříží nivu vodního toku Bakovského potoka a tok Vranského potoka, které je
třeba ve smyslu § 3 považovat za významné krajinné prvky dané zákonem.
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C.1.3. Území hustě osídlená
Zájmové území nelze charakterizovat jako hustě zalidněné. Velvary měly k roku 2005
cca 2.911 obyvatel, obec Uhy 365 obyvatel a obec Chržín 214 obyvatel (data viz Statistický
lexikon obcí ČR 2005).
Centrum města se rozkládá na původním středověkém půdorysu s velkým podílem
historické zástavby. Náměstí krále Vladislava si dosud ve značné míře uchovalo charakter
daný stavební činností v období renesance a baroka. Obytná zástavba této oblasti umožňuje
široké spektrum dalších činností jako obchod, služby, řemeslo a drobnou nerušící poskytuje
tak dostatečné rezervy pro rozvoj malého a středního podnikání. Dominantou náměstí a
celého širšího centra města je komplex radnice a kostela sv. Kateřiny. Západně od budovy
radnice se nachází oblast historické zástavby drobného měřítka v okolí Pivovarské ulice a
Třebízského náměstí, odkud je fortnou původního opevnění přístupný prostor ulice Na
nábřeží, zachovávající pravděpodobně půdorysnou stopu návsi zaniklých Malovar. Stísněnost
pozemků neumožňuje v této části města velký rozvoj jiné funkce než obytné, na druhou stranu
je však tato oblast díky drobnému měřítku zástavby a parcelace jednou z nejpříjemnějších.
Navrhovaný záměr může ovlivnit pouze východní část města. Nejvýchodnější cíp zástavby
podél Chržínské je představován osadou Nové Uhy. Jedná se o obytnou zástavbu vesnického
typu zhruba z počátku 20. století. Severní část města, oddělená od centra Bakovským
potokem, je tvořena převážně rozptýlenou zástavbou nahodile umístěných rodinných a
bytových domů a obchodních či průmyslových areálů. Dominantou oblasti je chátrající
budova bývalého cukrovaru, jehož sousedství je rozsáhlá plocha neudržovaného parku. Na
jižní straně parku v sousedství regulovaného koryta Bakovského potoka je v urbanisticky
izolované poloze umístěna měřítkově nevhodná budova mateřské školy. V následující tabulce
jsou uvedeny údaje o domovním fondu a počtu trvale bydlících obyvatel v částech sídel
nejbližších záměru a pro porovnání i údaje pro větší celky.
Vlastní území záměru leží na severovýchodním okraji města mimo zástavbu.
C.1.4. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Minulý provoz podniku COMAX kontaminoval přilehlé zemědělské pozemky těžkými
kovy, zejména mědí. Dešťovým proplachem došlo k poklesu koncentrací těžkých kovů v
půdě, takže bylo upuštěno od předchozího záměru dekontaminovat zemědělskou půdu v okolí
závodu, a je zvažováno zrušení jejího zemědělského využívání. Vážným problémem je
kontaminovaná oblast spodních vod na rozhraní Miletického a Velvarského katastru, kde v
minulosti došlo k poruše produktovodu a do země uniklo velké množství etylbenzenu. Voda v
této lokalitě je čerpána ze 17ti studní a následným čeřením se z ní etylbenzen vyprcháváním
odstraňuje.
C.1.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Pro předkládaný záměr byla zpracována územní archeologická studie, která uvádí, že
osídlení katastrů Velvar, Budihostic, Chržína a Uh lze doložit nejpozději od mladší doby
kamenné (neolitu), tj. od poloviny 6. tisíciletí př. Kr. Je pravděpodobné, že se v daném
prostoru akumulovaly stopy aktivit zemědělského obyvatelstva po dobu zhruba sedmi
tisíciletí. Pravděpodobný je samozřejmě pobyt člověk i hlouběji v minulosti, např. ve střední
době kamenné (mezolitu). V prostředí, kde mohlo docházet k akumulaci sedimentů v podobě
říčních náplav nebo svahovin, mohou být původní objekty překryty dalšími vrstvami a
uchovat se ve větší úplnosti. Tyto situace jsou pro archeology velmi významné, protože se zde
může dochovat i původní povrch areálů různého stáří s rozsáhlou kubaturou kulturní vrstvy a
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velkým množstvím nálezů (ve vlhkém prostředí se dokonce mohou zachovat i jinak
nedochovávané zbytky artefaktů z organických hmot, dřevěné konstrukce apod.).
Sídelní struktura se mění a ustaluje během vrcholného středověku (od 13. stol. po Kr.),
kdy vznikají stálé vesnice a města, ve většině případů trvající na stejném místě dodnes.
Situace tohoto typu v prostoru plánované stavby nepředpokládáme, lze je očekávat víceméně
jen v historických jádrech okolních obcí, kterým se plánovaný obchvat logicky vyhýbá.
Pravěké nálezy pocházejí jak přímo z této trasy, tak z jejího bezprostředního okolí.
Stávající nálezový fond tedy vypovídá v tom smyslu, že v podstatné části trasy obchvatu lze
předpokládat pravěká (případně raně středověká) sídliště i pohřebiště, je pravděpodobné, že
současný stav nálezů zachycuje jen malou část skutečně přítomných nálezů. Dosavadní nálezy
zatím indikují spíše menší hustotu objektů a zastoupených kultur, bez systematického
průzkumu ale tento předpoklad nelze potvrdit.
Přírodní podmínky byly pro pravěké (raně středověké) osídlení příhodné víceméně
v celé trase obchvatu. Za jeden z hlavních předpokladů výskytu pravěkých či raně
středověkých sídlišť se pokládá blízkost vodního zdroje. Rovněž podloží a jeho
geomorfologická charakteristika prostoru stavby je v souladu s takovým předpokladem. Mírně
vyvýšená místa nad hranou údolí na terasách či sprašových návějích byla obecně v pravěku
nejčastějším místem k sídlení. Podobně příhodný ovšem mohl být i prostor nivy Bakovského
potoka a jejího bezprostředního okolí. I když z tohoto prostoru dosud žádné nálezy nejsou
známy, lze je zde předpokládat – část nivy asi mohla být využita k sídlení, další část pak
k hospodářským činnostem. Pokud určitá část údolní nivy patřila k pravěké (raně středověké)
osadě nebo jejímu blízkému hospodářskému zázemí, je velmi pravděpodobné, že se zde
vyskytují plošně zachovalé části kulturních vrstev, tedy situace z hlediska archeologického
poznání mimořádně významné, pro výzkum ale náročné.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je pravděpodobnost učinění archeologického
nálezu během výkopových prací třeba hodnotit jako vysokou.
Z výše uvedeného nicméně vyplývá, že celé území je nutno považovat za území
archeologického zájmu, tj. území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2
zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Investor stavby je tedy povinen oznámit zahájení
výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR.
Město Velvary vzniklo na staré zemské stezce vedoucí z Prahy do Saska. První písemná
zmínka o Velvarech je z roku 1282 (podle jiných autorů 1088), kdy jsou uváděny ve výčtu
vyšehradské kapituly.
V době přemyslovské Velvary procházela obchodní cesta z Prahy k zemské bráně
v Krušných horách. V místě dnes nedochovaných Malovar začala vyrůstat u brodu přes
Červený a Bakovský potok osada s tvrzí. Kdy osada získala městská práva není jisté, neboť
při požáru v roce 1482 shořel městský archiv s nejstaršími listinami. V roce 1482 král
Vladislav II. Jagelonský potvrdil Vetvarům práva a výsady obsažené ve shořelých listinách.
Nejpozději v polovině 15. století bylo městečko opevněno hradbami se čtyřmi branami
(dodnes se dochovala pouze Pražská) a fortnou. Původní gotickou podobu setřely časté požáry
a následné přestavby. Mezí nejvýznamnější gotické památky patří kostel sv. Kateřiny na
náměstí.
V 16. století se začaly v městě výrazněji uplatňovat prvky renesance, z této doby
pochází hřbitovní kostel sv. Jiří vybudovaný vletech 1613-1616, který se řadí k hlavním dílům
italského stavitele Santiniho Malvazione. K fortifikaci v té době patřila Pražská brána,
Roudnická brána, Slánská brána, Chržínská brána a fortna u domu čp. 205. Mezi příklady
světské architektury patří dům čp. 8 a dům čp. 57. Barokní stavitelství je zastoupeno zejména
domem čp.10 - bývalou panskou hospodou postavenou roku 1696 a budovou radnice. Vedle
řady plastik je dominantním dílem morový mariánský obelisk z let 1716-1719.
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Od druhé poloviny 19.století nastal ve městě stavební ruch, který doprovázel umístění
nových úřadů. Potřeba rozšíření města si vynutila zboření hradeb a tří ze čtyř městských bran.
Hlavní podnět rozvoji dalo postavení místní železniční tratě z Kralup nad Vltavou do Velvar,
která spojila město s hlavní železniční trasou z Prahy do Drážďan. Železnice významně
přispěla k rozvoji zdejšího průmyslu (cukrovar a chemický závod).
Přímo na zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti není vyhlášena chráněná
památková zóna a v trase obchvatu se nenacházejí stavby historického a kulturního významu.
C.1.6. Odpady a staré ekologické zátěže
V trase uvažovaného obchvatu nejsou známy žádné staré ekologické zátěže či skládky
odpadů. Malá černá skládka na okraji bývalé odkalovací nádrže cukrovaru leží mimo kontakt
s prostorem výstavby. Další viz kapitola č. C.1.4. Území zatěžovaná nad míru únosného
zatížení.
C.1.7. Extrémní poměry v dotčeném území
V zájmovém území nelze identifikovat žádné charakteristiky, které by bylo možno
označit za „extrémní poměry“.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.2.1. Klima
Klimatický typ území je typem mírné humidní zóny s výraznou, ale nikoliv příliš
chladnou zimou s přechody k mírně aridní zóně s horkými léty a chladnými zimami. Průměrná
roční teplota je 9°C, průměrná teplota vegetačního období je 15-15,7°C. Úhrnem ročních
srážek pod 500mm se Pražská kotlina blíží k nejsušším oblastem Čech.
Z hlediska klimatické klasifikace dle Atlasu podnebí Česka (2007) leží zájmové území
v okrsku B2 mírně teplé, mírně vlhké, převážně s mírnou zimou.
Průměrný počet mrazových dnů v roce
80-100
Průměrná roční teplota vzduchu
8-10 °C
Průměrný roční počet ledových dnů
do 30
Průměrný roční počet dnů bez mrazu
240-280
Průměrný roční počet letních dnů
40-50
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou
30-40
Průměrné maximum sněhové pokrývky
10-20 cm
Průměrné datum prvního sněžení
10.11-20.11.
Průměrné datum posledního sněžení
10.4-20.4.
Průměrný úhrn srážek
450-550 mm
Odborný odhad větrné růžice pro zájmové území
m.s'
1,7
5,0
11,0
S

S
5,57
0,19
0,00
5,76

SSV
4,34
0,10
0,01
4,45

SV
3,11
0,01
0,01
3,13

vsv
5,26
0,99
0,02
6,27

v
7,40
1,98
0,02
9,40

WJ
4,81
0,99
0,01
5,81

JV
2,22
0,00
0,00
2,22

JJV
2,24
0,02
0,00
2,26

J
2,25
0,04
0,00
2,29

JZJ
4,01
0,50
0,00
4,51

celková růžice
JZ
5,76
0,97
0,00
6,73

ZZJ
5,85
3,75
0,0
9,67

z
5,95
6,53
0,14
12,62

zsz
5,19
3,68
0,07
8,94

sz
4,43
0,83
0,00
5,26

ssz
5,00
0,51
0,00
5,51

calm

součet

5,17
0,00
0,00
5,17

78,56
21,09
0,35
100,00

platná ve výšce 10 m nad zemí v %
(data zpracoval ČHMÚ)
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Jednoznačně převládající směry větru jsou tedy ze západního kvadrantu. Z růžice dále
vyplývá, že výskyt slabých větrů do rychlosti 2 m/s a tudíž zhoršených rozptylových
podmínek lze proto očekávat s četností 78,56 %, což představuje cca 287 dnů do roka. Dále
lze očekávat, že asi 80 % těchto případů se bude vyskytovat v zimním období.
Výše uvedená větrná růžice posloužila jako podklad pro rozptylovou studii.
Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve °C)
měsíc
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
22
26
37
53
71
71
63
42
33
30
srážky 23
teplota -1,9 -0,8 3,3 8,2 13,6 16,6 18,4 17,6 13,6 8,0 3,0

XII
26
-0,6

rok
499
8,5

C.2.2. Ovzduší
Z osmi (dle kategorie energetického výkonu klasifikovaných jako střední) zdrojů
znečištění ovzduší, nacházejících se poblíž zájmového území, jsou významnými bodovými
zdroji znečištění pouze dva zdroje, které využívají pevná paliva. Jedná se o České
radiokomunikace s kotlem o výkonu 334 kW na koks a Penta Lucis s.r.o. s kotlem o výkonu
990 kW na černé uhlí. V ostatních případech jde o plynové kotle. Velké zdroje znečištění,
kterými jsou COMAX a Velvana, splňují zákonem stanovené emisní limity.
Silniční doprava je zvláště na průtahu silnice II/240 městem zdrojem zátěže, exhalacemi
a zvyšováním prašnosti (uvolňováním sypkých substrátů z nákladu), sekundární prašností –
zviřováním usazeného prachu. Zájmové území se nachází na okraji oblasti znečištění ovzduší
kladenské průmyslové aglomerace. Koncentrace znečišťujících látek zde však zdaleka
nedosahují nejvyšších povolených hygienických limitů. Meziroční měření koncentrací
škodlivin zaznamenávají od roku 1989 soustavný pokles hodnot. Vzhledem k tomu, že od 1.1.
1999 nabyl plné účinnosti zákon na ochranu ovzduší neměla by se současná nízká
koncentrace znečišťujících látek v ovzduší zvyšovat.
Nejbližší stanicí imisního monitoringu je stanice Veltrusy ve vzdálenosti cca 5 – 8 km
od trasy navrhovaného obchvatu. Stanice je klasifikována jako předměstská, průmyslová.
Vzhledem k charakteru území je možno předpokládat, že hodnoty z této stanice budou
představovat horní odhad imisní zátěže v porovnání s posuzovanou okrajovou částí Velvar.
Pro rok 2006 nejsou stanoveny průměrné roční hodnoty (z důvodu chybějících měření v
měsících lednu a únoru), nicméně je možné použít aritmetický průměr z druhé poloviny roku
2006 (červenec – prosinec), tedy za období jak s letními, tak zimními měsíci:
- oxid dusičitý – 21,8 µg.m-3
- částice PM10 – 13,8 µg.m-3
- benzen – není na této stanici sledován, dle výsledků měření na jiných stanicích v ČR je
možné předpokládat, že se hodnoty budou pohybovat na úrovni nejvýše 1 – 1,5 µg.m-3.
V případě krátkodobých koncentrací vykazuje za rok 2006 stanice Veltrusy následující
hodnoty:
- oxid dusičitý (maximální hodinová koncentrace) – 199,4 µg.m-3
- oxid dusičitý (19. nejvyšší hodnota) – 61,7 µg.m-3
- částice PM10 (maximální denní koncentrace) – 46,5 µg.m-3
- částice PM10 (36. nejvyšší hodnota) – 24,3 µg.m-3
Je zřejmé, že v případě žádné ze sledovaných znečišťujících látek nedochází
k překračování imisních limitů. Všechny prognózy vývoje emisí ze stacionárních i liniových
zdrojů předpokládají, že výhledově se bude imisní situace spíše zlepšovat, případně bude
stagnovat.
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Obecně by již nemělo docházet k dalšímu zhoršování současného stavu. Na základě
toho lze tedy očekávat, že u všech imisních charakteristik se budou hodnoty v roce 2020
pohybovat pod úrovní imisních limitů.
Pro konstatování existujícího imisního pozadí lokality lze také použít výsledky
„Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce Středočeského
kraje“. Pokud porovnáme výsledky studie, což je imisní situace pro rok 2003 s limity
platnými pro rok 2006 dostaneme následující hodnoty:
- Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v zájmovém území dosahují 16 - 20 µg
. m-3. Imisní limit pro IHr NO2 činí 40 µg . m-3 (vliv dopravy na silnici I/16H). Z
výsledků Koncepce snižování emisí a imisí vyplývá, že limitní hodnoty jsou v
zájmovém území se značnou rezervou splněny, koncentrace dosahují maximálně cca
50ti % limitu.
- Průměrné roční koncentrace PM10 byly v zájmovém území vypočteny v rozpětí 5,1 10 µg . m-3. Hodnoty IHk PM10 tedy nepřesahují ani 25% imisního limitu, který je
stanoven ve výši 40 µg . m-3.
- Hodnoty průměrných ročních koncentrací benzenu se v zájmovém území pohybují
na úrovni 0,5 – 1,0 µg . m-3. Imisní limit činí 5 µg . m-3, což znamená,
že výhledově hodnoty dosahují maximálně 20 % limitní hodnoty.
- Hodnoty průměrných ročních koncentrací SO2 se v zájmovém území pohybují
v rozmezí 4,1 - 5 µg . m-3. Imisní limit IHr pro SO2 není stanoven, dříve činil 50 µg .
m-3.
- Průměrné roční koncentrave VOC byly modelovány v rozmezí 3,1 – 5,0 µg . m-3
(vliv dopravy na silnici I/16H) a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu se
pohybují v rozmezí 0,21 – 0,3 ng . m-3 (vliv dopravy na silnici I/16H).
- Průměrné roční koncentrave PaH byly modelovány v rozmezí 2,1 – 3,0 ng . m-3 (vliv
dopravy na silnici I/16H).
Celé území MěÚ Velvary je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP,
březen 2007, Sdělení č. 4).
C.2.3. Voda
C.2.3.1. Podzemní vody
Základní hydrogeologické údaje byly čerpány z Předběžného geotechnického,
hydrogeologického a pyrotechnického průzkumu, SUDOP PRAHA a.s., 2008, Souboru
geologických a účelových map – ČGÚ a Základní hydrogeologické mapy ČR.
C.2.3.1.1. Hydraulické vlastnosti hornin zájmového území, typy kolektorů a jejich
kvantitativní charakteristiky
Hydrogeologické rajony jsou § 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry,
typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Hydrogeologické rajóny se evidují v rozsahu
údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, správci povodí a územní identifikaci. Zájmové
území náleží jedinému hydrogeologickému rajónu č. 5140 – Kladenská pánev, v povodí Dolní
Vltavy.
V širším okolí zájmového území musíme z hydrogeologického hlediska rozlišit dvě
zóny výskytu podzemní vody, a to hlubší vyskytující se v poloskalních podložních horninách
a mělkou v kvartérních sedimentech.
Z hydrogeologického hlediska můžeme rozlišit tři základní jednotky:
- průlinově propustné prostředí kvartérních sedimentů
54

II/240 Velvary, obchvat

VIA service s.r.o.

- křídové sedimenty s puklinovou případně průlinovo-puklinovou propustností
- karbonské horniny s průlinovo-puklinovou propustností
Kvartérní kolektory jsou tvořeny náplavy místních vodotečí a svahovými uloženinami a
dále relikty vyšších terasových stupňů. Izolační funkci přejímají spraše a sprašové hlíny.
Propustnost těchto hornin je výhradně průlinová a hladina podzemní vody v nich je převážně
volná. Režim podzemních vod ve fluviálních náplavech je většinou závislý na stavu hladiny v
povrchovém vodním toku, ve výše položených terasových reliktech pak na množství srážek
v širším okolí zájmového území.
V kvartérních sedimentech byl vrty zastižen zvodnělý kolektor ve fluviálních
sedimentech v údolí vodních toků (Bakovský potok a vodní kanály). Hladina v tomto
kolektoru je volná a závislá na srážkách, příp. na hladině v povrchových tocích. Sezónní
kolísání hladiny podzemní vody v tomto kolektoru může dosahovat řádově až metrů. Ve
zbytku trasy nebyla souvislá hladina podzemní vody v kvartérních sedimentech zastižena. Její
málo vydatný a nepravidelný výskyt, lze očekávat při bázi fluviálních sedimentů vyššího
terasového stupně.
V křídových sedimentech předpokládáme dva kolektory oddělené mezilehlými
izolátory:
Kolektor perucko-korycanského souvrství představují pískovce a slepence s průlinovopuklinovou propustností. Jílovité polohy prakticky neovlivňují propustnost souvrství jako
celku, neboť jsou vodorovně uložené a zpravidla neprůběžné. Tento kolektor nebyl
v posuzovaném území nikde zastižen a proto nepovažujeme za potřebné se jím v rámci
posouzení stavby silnice II/240 dále zabývat.
Karbonské pískovce, slepence, jílovce a arkózy představují komplex mnohonásobně se
střídajících průlinovo-puklinových kolektorů a izolátorů s převážně napjatou hladinou
podzemní vody. Ani v této jednotce nebyla sondami zastižena hladina podzemní vody.
Generelní směr proudění podzemní vody v kvartérních sedimentech je shodný se
sklonem terénu.
Přehled úrovně hladiny podzemní vody
Hloubka vrtu

Staničení

(m)

(km)

(m p. t.)

(m p. t.)

(m n. m.)

J3

4,00

0,510

1,10

1,10

181,61

J4

8,00

0,725

1,50

1,40

181,05

J5

8,00

0,750

1,50

1,05

180,99

J6

8,00

0,905

1,80

0,85

181,04

J7

8,00

0,950

1,50

0,95

181,07

J8

6,00

1,150

2,50

1,25

181,48

Vrt

Hladina naražená Hladina ustálená Kóta ust. hladiny

Souhrnně lze konstatovat, že při inženýrsko geologickém průzkumu nebyla hladina
podzemní vody v úvodní (u části Nové Uhy) a konečné (u Dolní Kamenice) části navrhované
trasy zastižena do hloubky předpokládaného zářezu. V přechodu nivy Bakovského potoka
úroveň podzemní vody úzce koresponduje s aktuálním stavem hladiny v této drobné vodoteči
a přilehlých vodních kanálech. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,5 - 1,5 m
pod úrovní stávajícího terénu.
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C.2.3.1.2. Kvalita podzemních vod
Z výsledků chemických rozborů vzorků podzemní vody geologického prostředí je
patrno, že podzemní voda náleží k chemickému typu Ca-Mg-HCO3 se síranovou agresivitu
podzemní vody dle ČSN 73 1001.
C.2.3.1.3. Termominerální vody
V zájmovém území se nenacházejí žádné zdroje termiminerálních vod.
C.2.3.1.4. Pramenné jevy
V trase uvažovaného obchvatu se nenacházejí žádné významné prameny.
C.2.3.1.5. Umělé hydrogeologicky významné objekty
V trase obchvatu či jeho blízkosti se nenachází žádný hydrogeologicky významný
objekt.
C.2.3.1.6. Využití podzemních vod
Na území města Velvar je celkem 21 vodárensky využívaných objektů podzemních vod.
V zájmovém území se nicméně nevyskytují. Podzemní vody zájmového území nejsou
využívány.
C.2.3.2. Povrchové vody
C.2.3.2.1. Hydrografie
Dle hydrologického členění
náleží zájmové území a jeho širší
okolí povodí Vltavy, která protéká
v nevelké vzdálenosti (cca 4,4 km)
východním směrem. Konkrétně se
jedná o povodí Bakovského potoka
(č. hydrologického pořadí 1-12-02081) a potoka Vranského (č.
hydrologického pořadí 1-12-02092).
Zájmové
území
je
odvodňováno
směrem
k severovýchodu.
C.2.3.2.2. Vodní toky
Obchvat prochází dvěma
dílčími povodími. Zatímco jeho
jihovýchodní část leží v povodí
Bakovského potoka, malá část
Výřez z vodohospodářské mapy
severní
resp.
severozápadní
přináleží povodí Vranského potoka, který je vodohospodářsky významným tokem.
Povodí toků zasahujících do zájmového území
Číslo
Tok
hydrologického
pořadí
1-12-02-081

Bakovský p.

plocha dílčího povodí /
celková plocha povodí
k danému profilu
(km2)
2,826 / 296,403
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Vranský p.

14,337 / 101,507

Výše uvedené toky jsou recipienty dešťových vod z nové komunikace. Jedná se o
vodoteče se středně velkým povodím a úměrně i vysokým setrvalým průtokem. Koryta
vodotečí jsou vyvinutá přiměřeně k velikosti povodí, mimo zastavěná území neupravená
s proměnlivým průtočným profilem a většinou s doprovodnými břehovými porosty.
V následujících jsou uvedeny základní hydrologické charakteristiky daných vodotečí. Tyto
charakteristiky byly sestaveny na základě dopisu ČHMÚ Praha č.j. 1097/07/J ze dne
19.9.2007 a údajů v atlasu Hydrologické poměry ČSSR, HMÚ Praha, 1970.
Hydrologické charakteristiky
Název toku
Bakovský p..
Vranský p.

Plocha povodí
k vyústění dešť.
vod (km2)
285,401
96,507

Průměrný roční
srážkový úhrn
(mm)
507
493

Odtokový
součinitel

Průměrný průtok
(m3/s)

0,13
0,09

0,63
0,15

Průměrný odtok
z povodí za rok
(tis. m3)
18 811
4 282

m-denní vody
Překročení m-den
Qm Bakovský p..
(l/s) Vranský p.

30
1 378
310

90
738
166

180
439
97

270
279
68

330
179
39

355
110
29

N-leté vody
Překročení N-let
Bakovský p..
QN
(m3/s) Vranský p.

1
4,7
3,9

2
8,8
5,9

5
16,7
8,8

10
25,0
11,7

20
35,6
14,6

50
53,4
19,5

100
70,3
32,1

Bakovský potok odvodňuje zejména Slánsko a severovýchodní okraj Džbánu. Je
posledním větším levobřežním přítokem Vltavy před jejím ústím do Labe. Bakovský potok je
významný tok v České republice č. 312 (Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 267/2005 Sb.,
kterou se mění vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.
333/2003 Sb.).
Povodí
dotčené
části
Bakovského
potoka
má
pravidelný, výrazně protáhlý tvar
ve směru východ - západ se
šířkou cca 2,0 – 3,5 km. Povodí
v dolní části má rovinatý
charakter výrazné údolní nivy
s mírnými až středními sklony
svahů. Nadmořská výška je u
vyústění do Vltavy 163,50 m
n.m. a v km 12,158 190,50 m
n.m.
Povodí
je
převážně
zemědělsky využívané, větší
zastoupení lesů je pouze v horní
části povodí.
Celkový podíl Bakovský potok
lesních ploch v povodí je cca 10
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%. Převážnou část povodí zaujímá orná půda, plochy s trvalým travním porostem jsou
převážně jen v údolnici toku. Rybníky a ostatní vodní plochy jsou v povodí zastoupeny
v minimálním rozsahu. Ze sídel je významnější pouze obec Velvary.
Z hydrogeologického hlediska převládají v celé délce toku nepravidelné obzory
podzemních vod s hladinou volnou i artézskou.
Hydrologické poměry povodí se vyvíjejí v závislosti na hlavních činitelích utvářejících
vodní poměry, tj. na srážkách, geomorfologii, geologické skladbě a půdním krytu, při čemž
malé zastoupení lesů a zatravněných ploch bez hydrologicky významných vodních ploch
předurčuje malou retenční schopnost povodí a silnou závislost na technologických postupech
a způsobu využívání orné půdy. V povodí není žádný významný odběr vody, který by výrazně
měnil odtokové poměry.
C.2.3.2.3. Vodní nádrže
Směrem po proudu Bakovského potoka se východně od zájmového území ve
vzdálenosti cca 0,6 km nacházejí dva rybníky – Budihostický (na Vranském potoce) a
Chržínský (na Bakovském potoce). Tyto vodní plochy resp. jejich dotace vodou nebude
vlivem realizace záměru nijak ovlivněna.
C.2.3.2.4. Vodní hospodářství v zájmovém území
Město Velvary má vybudován místní veřejný vodovod. V městě je jednotná kanalizace,
přičemž většina stok je napojena na ČOV. Čistírna odpadních vod je umístěna u Bakovského
potoka na severovýchodním okraji města v blízkosti vlečky do bývalého cukrovaru a nebude
ovlivněna vzdutím při průchodu velkých vod po výstavbě zemního tělesa obchvatu.
Přímo v zájmovém území se nenacházejí žádné vodohospodářsky významné objekty. V
trase obchvatu se nenachází žádná pásma ochrany vodních zdrojů. Severně od trasy je
stanoveno ochranné pásmo II.b vodního zdroje Čepel.
C.2.4. Půda
C.1.4.1. ZPF
Podmínky tvorby půd
Klimatické poměry
Podle mapy klimatických poměrů České republiky náleží zájmové území do mírně
teplého, suchého okrsku.
Geomorfologické poměry
Podle orografického členění (Portál veřejné správy ČR) náleží zájmového území k
oblasti Středočeské tabule, konkrétně k podcelku Řipské tabule. Povrch terénu má charakter
mírně zvlněného území, s hlubším, přehloubeným plochým údolím Bakovského potoka.
Nadmořská výška širšího zájmového území se pohybuje mezi 180 a 201 m n.m.
Vegetační poměry
Původním vegetačním krytem zájmového území byly dubohabrové háje. V současné
době je krajina využívána většinou zemědělsky s malým zalesněním.
Geologické poměry
Geologické poměry se v místech trvalých záborů mírně mění, tyto změny se projevují
zejména v proměnlivém obsahu písčité a jílovité frakce, které mají vliv na obsah humusu v
půdním substrátu.
Předkvartérní podklad je zde budován sedimentárními horninami karbonského a
permského stáří, které jsou lokálně překryty drobnými relikty sedimentárních hornin stáří
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svrchní křídy. Karbonské a permské horniny jsou zastoupeny nepravidelně se střídajícími
převážně jílovci, prachovci, pískovci až arkózami. Horniny náležejí ke slánskému souvrství.
Lokálně se v tomto souvrství vyskytují drobné černouhelné sloje a slojky (kounovské
souslojí). Sedimentární horniny svrchní křídy jsou zastoupeny jemnozrnnými křemennými
pískovci bělošedé a běložluté barvy.
Kvartérní pokryv je budován zejména eolicko až eolickodeluviálními, deluviálními a
fluviální sedimenty.
Eolické a eolickodeluviální sedimenty jsou tvořeny materiálem transportovaným a
ukládaným na příhodných místech větrem, který byl místy redeponován vodním ronem. Jedná
se o prachovité, místy vápnité zeminy, s ojedinělými drobnými opracovanými střípky
okolních hornin.
Deluviální sedimenty vznikaly na svazích a zejména při jejich úpatí, a jedná se o místní
redeponovaný materiál pomalými svahovými pohyby (soliflukcí) za součinnosti vodního
ronu. Jsou zastoupeny převážně písčitými hlínami, písčitými jíly až hlínami, s možnou
proměnlivou příměsí drobných úlomků a hornin a valounů křemene.
Fluviální sedimenty tvoří výplň údolní nivy Bakovského potok a relikty vyšších
terasových stupňů. Svrchu se jedná převážně o jílovité a jílovitohlinité zeminy, často s
organickou příměsí. Hlouběji pak byly zastiženy přechodové zeminy charakteru hlinitých
písků až jílovitých písků, bazální partie údolní nivy pak vyplňují hrubozrnné nesoudržné,
zvodnělé sedimenty středně ulehlých písků a štěrků. Relikty vyšších terasových stupňů jsou
tvořeny ulehlými štěrky, hlouběji pak písky.
Navážky v trase stávající komunikace souvisejí zejména s dřívější výstavbou
komunikací a inženýrských sítí.
Hlavním půdotvorným substrátem jsou v dané oblasti kvartérní eolické a deluviální
sedimenty - písčité hlíny a jíly s proměnlivým obsahem větších úlomků či prachovité a
vápnité zeminy. V údolí vodotečí půdotvorný substrát tvoří kvartérní fluviální sedimenty - jíly
a hlíny s drobnou písčitou příměsí.
Pedologické poměry
Zemědělská půda je v zájmové oblasti zastoupena většinou kambizemí (hnědé půdy)
modální. Kambizemě (hnědé půdy) jsou na území našeho státu nejrozšířenějším půdním
typem. Jsou nejvíce vázány na členitý reliéf pahorkatin a vrchovin. Poměrně časté jsou však
hnědé půdy i v nízkých rovinatých polohách, kde spočívají na terasových štěrcích a píscích.
Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní
zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitém terénu po delším vývoji
přešly v jiný půdní typ - např. hnědozem, illimerizovanou půdu, podzol, apod. Stratigrafie
hnědých půd vypadá takto: pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až
rezavohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Teprve
hlouběji vystupuje matečný substrát, který je ve srovnání s předešlým horizontem odlišně
zbarvený, většinou světlejší. V tomto horizontu zároveň obvykle přibývá skeletu. Hnědé půdy
jsou zpravidla mělčí, často skeletovité. Půdy jsou lehčí (písky a štěrky), zrnitostní složení se
mění v závislosti na charakteru matečného substrátu. Mocnost, obsah a kvalita humusu silně
kolísá, větší obsah humusu mívají půdy na těžších substrátech. Složení humusu je zpravidla
méně kvalitní, hnědé půdy jsou jako celek střední až nižší kvality a patří k půdám s vyšším
produkčním potenciálem zemědělských půd. Jejich hlavní nevýhodou je malá mocnost
půdního profilu, častá skeletovitost a výskyt ve členitějším reliéfu. Využívají se pro pěstování
brambor, méně náročných obilovin (žita, ovsa) a lnu.
Celková mocnost humózních horizontů v trase kolísá převážně v rozmezí 0,20 - 0,70 m
a je uvedena v detailní dokumentaci všech sond. Jejich mocnost je mezi jednotlivými sondami
často nepravidelná a od podložních substrátů jsou mnohdy nevýrazně ohraničeny. Obsah a
kvalita humusu mezi jednotlivými oblastmi mírně kolísá. Vzhledem k proměnlivé mocnosti se
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musí při skrývání humusových horizontů postupovat velmi opatrně, aby nedošlo ke smísení
kulturních vrstev s podložním substrátem. Podle tříd těžitelnosti zařazujeme humózní
horizonty do 2. třídy.
Erozní ohroženost půd
Větrná eroze
V závislosti na rychlosti větru a velikosti půdních částic dochází podle Holého (1994)
k trojímu druhu pohybu částic :
- pohyb půdních částic ve formě suspenze
- pohyb půdních částic skokem (saltací)
- pohyb půdních částic sunutím po povrchu
Ve formě suspenze se mohou (v závislosti na rychlosti větru) pohybovat jemné půdní
částice < 0,1 mm. Skokem se mohou pohybovat částice 0,05 - 0,5 mm, nejvíce ohrožené
částice jsou o průměru 0,1 - 0,15 mm. Sunutím po půdním povrchu se pohybují částice v
rozmezí 0,5 až 2,0 mm. Větrnou erozí jsou zemědělské pozemky nejvíce ohroženy na jaře za
suchého větrného počasí před zapojením porostů a dále koncem léta po sklizni a podmítce
strniště.
V případě dotčených půd jsou dominantním půdním typem černozemě, v prostoru
Bakovského potoka pak fluvizemě. Z hlediska půdního druhu se převážně jedná o půdy s
hlinitou ornicí. Půdy obsahují vysoké podíly elementárních půdních částic. Převažují půdy
bezskeletovité až slabě skeletovité. Omezeně zde při odkrytém povrchu půdy bez porostu
dochází k větrné erozi. K vznosu půdních částic dochází za větrného počasí, při zpracování
půdy za sucha. Nejedná se však o ekologicky významný erozní účinek, ale o „prášení“, které
může teoreticky obtěžovat jen nejbližší okolí, a to v rozsahu odpovídajícím běžným polním
pracím (orba).
Vodní eroze
Vodní eroze ovlivňují především následující činitelé :
- srážky
- morfologie území (sklon, nepřerušená délka svahu, tvar svahu)
- půdní poměry
- vegetační kryt půdy
- způsobu využívání půdy
Srážky
Z hlediska rozvoje erozních procesů jsou nejnebezpečnější přívalové deště. Nebezpečí
spočívá ve vysoké intenzitě srážek, které se uplatňují jednak kinetickou energií dešťových
kapek a rozrušováním půdního povrchu a jednak rychlým formováním povrchového odtoku.
Povrchový odtok má nejen erozní účinky na půdu, ale zároveň způsobuje extrémní průtoky
ve vodotečích zájmového území.
Morfologie území
Vodní eroze je podmíněna odtokem vody po skloněném území. Stékající voda za
trvajícího deště nabývá se zvětšující se délkou svahu a zvyšující se sklonitostí na rychlosti.
Se zvyšující se rychlostí odtoku srážkových vod roste tangenciální napětí na povrchu půdy a
destruktivní účinek povrchového odtoku.
Při povrchovém odtoku zpočátku dochází k plošné erozi, kdy odtok srážkové vody
probíhá plošně v nízké vrstvě. Erozní účinek plošného odtoku nebývá kritický. K
progresivnímu zvýšení erozního účinku dochází, když se plošný odtok změní v důsledku
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terénních nerovností v soustředěný odtok. Důsledkem je rýhová eroze, která přechází ve
výmolovou erozi až ke vzniku erozních strží.
Posuzovaný úsek nové silnice prochází převážně rovinatým až mírně zvlněným
územím, kde kromě nivy Bakovského potoka při povodňových stavech není riziko rozlivů
povodňových průtoků významné. Podmínky pro rozvoj procesů vodní eroze zde tudíž nejsou
příliš vysoké. V jižní části zájmového území (severně orientovaný svah) se kladně projevuje
hojná strukturní zeleň. Při delším stržení vegetačního krytu však samozřejmě může při
přívalových deštích docházet k rozvoji erozních procesů kdekoliv, čemuž je třeba zabránit
vhodnou organizací stavebních prací.
Půdní poměry
Půdní poměry ovlivňují náchylnost pozemků k vodní erozi infiltrační schopností půdy
a odolností půdních částic proti odplavování.
V případě deště dešťová voda postupně zaplňuje půdní póry. Pokud nejsou půdní póry
zcela zaplněny vodou, infiltrace probíhá v podmínkách nenasycené vodivosti. Po zaplnění
půdních pórů vodou je srážková voda do spodních vrstev odváděna pomaleji za podmínek
nasycené vodivosti. Jakmile intenzita srážek převýší rychlost vsakování vody, dochází k
povrchovému odtoku, který je podmínkou rozvoje vodní eroze. Vůči vodní erozi jsou odolné
písčité půdy, které jednak zaručují rychlé vsakování srážkové vody, jednak písková zrna
jsou proti odplavování odolnější, než jemné půdní částice. Podobně, je-li půda v dobrém
strukturním stavu, půdní agregáty zlepšují podmínky pro vsak a stmelené půdní částice jsou
odolné proti unášení. Proti odplavování půdních částic jsou rovněž odolné jílovité půdy, kde
vyplavování půdních částic brání jejich vzájemná soudržnost.
Proti vodní erozi jsou nejméně odolné půdy středně těžké s porušenou strukturou.
V zájmovém území se vyskytují převážně hnědozemě a černozemě, v menší míře pak také
půdy nivní. Jedná se o půdy středně těžké, u kterých lze očekávat porušení struktury. Tato
charakteristika signalizuje, že z hlediska půdních poměrů se jedná o půdy náchylné k erozi.
Vegetační kryt půdy
Vegetační kryt chrání povrch půdy před destruktivním působením dešťových kapek,
zlepšuje podmínky pro zasakování vody, zadržuje vodu na vegetativních orgánech a
zpomaluje povrchový odtok. Vegetační kryt půdy v rozhodující části zájmového území
podléhá sezónní dynamice v závislosti na pěstované plodině a úzce souvisí se způsobem
využívání půdy.
Způsob využívání půdy
Orná půda zbavená přirozeného vegetačního pokryvu, kdy v průběhu je povrch půdy
kryt pouze několik měsíců zapojeným vegetačním krytem, je náchylná k erozi. Riziko eroze
závisí na osevních postupech. Zastoupení víceletých pícnin v osevním postupu snižuje riziko
eroze. Dalšími faktory, které při způsobu využívání půdy mohou ovlivňovat erozní procesy,
je orientace směru orby vzhledem k vrstevnicím, pásové střídání polních kultur, případně
speciální protierozní opatření mimo rámec běžné agrotechniky.
Je zřejmé, že erozní procesy probíhají vždy, proto je důležité stanovit přijatelnou míru
eroze. Z hlediska ochrany půdy je přijatelná taková míra eroze, kdy v důsledku probíhajících
půdotvorných procesů bude úbytek půdy nahrazen nově vytvořenou půdou z půdotvorného
substrátu. Jedná se o úbytek cca 10 t/ha/rok. Nejedná se o jediné hledisko, důležitý je
požadavek ochrany ostatních složek životního prostředí, zejména ochrana vod před smyvem
ornic - eutrofizace toků, zanášení a eutrofizace malých vodních nádrží atd. Toto kritérium
vytváří podstatně přísnější podmínky pro posuzování ekologických dopadů eroze.
Vlivem rozsáhlého scelování pozemků v severní resp. severozápadní části zájmového
území a ke způsobu jejich agrotechnického využívání zde docházelo k mechanické
degradaci půdy, odnosu nejjemnějších částic a snížení úrodnosti půdy. Chemická degradace
půdy byla ovlivněna přísunem těžkých kovů z používaných pesticidů, či nekvalitních
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fosforečných hnojiv. Jedná se však o stav typický pro velkou většinu středních Čech a
zájmové území v tomto smyslu nijak nevybočuje.
Souhrnně lze konstatovat, že vzhledem ke konfiguraci terénu, typu a kvalitě půd
připadá u dotčených pozemků v úvahu pouze eroze větrná a to především na otevřených
lánech v severní resp. severozápadní části zájmového území. Vodní eroze se může projevit
pouze při přívalových deštích a to v nivě Bakovského potoka. Při vhodném zabezpečení
sejmuté ornice a včasném provedení rekultivačních prací na pozemcích dočasného záboru
nebudou erozní procesy vzniklé vlivem stavebních prací představovat významně negativní
vliv.
Základní rozbor ZPF
Základní rozbor ZPF v zájmovém území byl proveden podle Vyhlášky 546/02
Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/98 Sb., kterou se stanoví charakteristiky
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
Při zařazení ploch s daným kódem BPEJ do jednotlivých tříd předností v ochraně bylo
vycházeno z Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR z 12.6.1996 o
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Tyto údaje jsou také v databázi BPEJ
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, Praha – Zbraslav. Půdy jsou členěny do pěti
kategorií :
I. třída – zahrnuje bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých.
II. třída – zahrnuje zemědělské půdy, které v rámci jednotlivých klimatických
regionů mají nadprůměrnou produkční schopnost.
III. třída – zahrnuje půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany.
IV. třída – sdružuje půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů a jen s omezenou ochranou.
V. třída – zahrnuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně
nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné.
Následující tabulka presentuje BPEJ nacházející se v území s uvažovaným vložením
obchvatu.
BPEJ a příslušné třídy přednosti v ochraně zemědělské půdy vyskytující se na stavbou
dotčených pozemcích v zájmovém území
BPEJ
třída
1.21.13
V.
1.21.12
V.
1.56.00
I.
1.58.00
II.
1.01.00
I.
1.05.01
III.
Poznámka: Tříd ochrany je celkem pět a jsou odstupňovány od nejhodnotnějších půd s nejvyšším stupněm
ochrany - I. až po půdy nejméně kvalitní s nejnižším stupněm ochrany V.
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Bonitační klasifikace je zpracována pro zemědělskou půdu jako celek, a to bez
zřetele na její využívání podle kultur. Bonitace obsahuje základní agroekologické informace
rozhodné pro hodnocení orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a speciálních kultur.
BPEJ byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastnosti klimatu, genetických
vlastností půd, půdotvorných substrátů, zrnitosti půdy, obsahu skeletu (kamenitost,
štěrkovitost), hloubky půdy, sklonitosti a expozice.
Pětimístný kód BPEJ charakterizuje vlastnosti půdy.
A.BB.CD
A = příslušnost k danému klimatickému regionu
V zájmovém území se nacházejí půdy přináležející k regionu 1, který nese následující
charakteristiku :
Region 1
symbol = T1
charakteristika = teplý, suchý
průměrná roční teplota = 8-9°C
průměrný roční úhrn srážek v mm = 500
pravděpodobnost suchých vegetačních období = 40-60 %
vláhová jistota = 0 - 2
B = hlavní půdní jednotka (HPJ). Jedná se o účelové seskupení půdních forem
příbuzných ekonomických vlastností, které jsou charakterizovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, výraznou sklonitostí, hloubkou
půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfizmu.
V zájmovém území se nacházejí následující HPJ:
HPJ 01
Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatské flyši,
půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vláhovým
režimem.
HPJ 05
Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a
fluvizemě modální i karbonátové na spraších s mocností 30 – 70 cm na velmi
propustném podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé
na srážkách ve vegetačním období.
HPJ 21
Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i
fluvizemě na lehkých, nevododrřných, silně výsušných substrátech.
HPJ 56
Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, střednětěžké, bez skeletu,
vláhově příznivé.
HPJ 58
Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké
nebo středně lěžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové
poměry po odvodnění příznivé.
C = sklonitost a expozice daného pozemku. Vyjadřuje kombinaci sklonitosti a
expozice ke světovým stranám, jakožto stanovištní podmínky vyjadřující utváření
povrchu pozemku.
-

Číslice 0 je vyhrazena rovinám s maximální sklonitostí do 1°, expozice
všesměrná
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Číslice 1 je rovina se sklonem 0 - 1 o, všech směrů expozice
Číslice 2 je mírný sklon 3 - 7°, expozice jih (jihozápad – jihovýchod)
Číslice 3 je mírný sklon 3 - 7°, expozice sever ( severozáp. až severovýchod )
Číslice 4 je střední sklon 7-12°, expozice jih (jihozáp. až jihovýchod)
Číslice 5 je střední sklon 7-12°, expozice sever (severozáp. až severovýchod)
Číslice 6 je výrazný sklon 12-17°, expozice jih (jihozáp. až jihovýchod)
Číslice 7 je výrazný sklon 12-17°, expozice sever (severozáp. až severovýchod)
Číslice 8 je příkrý sklon 17 - 25°, expozice jih (jihozáp. až jihovýchod)
Číslice 9 je sráz 25°, expozice sever (severozáp. až severovýchod)

V zájmovém území vyskytují pouze číslice 0 a 1, což signalizuje rovinaté pozemky.
V klimatických regionech u číselných kódů 0, 1, 2, 3, 4, 5 se uvažuje expozice jižní
jako negativní, ostatní expozice se uvažují jako sobě rovné. V klimatických regionech u
číselných kódů 6, 7, 8, 9 se uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ –
západ a jih se uvažují jako sobě rovné.
V daném klimatickém regionu č. 1 se uvažuje expozice jižní jako negativní.
D = skeletovitost a hloubka půdy
Obsah skeletu je vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku ( pevné částice
hornin od 4 do 30 mm ) a kamene ( pevné částice hornin nad 30 mm ).
Číslice 0 odpovídá půdám bezskeletovitým a hlubokým (0,60 - 1,20 m).
Číslice 1 odpovídá půdám bezskeletovitým až slabě skeletovitým, hlubokým,
případně středně hlubokým (0,3 - 0,6 m)
Číslice 2 odpovídá půdám slabě skeletovitým, hlubokým
Číslice 3 odpovídá půdám středně skeletovitým, hlubokým
Číslice 4 odpovídá půdám středně skeletovitým, hlubokým a středně hlubokým
Číslice 5 odpovídá půdám středně skeletovitým, středně hlubokým
Číslice 6 odpovídá půdám středně skeletovitým, mělkým
Číslice 7 odpovídá půdám bezskeletovitým s příměsí, hluboká, středně hluboká
Číslice 8 odpovídá půdám středně a silně skeletovitým, hluboká, středně hluboká
Číslice 9 odpovídá půdám bezskeletovitým, s příměsí, hluboká, středně hluboká
V zájmovém území se nachází půda s následující hodnotou této veličiny: 0, 1, 2 a 3.
C.2.4.2. PUPFL
Celé širší zájmové území leží na jižním okraji plošně poměrně málo rozsáhlé přírodní
lesní oblasti Rakovnicko - kladenská pahorkatina (PLO 9). Jedná se o málo vyhraněnou lesní
oblast, kterou tvoři Kladenská pahorkatina se Džbánem a Rabštejnsko - jesenická
pahorkatina s Rakovnickou kotlinou, s celkovou plochou lesa 465 km2 Geomorfologickým
jádrem Kladenské pahorkatiny je na západě masiv Džbánu (535 m/m), který je výrazné
odlišen od svého nižšího okolí Celá oblast, rozbrázděná hlubokými údolími potoků, je z
křídových hornin, zastoupených peruckým (pískovce) a bělohorským pásmem (opuky,
písčité sliny). Místy pod nimi vystupují horniny permokarbonu a jako exoty dvě třetihorní
vulkanická tělesa.
Půdní poměry oblasti závisí na pestrém geologickém podloží. Některé horniny,
především opuka, jsou tak proměnlivé, že dávají vznik nejrůznějším půdám. Nejrozšířenějším
půdním typem jsou kambizemě, hlinitopísčité až písčitohlinité, štěrkovité. Na plošinných
terénech opuky, na permu a zejména na hlinitých překryvech jsou značné rozšířeny hlinité až
jílovitohlinité luvizemě.
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Klimaticky je celá Rakovnicko - kladenská pahorkatina mírně teplá, mírně suchá až
suchá. V lesních společenstvech převažují kyselé bukové doubravy a dubové bučiny nad
společenstvy živné řady, vázané především na permské horniny. Na oglejených půdách se
významně uplatňují stanoviště dávno zaniklých jedlových doubrav. V přirozených lesích v
oblasti převládal dub (45 %), buk (35 %) s příměsí borovice (9 %) a jedle (5 %)
V teplejší Kladenské pahorkatině převládá dnes borovice (60 %) a v Rabštejnsko jesenické smrk (55 %). Málo je samostatných porostů dubu a buku.
(údaje Průša 2001)
V trase uvažovaného obchvatu se žádné lesy resp. PUPFL nenacházejí a k záboru tudíž
nedojde.
C.2.4.3. Ostatní
Pozemky spadající do kategorie „ostatní“ tvoří jen malou část zájmového území.
Jedná se především o stavební parcely vyjmuté ze ZPF, případně o komunikace.
C.2.5. Geofaktory životního prostředí
V rámci zpracování Dokumentace pro územní řízení byl společností PONTEX spol. s
r.o. v trase obchvatu zpracován předběžný geotechnický, hydrogeologický a pyrotechnický
průzkum, viz následující údaje).
C.2.5.1. Geomorfologické členění a charakteristika zájmového území
Provincie
Česká vysočina
Soustava (subprovincie)
VI Česká tabule
Podsoustava (oblast)
VIB Středočeská tabule
Celek
VIB-1 Dolnooharská tabule
Podcelek
VIB-1b Řipská tabule
Okrsek
VIB-1b-a Perucká tabule
C.2.5.2. Geomorfologická charakteristika
Z hlediska regionálního geomorfologického členění reliéfu (Zeměpisný lexikon ČSR
1987) se zájmové území nachází na severovýchodním okraji geomorfologické oblasti Džbán.
Džbán je geomorfologická oblast rozkládající se ve středních Čechách přibližně mezi městy
Louny, Slaný, Kladno, Rakovník a Žatec. Pro Džbán jsou charakteristické rozsáhlé náhorní
roviny oddělené hlubokými a širokými údolími. Džbán leží v mírném srážkovém stínu a je
poněkud suchý.
Náhorní roviny jsou pokryty 3 až 12 metrů silnou opukovou vrstvou. Opuka je tvrdá, ale
leží na měkkém (patrně permském) pískovci, takže jakmile na kraji opuka zvětrá, nastává
rychlá svahová eroze. Teprve zhruba o 50 až 300 metrů níže pískovec končí a začínají jíly
(patrně z období devonu až karbonu), často červeně zbarvené. V devatenáctém století bylo v
oblasti Džbánu objeveno černé uhlí (kounovsko-slánská sloj), které se do poloviny století
dvacátého extenzivně těžilo. Na zemědělsky obdělávaných plochách se pěstují zejména
obiloviny, pícniny a chmel.
Samotné zájmové území je vykazuje dva převažující sklon – jižní resp. jihovýchodní část
zájmového území se uklání k severu a naopak severní část území vykazuje převažující sklon
k jihu. Výrazným geomorfologickým prvkem zájmového území je niva Bakovského, která je
zároveň nejnižším místem na východním okraji katastru v nadmořské výšce 180 m. Pouze
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severozápadní konec zájmového území je více méně rovinatý. Vlastní území záměru leží ve
výšce 180 – 205 m n.m.
C.2.5.3. Geologické poměry zájmového území
Geologická stavba je v trase projektované komunikace relativně jednoduchá.
Z regionálně geologického hlediska je zájmové území součástí jednotky mladšího paleozoika
Barrandienu, na němž jsou zachovány relikty subhorizontálně uložených sedimentů svrchní
křídy České křídové tabule. Nejsvrchnější patro pak budují zeminy pokryvných útvarů
kvartérního stáří. Převážně se jedná o fluviální a eolické až eolickodeluviální a deluviální
sedimenty.
Předkvartérní (svrchnopaleozoický) podklad je v zájmovém území reprezentován
svrchnopaleozoickými sedimentárními horninami slánského (svrchního šedého) souvrství
permokarbonského stáří. Toto souvrství je budováno převážně šedě až zelenošedě
zabarvenými jílovci, prachovci, pískovci až arkózami. Lokálně se v tomto souvrství vyskytují
drobné černouhelné sloje a slojky (kounovské souslojí). Výše uvedené horniny se
v sedimentárním sledu nepravidelně střídají. Horniny vystupují v zájmovém území v silně
zvětralém až zvětralé stavu, místy nabývají charakteru až zemin.
Mezozoické svrchnokřídové sedimenty se vyskytují v nadloží permokarbonských
hornin v počátku (staničení km cca 0,000-0,320) a v závěru (staničení km cca 1,700-2,638)
plánované trasy přeložky. Horniny se vyskytují v zájmovém území v různém stupni zvětrání.
Předpokládáme, že budou reprezentovány, slabě diageneticky zpevněnými, převážně
jemnozrnnými křemennými pískovci bělošedé a běložluté barvy. V přechodových partiích
mezi pískovci a jílovci dochází k nepravidelnému střídání poloh pískovců a slínovců až
jílovců. Jílovce jsou všeobecně méně diageneticky zpevněné oproti pískovců, proto poměrně
snadno zvětrávají a podléhají rychlé degradaci vlivem povětrnostních vlivů. Jílovce ani
pískovce křídového stáří nebyly nikde průzkumnými sondami zastiženy.
Kvartérní pokryv je v zájmovém území zastoupen převážně fluviálními a eolickými až
eolickodeluviálními a deluviálními sedimenty. V menší míře budou zastiženy i antropogenní
sedimenty – navážky. Celé zájmové území je z převážné části překryto humózní horizontem o
mocnosti cca 0,3-0,9 m.
Eolické a eolickodeluviální sedimenty byly zastiženy v úseku staničení cca km 1,9002,400 v trase plánované přeložky silnice II/240. Jedná se o materiál transportovaný a ukládaný
na příhodných místech větrem, který byl místy redeponován vodním ronem. Jedná se o
prachovité, místy vápnité zeminy, s ojedinělými drobnými opracovanými střípky okolních
hornin. Konzistence zemin byla v době provádění průzkumných prací pevná, podle zkušeností
se však převážně pohybuje v rozmezí tuhé až pevné konzistence. Jejich mocnost
pravděpodobně nepřesáhne 1,5 m (maximální zjištěná mocnost byla v sondě J12 a to 1,10 m).
Tyto sedimenty nabývají v zájmovém území převážně charakteru jílu písčitého (F4/CS).
Deluviální sedimenty byly/budou zastiženy na svazích a zejména při jejich úpatí, a to
v úsecích staničení cca km 0,140-0,550 a 1,200-1,350. Jedná se o místní redeponovaný
materiál pomalými svahovými pohyby (soliflukcí) za součinnosti vodního ronu. Jsou
zastoupeny převážně písčitými hlínami, písčitými jíly až hlínami, s možnou proměnlivou
příměsí drobných úlomků a hornin a valounů křemene. Tyto zeminy v době provádění
průzkumných prací vykazovaly převážně tuhou až pevnou konzistenci.
Fluviální sedimenty lze z hlediska stratigrafie rozdělit do dvou dílčích částí :
- fluviální sedimenty vyplňující údolní nivu Bakovského potok. Svrchu se jedná
převážně o jílovité a jílovitohlinité zeminy se střední až vysokou plasticitou, často
s organickou příměsí, tuhé až pevné konzistence, pod hladinou podzemní vody
tuhé až měkké. Jejich maximální zjištěná mocnost nepřesáhla 3,0 m. Hlouběji pak
byly zastiženy přechodové zeminy charakteru hlinitých písků až jílovitých písků,
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jejich mocnost dosahovala maximálně 0,9 m. Bazální partie údolní nivy pak
vyplňují hrubozrnné nesoudržné, zvodnělé sedimenty charakteru středně ulehlých
písků a štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy, místy i štěrků jílovitých. tyto
sedimenty se v zájmovém území nepravidelně střídají a prolínají, místy zcela
vykliňují. Jejich mocnost v zájmovém území dosahuje cca 1,4-3,7 m. Tyto
sedimenty byly zastiženy v úseku staničení 0,700-1,200 km.
- fluviální sedimenty reliktů vyšších terasových stupňů, které byly zastiženy
v úseku staničení km cca 0,000-0,300 km a km cca 1,240-1,640. Podle
dokumentace vrtů se jedná v prvním úseku svrchu o ulehlé štěrky s příměsí
jemnozrnné zeminy, tvořený převážně valouny křemene o velikosti do 3 cm,
hlouběji pak byly zastižen písek s příměsí jemnozrnné zeminy s valouny křemene
do 3 cm. Mocnost těchto sedimentů v prvním úseku přesahuje 3,5 m. V druhém
úseku pak byly převážně zastiženy ulehlé písky s příměsí jemnozrnné zeminy až
písky špatně zrněné, ojediněle až písky jílovité při bázi s ojedinělými tenkými
polohami pevného jílu. Zjištěná mocnost v druhém úseku nepřesáhla 2,5 m.
Antropogenní sedimenty (navážky) budou zastiženy při křížení nové trasy s místními
komunikacemi a polními cestami. Bude se pravděpodobně jednat o štěrkovité zeminy a dále
pak o konstrukční vrstvy. Další výskyty navážek lze očekávat v místech průběhu stávajících
podzemních inženýrských sítí. Zde se bude pravděpodobně jednat o překopané místní zeminy
a k zásypům používaný písčitý materiál.
C.2.5.4. Geodinamické procesy
C.2.5.4.1. Říční a svahová eroze, akumulace
Významná říční či svahová eroze se v trase nevyskytuje. Významné nejsou ani recentní
akumulační procesy vlivem ukládání sedimentů.
C.2.5.4.2. Svahové pohyby
V zájmovém území resp. v jeho blízkosti nejsou registrována žádná sesuvná území (viz
registr sesuvných území Geofond ČR). Nejbližším takovýmto územím je potenciální sesuv
Uhy cca 1,4 km od zájmového území. Se stavbou se nedostane do styku.
C.2.5.4.3. Krasové jevy
V zájmové
území
se
horniny
náchylné
ke
krasovatění
nevyskytují
a
výskyt výraznějších krasových
projevů zde není doložen.
V zájmovém území nebyly
pozorovány žádné krasové jevy.

Nejbližší sesuvné území

C.2.5.4.4. Zvětrávání
V zájmovém území se
nevyskytují výrazné lokality
s fosilním
větráním
ani
kaolinizací.

C.2.5.4.5. Seismicita
Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do oblastí s velmi malou
seizmicitou, hodnoty referenčního zrychlení základové půdy agR nepřesahují 0,02 g.
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C.2.5.5. Antropogenní procesy (důlní činnost, odvaly, skládky)
V zájmovém území není registrováno žádné poddolované území, nicméně územní plán
města Velvary uvádí prostor na severním okraji města jako poddolovaný.
V zájmovém území nejsou známy žádné významné staré ekologické zátěže. Trasa se
nedostává do střetu s územím bývalých skládek. Malá černá skládka na okraji bývalé
odkalovací nádrže cukrovaru leží mimo kontakt s prostorem výstavby.
C.2.5.6. Inženýrskogeologické poměry v projektované trase
Geotechnická charakteristika
Podle navrhovaného výškového vedení nivelety je zřejmé, že nově budovaný úsek
komunikace bude veden převážně v mělkých zářezech a cca v úrovni terénu. Výjimkou je
údolní niva Bakovského potoka (úsek staničení cca km 0,400-1,300), kde je budoucí
komunikace vedena nad úrovní stoleté vody v násypu o maximální výšce až 6,0 m (v úseku
staničení cca km 1,040-1,260 násyp o výšce 3,0-6,0 m)
Novou komunikací budou dotčeny převážně jen zeminy kvartérního pokryvu. Ojediněle
pak mohou být zastiženy i podložní sedimentární mezozoické a paleozoické horniny.
Horniny zastižené při průzkumu zájmového území byly z hlediska geotechnických
vlastností rozčleněny do několika geotechnických typů. Primárně byly rozděleny na kvartérní
zeminy (Q), mezozoické křídové (K) a paleozoické (P) permokarbonské horniny. Kvartérní
zeminy byly podrobněji dále rozčleněny na 8 geotechnických typů (Q1 až Q8). Základním
určujícím prvkem pro rozdělení zemin byla zrnitost zemin, resp. obsah jemnozrnné frakce
(“f”), která do největší míry ovlivňuje fyzikální a technologické vlastnosti zemin (např.
plasticitu, namrzavost, kapilární vzlínavost, zhutnitelnost, únosnost a vhodnost pro
stabilizace), dalším určujícím prvkem byla geneze těchto zemin. U hornin předkvartérního
podloží jsou stejným způsobem rozlišeny 4 geotechnické typy - P1 a P2 pro zcela zvětralé
horniny charakteru eluvií a typ P3 pro silně zvětralé horniny. Geotechnický typ P4 byl
vyčleněn pro uhelnou sloj zastiženou vrtem J9.
Charakteristiky jednotlivých geotechnických typů zemin, které jsou uváděny v dalším
textu, vychází z výsledků archivních a nových laboratorních rozborů a zkoušek a z archivních
zpráv dotýkající se zájmové oblasti.
Zeminy kvartérního pokryvu
Humózní horizont - typ H
Zemědělská půda je v zájmové oblasti zastoupena většinou kambizemí (hnědé půdy)
modální. Celková mocnost humózních horizontů v trase rozšíření kolísá převážně v rozmezí
0,20 - 0,70 m. Jejich mocnost je často nepravidelná a od podložních substrátů jsou mnohdy
nevýrazně ohraničeny. Obsah a kvalita humusu mezi jednotlivými oblastmi mírně kolísá.
Vzhledem k proměnlivé mocnosti se musí při skrývání humusových horizontů postupovat
velmi opatrně, aby nedošlo ke smísení kulturních vrstev s podložním substrátem. Podle tříd
těžitelnosti zařazujeme humózní horizonty do 2. třídy.
Kvartérní sedimenty - typ Q
Q1 - jílovitopísčité zeminy (třída F4/CS), převážně pevné, místy tuhé konzistence,
světle hnědé, béžové barvy, vápnité – zeminy eolického a eolickodeluviálního
původu (spraše, sprašové hlíny)
Q2 - písčitojílovité a písčitohlinité zeminy (třída F4/CS, F3/MS), převážně tuhé až
pevné konzistence, s variabilní příměsí drobných úlomků a poloopracovaných zrn
okolních hornin a křemene – deluviální a fluviální sedimenty
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Q3 - jílovité hlíny (třída F5/ML,MI, F6/CL,CI), převážně tuhé konzistence, s ojedinělou
příměsí drobných úlomků a poloopracovaných zrn okolních hornin a křemene,
v blízkosti stávajících vodních toků často s organickou příměsí – převážně fluviální,
v omezené míře i deluviální sedimenty
Q4 - jíly (třída F7/MH, F8/CH), převážně tuhé, místy až pevné konzistence, v blízkosti
stávajících vodních toků často s organickou příměsí – fluviální sedimenty
Q5 - písčité zeminy (třída S2/S-P, S3/S-F), v údolní nivě středně ulehlé, ve vyšších
terasových stupních pak ulehlé, jemnozrnné až hrubozrnné, s proměnlivou
valounovou příměsí – fluviální sedimenty
Q6 - hlinitopísčité a jílovitopísčité zeminy (třída S4/SM, S5/SC), v údolní nivě středně
ulehlé/tuhé až kašovité, zvodnělé, ve vyšších terasových stupních pak ulehlé/pevné,
jemnozrnné až hrubozrnné, s proměnlivou valounovou příměsí – fluviální sedimenty
Q7 - hlinitoštěrkovité a jílovitoštěrkovité zeminy (třída G4/GM, G5/GC), v údolní nivě
středně ulehlé, zvodnělé, mezerní hmota převážně kašovité konzistence, ve vyšších
terasových stupních pak ulehlé, mezerní hmota převážně pevné konzistence,
jemnozrnné až středně zrnité – fluviální sedimenty
Q8 - štěrkovité zeminy (třída G3/G-F), v údolní nivě středně ulehlé, silně zvodnělé, ve
vyšších terasových stupních pak ulehlé, jemnozrnné až středně zrnité, s písčitou
mezerní hmotou – fluviální sedimenty
Horniny předkvartérního podloží
Svrchní paleozoikum - typ P
P1 - jílovité a jílovitoprachovité zeminy (třída F7/MH, F6/CI), zcela zvětralé-rozložené
permokarbonské jílovce a prachovce, červenohnědé až šedé barvy, uhelný jílovec
tmavě šedý až černošedý
P2 - jílovitopísčité zeminy (třída S5/SC), zcela zvětralé-rozložené permokarbonské
jílovité pískovce, zelenošedé, světle šedé barvy
P3 - pískovec silně zvětralý (třída R5/R6), vrstevnatý, hrubozrnný, arkózový, drobně
úlomkovitě rozpadavý, málo pevný
P4 – uhlí černé (třída R6/R5 - U), drobně úlomkovitě rozpadavé, vrstevnaté
(data viz. SUDOP Praha, a.s., 2008)
C.2.5.7. Přírodní zdroje
Zdroje vyhrazených nerostů (výhradní ložiska) jsou jako neobnovitelný zdroj a součást
potenciálu území chráněna podle zákona 439/1992 Sb. (Horní zákon) před znehodnocením.
V zájmovém území se dle dostupných pramenů nevyskytují ložiska nerostných surovin
a nebyla prováděna žádná důlní činnost. Nejbližšími chráněnými ložiskovými územími jsou
CHLÚ č. 19510000 Černuc (ložisko a dobývací prostor štěrkopísků) cca 2,2 km S směrem od
zájmového území a CHLÚ č. 21650003 Sazená II. (ložisko štěrkopísků) cca 1,8 km SV
směrem od zájmového území. Východně od obce Uhy se nachází ložisko štěrkopísků č. 70734
Uhy, o něco jižněji pak vyhlášený dobývací prostor č. 71016 nad bilancovaným ložiskem
štěrkopísků č. B 320560000 Nelahozeves. Všechny tyto subjekty ochrany nerostného
bohatství se nacházejí zcela mimo kontakt se záměrem.
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C.2.6. Fauna a flora

Pozice chráněných ložiskových území, dobývacích
prostorů a ložisek vůči záměru

Z hlediska kvality biotopů
lze zájmové území rozdělit na dvě
odlišné
části.
Zatímco
severozápadně
od
silnice
III/24032 vede trasa výlučně po
orné půdě, jižně vstupuje do nivy
Bakovského potoka, kde lze
doložit síť výrazně hodnotnějších
biotopů, které zvolna doznívají
směrem k jižnímu konci trasy,
který již zase vstupuje do
agrocenóz.
C.2.6.1. Flora

Potencionální přirozená vegetace zájmového území
Zájmové území patří do fytogeografického oblasti termofytika a okrsku 7c Slánská
tabule. Potenciální přirozenou vegetaci východní části zájmového území tvoří střemchová
jasenina (Pruno-Fraxinetum, místy v komplexu s mokřadními olšinami Alnio glutinosae),
zatímco v části severrozápadní to je černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosiCarpinetum).
1. Střemchová jasenina
Jedná se o společenstvo širokých niv potoků v kolinním stupni (převážně mezi 220 a
320 m/m. navazující na polohy údolních luhů. Porůstá též okraje slatinišť i mírné terénní
deprese s pomalu tekoucí vodou. Půdním type, bývají gleje, anmór či fluvizem.
Střemchová jasenina tvoří třípatrové až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy
s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus glutinosa, ve
vlhčích typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou příměsí
střemchy (Padus avium) nebo dubu letního (Quercus robur). Také keřové patro je velmi
pestré a místy velmi husté. Nejhojněji se v něm vyskytuje Euonymus europaea, Fraxinus
excelsior a Padus avium.
Toto společenstvo úrodných, rovinných poloh patří k velmi silně ohroženým typům
české vegetace. K redukci jeho plochy přispívá záměna přirozeného dřevinného složení
(především hybridními topoly), mýcení a převod na louky, na odvodněných pozemcích na
pole a pastviny a zástavba. Nejvhodnější je využití odlesněných ploch na louky, zakládání
polí není vhodné. Předpokládá odvodnění, které silně narušuje přirozený ráz krajiny.
Náhradními společenstvy jsou:
a) lesní - monokultury hybridních topolů (Populus sp.), porosty s dominantní vrbou
křehkou (Salix fragilis),
b) keřová - vrbové křoviny se Salix triandra, S. fragilis aj. na vyvinutějších půdách
(vega, hnědozemní glej), křoviny Sambucus nigra,
c) luční a pastvinná - Scirpo-Cirsietum cani, Angelico-Cirsietum oleracei, FilipenduloGeranietum pa-lustris, Alopecuretum pratensis, Lolio-Cynosuretum,
d) ruderální - Senecionfluviatilis, Aegopodion podagrariae,
e) segetální - po odvodnění Fumario-Euphorbion, Panico-Setarion, řidčeji Caucalidion
(Lathyro-Adoni-detum aestivalis, Euphorbio-Melandrietum noctiflori).
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2. Černýšová dubohabřina
Obsah mapovací jednotky tvoří
stinné dubohabřiny s dominantním
dubem zimním (Quercus petrae) a
habrem (Carpinus betulus), s častou
příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích
stanovištích T. platyphyllos), dubu
letního (Quercus robur) a stanovištně
náročnějších listnáčů (jasan – Fraxinus
excelsior, klen – Acer pseudoplatanus,
mléč – A. platanoides, třešeň – Prunus
avium). Dobře vyvinuté keřové patro
tvořené mezofilními druhy opadavých
listnatých lesů lze nalézt pouze
v prosvětlených porostech. Charakter
Potenciální přirozená vegetace
bylinného patra určují mezofilní druhy.
Společenstvo je klimaxem na
velké části území ČR a proto má nápadně velké spektrum jak jednotek maloplošně
zastoupených, tak i kontaktních.
Melampyro-Carpinetum se vyskytuje ve výškách 250 – 450 m/m. Představuje
klimaxovou vegetaci planárního až suprakolinního stupně s optimem výskytu ve stupni
kolinním. V rámci uvedeného výškového rozpětí představuje jednotku značné ekologické
variability. Osidluje různé tvary reliéfu – nížinné roviny, různě orientované svahy i mírné
terénní deprese. Půdy vznikající větráním různých geologických substrátů od kyselých hornin
po krystalické vápence, svahoviny, spraše nebo aluviální náplavy odpovídají různým typům.
Nejčastější jsou kambizemě (eutrofní, mezotrofní nebo oligotrofní hnědozem) s různým
množstvím živin a velkým rozpětím acidity nebo luvizem.
Melampyro-Carpinetum patří mezi společenstva ustupující vlivem lidské činnosti,
zvláště převodem na jehličnaté kultury. Maloplošně zachované lesy víceméně přirozeného
složení představují v současné době již většinou pouhé drobné fragmenty, ovlivněné
eutrofizací v zemědělsky využívané krajině. Je však třeba bezpodmínečně zachovat i tyto
drobné lesíky a doplňovat do odlesněné krajiny rozptýlenou zeleň přirozené druhové skladby.
Vyšší podíl zeleně v krajině je nutným předpokladem fungování všech procesů
v ekosystémech, bez nichž není možná úspěšná obnova krajiny. Je třeba biologicky
meliorovat opakované monokultury pomocí melioračních dřevin (lípa, habr) a postupně je
převést na porosty s převahou dřevin přirozených lesů. Je nutné zcela vyloučit kultury akátů,
provázené silnou eutrofizací stanovišť a expanzí nitrofilních ruderálních druhů, zcela
potlačujících druhy přirozených lesů.
(data viz Neuhäuslové a kol. 2001)
Aktuální vegetace
Během zpracování této Dokumentace proběhl podrobný botanický průzkum v ose
obchvatu s důrazem na přítomnost zvláště chráněných rostlinných druhů. Průzkum byl
realizován během vegetačního období. Průzkum probíhal od jara do podzimu 2008 (Moravec
F., Bocková R.)
Seznam lokalizací průzkumu (Moravec F. 2007, 2008)
1 - Velvary, příkopy na Černuc na začátku obchvatu
2 - Velvary, při silnici na Miletice
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3 - Velvary, pole a úhor u silnice na Miletice u Velvany
4 - Velvary, při silnici na Budihostice
5 - Velvary, pole a křoviny J silnice na Budihostice
6 - Velvary, meze s topoly mezi silnicí na Budihostice a Bakovským potokem
7 - Velvary, subhalofilní rákosiny podél Bakovského potoka Z od trati cukrovaru
8 - Nové Uhy, druhý konec obchvatu u remízku
9 - Nové Uhy, okraj rychlostní komunikace
Zjištěné rostlinné druhy a jejich loklaizace
Druh
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Amaranthus powellii S.Watson - laskavec zelenoklasý
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý
Angelica sylvestris L. - děhel lesní
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Atriplex prostrata DC. subsp.latifolia (Wahlenb.)Rauschert - lebeda
hrálovitá
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá
Avena fatua L. - oves hluchý
Ballota nigra L. - měrnice černá
Betula pendula Roth - bříza bělokorá
Brassica napus L. - brukev řepka
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný
Bromus sterilis L. - sveřep jalový
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Cardaria draba (L.)Desv. - vesnovka obecná
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium canum (L.)All. - pcháč šedý
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Conium maculatum L. - bolehlav plamatý
Consolida regalis S.F.Gray - ostrožka stračka
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská
Cornus sanguinea L. - svída krvavá
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Crepis foetida L. subsp.rhoeadifolia (M.Bieb.)Čelak. - škarda smrdutá
mákolistá
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá
Datura stramonium L. - durman obecný

Lokalika
6
7
1, 8
+, 3, 6
+, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
7
3, 6, 8
7, 9
1, 5, 6, 7, 8, 9
3, 6, 7
+, 8
1, 2, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
1, 2, 4, 6
+, 3
+, 1, 3, 4, 6, 7
+, 3
1, 3, 6, 7
6
++, 1, 9
1
1, 4
7
5, 8, 9
6, 7, 8
2
3, 5
3, 5, 8
2
1, 6
7
2, 5, 6
1, 2, 3, 5, 6, 7
6
1
1, 7
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
2, 3, 5
+, 3
7
6, 7
1, 8
6

Stupeň ochrany
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+, 1, 7, 8
+,3
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Daucus carota L. - mrkev obecná
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá
Dipsacus fullonum L. - štětka planá
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha
Echinops sphaerocephalus L. - bělotrn kulatohlavý
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý
Euonymus europaea L. - brslen evropský
Euphorbia cyparissias L. - pryšec chvojka
Falcaria vulgaris Bernh. - srpek obecný
Fallopia dumetorum (L.)Holub - opletka křovištní
Festuca arundinacea Schreber subsp.arundinacea - kostřava rákosovitá
pravá
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní
hlíznatý
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón - pěťour srstnatý
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geranium pratense L. - kakost luční
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký
Geum urbanum L. - kuklík městský
Glechoma hederacea L. - popenec obecný
Helianthus annuus L. - slunečnice roční
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný
Holosteum umbellatum L. - plevel okoličnatý
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý
Hyoscyamus niger L. - blín černý
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chaerophyllum temulum L. - krabilice mámivá
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Chenopodium album L. - merlík bíl
Chenopodium hybridum L. - merlík zvrhlý
Chenopodium pedunculare Bertol. - merlík stopečkatý
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá
Juncus inflexus L. - sítina sivá
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lamium album L. - hluchavka bílá
Lamium amplexicaule L. - hluchavka objímavá
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní
Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý
Malva neglecta Wallr. - sléz přehlížený
Malva sylvestris L. - sléz lesní
Medicago sativa L. - tolice setá
Melilotus albus Med. - komonice bílá
Mercurialis annua L. - bažanka roční

VIA service s.r.o.
2, 4, 5
3, 5
8
+, 6, 7
+, 2, 3, 5
+ , 4, 6
1, 5, 6, 7
+,7
8
7
2, 4, 5, 8
3, 8, 9
3
7
9
4, 5
8
+, 8
6, 7
6
+, 8
1, 2, 6, 8
3, 7, 8
1, 6, 7
3
5, 6
3
+, 3
6, 7, 8
3
5, 6
3, 4
3, 6
6
5, 6, 7
+, 1, 2, 3, 5
+ , 1, 3
+, 7
+ , 2, 5, 6
6
6, 7
1, 2, 3, 4, 7
1, 2, 3, 4, 6, 7
5
5
5
+,7
+, 6
2, 6, 8
+, 3, 5, 8
+, 1, 2
8
+, 6
+, 8
5, 6
2, 3, 4, 5, 6
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Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní
Onopordum acanthium L. - ostropes trubil
Papaver rhoeas L. - mák vlčí
Pastinaca sativa L. - pastinák setý
Persicaria hydropiper (L.)Delarbre - rdesno peprník
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný
Picris hieracioides L. - hořčík jestřábníkovitý
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Plantago media L. - jitrocel prostřední
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa palustris L. - lipnice bahenní
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský
Potentilla anserina L. - mochna husí
Potentilla recta L. agg. - mochna přímá
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí
Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán
Prunus domestica L. - slivoň švestka
Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený
Pyrus communis L.em.Gaertn. - hrušeň obecná
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Reseda lutea L. - rýt žlutý
Rhamnus cathartica L. - řešetlák počistivý
Rorippa amphibia (L.)Besser - rukev obojživelná
Rosa canina L. - růže šípková
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Rumex maritimus L. - šťovík přímořský
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý
Salix alba L. - vrba bílá
Salix caprea L. - vrba jíva
Salix fragilis L. - vrba křehká
Salix purpurea L. - vrba nachová
Salix viminalis L. - vrba košíkářská
Salvia verticillata L. - šalvěj přeslenitá
Sambucus nigra L. - bez černý
Scrophularia umbrosa Dum. - krtičník křídlatý
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá
Senecio aquaticus Hill - starček vodní
Senecio jacobaea L. - starček přímětník
Senecio viscosus L. - starček lepkavý
Senecio vulgaris L. - starček obecný
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý
Setaria viridis (L.)P.B. - bér zelený
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka
širolistá bílá
Sinapis arvensis L. - hořčice polní
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský
Solidago canadensis L. - celík kanadský
Sonchus arvensis L. - mléč rolní
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Stachys palustris L. - čistec bahenní
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Stellaria pallida (Dum.)Crépin - ptačinec bledý
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5, 6, 8
+, 2, 3, 5, 6, 7, 9
2, 3, 5, 7
2, 3, 7, 8
7
6, 7
6, 7, 8, 9
2, 4, 5, 7, 8, 9
8
2, 5
3
6
+, 5, 7
1, 7
3
+, 6
1, 7, 8
6
1, 4, 7
+, 2, 6, 8
++, 4, 6
++, 4, 6
+, 1, 2, 9
+, 4
1, 6
3
6
6
6, 8
3, 5, 8
7
8
+, 8
+, 8
+, 6, 7
+, 8
+, 6, 8
+, 2
4, 6, 7, 8
7
6, 7
2, 5
8, 9
6
6
+ , 2, 3, 8
+, 3, 7
1, 3, 4, 6, 7, 8
+,9
+ , 4, 5, 6
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+ , 2, 7
3, 7, 8
5
7, 8
3, 8
3
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Symphytum officinale L. - kostival lékařský
1, 6, 7
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka
2, 8, 9
lékařská
Thlaspi arvense L. - penízek rolní
5
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská
7, 8
Tragopogon orientalis L. - kozí brada východní
4, 5, 7
Tragopogon pratensis L. s.str. - kozí brada luční
6
Trifolium pratense L. - jetel luční
+, 1, 8
Trifolium repens L. - jetel plazivý
+, 1
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný
+, 2, 9
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
9
Typha latifolia L. - orobinec širolistý
7
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
1, 5, 6, 7, 8
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek
1
Veronica persica Poiret - rozrazil perský
+, 3, 5, 6
Veronica polita Fries - rozrazil lesklý
5, 6
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý
3, 5, 6, 7
Vicia cracca L. - vikev ptačí
7
Viola arvensis Murray - violka rolní
5
Poznámky:
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C2] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh silně ohrožen"
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně ohrožené

S ohledem na výše presentované výsledky botanického průzkumu lze konstatovat, že
trasa obchvatu neprochází žádnými botanicky cennými lokalitami. V rámci zjištěných druhů
rostlin je třeba za ochranářský významné považovat následující:
Crepis foetida L. subsp.rhoeadifolia (M.Bieb.) Čelak. - škarda smrdutá mákolistá
[C3] : lokalita č. 6 - ruh teplejších oblastí. Často na zruderalizovaných
plochách, okrajích silnic a tratí. V okolí Prahy a ve středních Čechách je škarda
mákolistá velmi hojná.
Hyoscyamus niger L. - blín černý [C3] : lokality č. 3, 4 – v Českém termofytiku
poměrně častý ruderální druh a polní plevel. Preferuje mírně narušené půdy.
Potentilla recta L. - mochna přímá [C4a] : lokalita č. 6 - druh teplejších oblastí.
Často na zruderalizovaných plochách.
Scrophularia umbrosa Dum. - krtičník křídlatý [C3] : lokalita č. 7 - druh vodních
toků a břehů vod. V teplejších oblastech se vyskytuje roztroušeně.
Stellaria pallida (Dum.)Crépin - ptačinec bledý [C2] : lokalita č. 3 - druh písčin a
kulturních trávníků. V současnosti se šíří na sekané plochy sídlišť a
průmyslových objektů. Může být nalezen pouze v jarním aspektu, později již
není nalezitelný.
Lesy
Trasa neprochází žádným zalesněným územím.
Dendrologický průzkum
V zájmovém prostoru stavby (katastr Velvary a katastr Uhy) byla vymapována přítomná
zeleň (data viz SUDOP Praha a.s.). V daném území se téměř nevyskytuje mimolesní zeleň,
převažuje zde orná půda. Bude dotčena stávající doprovodná zeleň (řídké aleje) silniční
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komunikace 240, 24037 a 24032. Dále bude zasahováno do doprovodné zeleně přítoku
Bakovského potoka a do umělých kultur východně od obce Velvary.

Popis lokalit
1. doprovodná zeleň silniční komunikace 240 a 24037
2. doprovodná zeleň silniční komunikace 24032
3. odtok z odkaliště cukrovaru
4. vyšší soliterní dřevina
5. keři zarůstající ruderální plochy včetně lemu menšího lesíku
6. bývalé zahradnictví, ovocné sady
Seznam dřevin:
bez černý
borovice lesní
jabloň sp.
vrba sp.
růže šípková
švestka domácí
bříza bělokorá
dub letní
javor jasanolistý
modřín opadavý
topol černý

Sambucus nigra
Pinus sylvestris
Malus sp.
Salix sp.
Rosa canina
Prunus domestica
Betula pendula
Quercus robur
Acer negundo
Larix decidua
Populus nigra

V zájmovém prostoru stavby bude nutné smýtit následující objem zeleně (odhad) - 225
stromů (201 stromů o výčetním průměru do 30 cm, 17 stromů o průměru do 50 cm a 7 stromů
o průměru větším než 50 cm). Dále bude smýceno cca 1.900 m2 keřů a náletů mladých dřevin.
Podél silnice II/240 je vysázeno 36 ks nových sazenic (vysokokmeny) jasanů a javorů o
průměru kmene cca 5 cm, přičemž cca 25 sazenic je lokalizováno v budoucím trvalém záboru
stavby - tyto sazenice by měly být přesazeny.
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C.2.6.2. Fauna
Za účelem posouzení vlivu obchvatu byl v rámci zpracování předcházejícího Oznámení
a také této Dokumentace proveden detailní zoologický průzkum území se zvláštním důrazem
na druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114/92 Sb. v platném znění. Průzkum začal na
podzim 2007 (Moravec F.) a pokračoval během jara a léta 2008 (Moravec F.). Zároveň autoři
předkládané Dokumentace během léta a podzimu 2008 prováděli vlastní zoologický průzkum
zájmového území. S ohledem na rozsah terénního sledování se jedná o velmi komplexní
posouzení. Zvýšená pozornost byla věnována obojživelníkům resp. jejich potenciálním jarním
migracím.
Následující tabulka sumarizuje informace o výskytu živočichů v zájmovém území a
v jeho blízkosti. U ptáků se většinou jedná o pozorování jedinců hnízdících mimo zájmové
území. Vyznačena je přítomnost druhů chráněné dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb.
Druhy obratlovců zjištěné v rámci zoologického průzkumu
Druh
Obojživelníci
Ropucha obecná - Bufo bufo
Ropucha zelená - Epidalea viridis
Skokan hnědý - Rana temporaria
Skokan skřehotavý - Rana ridibunda
Plazi
Ještěrka obecná - Lacerta agilis
Slepýš křehký - Anguis fragilis
Užovka obojková – Natrix natrix
Ptáci
Bažant obecný – Phasianus colchicus
Budníček menší – Phylloscopus collybita
Červenka obecná – Erithacus rubecula
Čírka modrá – Anas querquedula
Čírka obecná – Anas crecca
Drozd zpěvný – Turdus philomelos
Holub domácí – Columba livia f. domestica
Holub hřivnáč – Columba palumbus
Hrdlička divoká – Streptopelia turtur
Jiřička obecná – Delichon urbica
Kachna divoká – Anas platyrhynchos
Káně lesní – Buteo buteo
Konipas bílý – Motacilla alba
Kopřivka obecná – Anas strepera
Kos černý – Turdus merula
Kukačka obecná – Cuculus canorus
Labuť velká – Cygnus olor
Lyska černá – Fulica atra
Mlynařík dlouhoocasý – Aegithalos caudatus
Moták pochop – Circus aeruginosus
Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla
Pěnice hnědokřídlá – Sylvia communis
Pěnkava obecná – Fringilla coelebs
Pěvuška modrá – Prunella modularis
Polák chocholačka – Aythya fuligula
Polák velký – Aythya ferina
Poštolka obecná – Falco tinnunculus
Potápka malá – Tachybaptus ruficollis
Rehek domácí – Phoenicurus phoenicurus

Stupeň
ochrany

Poznámka

O
SO
KO
SO
SO
O

SO
O

O
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Skřivan polní – Alauda arvensis
Slípka zelenonohá – Gallinula chloropus
Sojka obecná – Garrulus glandarius
Stehlík obecný – Carduelis carduelis
Strakapoud velký – Dendrocopos major
Strnad obecný – Emberiza citrinella
Strnad rákosní – Emberiza schoeniclus
Střízlík obecný – Troglodytes troglodytes
Sýkora koňadra – Parus major
Sýkora modřinka – Parus coeruleus
Špaček obecný – Sturnus vulgaris
Vlaštovka obecná – Hirundo rustica
Vodouš kropenatý – Tringa ochropus
SO
Volavka bílá – Egretta alba
SO
Volavka popelavá – Ardea cinerea
Vrabec polní – Passer montanus
Vrána obecná – Corvus corone
Zvonek zelený – Carduelis chloris
Savci
Hraboš polní – Microtus arvalis
Hryzec vodní – Arvicola terrestris
Ježek východní – Erinaceus concolor
Krtek obecný – Talpa europaea
Kuna – Martes sp.
Liška obecná – Vulpes vulpes
Kategorizace podle vyhlášky 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/92 Sb., na ochranu
přírody a krajiny
KO – kriticky ohrožený druh
SO – silně ohrožený druh
O – ohrožený druh

V zájmovém území, a především v předpokládané trase vozovky, nebyla nalezena žádná
kupovitá mraveniště lesních mravenců rodu Formica.
C.2.7. Krajina a krajinný ráz (§ 12)
C.2.7.1. Současný stav krajiny
Součástí typického charakteru současné krajiny zájmového území je výrazný podíl
zemědělsky obhospodařovaných ploch, přítomnost průmyslových areálů v severní části a niva
Bakovského potoka, která ve zdejších podmínkách plní ekostabilizační funkci. Obchvat
v rozhodující míře využívá ornou půdu. Díky kvalitní zemědělské půdě byla krajina širokého
okolí zájmového území v minulosti postižena neúměrně vysokým zorněním a zcelením do
rozlehlých lánů. Pohledově silně se v krajně uplatňují průmyslové areály při severním okraji
Velvar resp. jejich artefakty jako kupříkladu vysoký komín, působící jako výrazná negativní
dominanta.
Vzhledem k celkové otevřenosti krajiny širšího okolí zájmového území se na velkou
vzdálenost otvírají do zájmového území dobré rozhledy, nicméně díky poměrně členité
konfiguraci samotného zájmového území, hojné strukturní zeleni a budovám průmyslových
areálů v severní části, jsou výhledy v prostoru výstavby značně uzavřené. Obytná zástavba až
na výjimky s prostorem výstavby pohledově nekomunikuje.
C.2.7.2. Způsob využívání krajiny
V současné době je krajina v trase obchvatu využívána převážně zemědělsky.
Plánovaný obchvat probíhá většinou po zemědělsky obdělávaných pozemcích - po polích. Jen
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velmi malá část je zarostlá keři a dřevinami. Na severu města prochází průmyslovou částí
mezi areály Velvana a.s. a Ilbau-Frischbeton – betonárna firmy Ilbau spol. s r.o.
Jiné krajinné funkce jsou potlačeny.
C.2.7.3. Bydlení
Přímo v zájmovém území se nenachází žádná obytná zástavby.
Nejbližší obytná k hlavní trase zástavba je v lokalitě Nové Uhy. Vzdálenost bytového
dvojdomu (č.p. 103,104) od navržené protihlukové clony je cca 90 m. Nejbližší obytná
zástavba Dolní Kamenice, kterou tvoří vesnická stavení s hospodářskými objekty (= obytné
části jsou převážně jednopodlažní budovy), leží cca 420 m od trasy obchvatu. Severně od
navrhovaného obchvatu podél silnice III/24032 se rozkládá obec Budihostice. Také zde je
obytná zástavba tvořena jedno až dvoupodlažní domky s hospodářskými objekty. Vzdálenost
nejbližších obytných objektů od osy obchvatu činí cca 530m.
Další údaje viz kapitola č. C.1.3. Území hustě osídlená.
C.2.7.4. Rekreace
Zájmové území není využíváno k rekreaci. Výjimkou je pouze myslivost na polích,
remízech a podél drobných votečí.
C.2.7.5. Průmyslové a zemědělské aktivity
Zemědělství představuje hlavní způsob využívání pozemků v zájmovém území i v jeho
širším okolí směrem dále od okraje Velvar. Jedná se o rostlinnou výrobu (orná půda). Na
severním okraji města prochází obchvat mezi dvěma průmyslovými areály:
Velvana a.s. - dříve závod Spolany Neratovice je podnikem chemického
průmyslu, zaměřeného na výrobky autochemie a autokosmetiky. Je dnes největším
podnikem ve městě s počtem 200 zaměstnanců. Předpokládá se investiční rozvoj
výroby s využitím nových ploch.
Ilbau-Frischbeton – betonárna firmy Ilbau spol. s r.o. V České republice vyrábí
širokou škálu betonů a transportních malt na bázi cementového pojiva, stabilizace a
zajišťuje mj. i prodej kameniva včetně dopravy.
O něco dále se pak mimo kontakt se záměrem také nachází COMAX s.r.o. dříve
Kovohutě Velvary a Středočeské dřevařské závody Praha a.s.
C.2.7.6. Krajinný ráz
Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb.
Typologické hodnocení krajinného rázu
Podle poměru mezi prvky přírodními a vytvořenými v krajině člověkem lze vymezeny
tři účelové krajinné typy (Míchal, 1997):
Typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“)
Typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“)
Typ C - krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“)
Dané území se do výše zmíněných krajinných typů zařazuje na základě hodnoty
koeficientu ekologické stability (KES). Ten vyjadřuje podíl ploch s vyšším stupněm
ekologické stability (čitatel) a ploch s nízkým stupněm ekologické stability (jmenovatel):

KES =

plocha se stupněm ekologické stability 2,3,4,5
------------------------------------------------------------------------plocha se stupněm ekologické stability 0 a 1
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Následující tabulka uvádí zařazení do krajinného typu podle hodnoty KES.
Hodnota KES
Krajinný typ
pod 0,39
typ A
0,90 - 2,89
typ B
nad 6,20
typ C
Poznámka: Intervaly hodnot KES nejsou spojité. Krajina, jejíž KES leží mimo hranice
těchto intervalů, je nositelem znaků obou sousedních kategorií (Míchal, 1997).
Estetická kategorizace krajinného rázu
V rámci tohoto subjektivního hodnocení estetického projevu krajinného rázu lze rozlišit
tři základní typy krajinářské hodnoty: zvýšený (+), základní (průměrný) a snížený (-).
Pro krajinný ráz širšího okolí zájmového území je významná nízká vertikální a omezená
horizontální diverzita jednotlivých krajinotvorných prvků. Především severně od Velvar se
výrazně disproporčně projevují rozlehlé lány orné půdy. Samotné zájmové však díky svahům
kolem Bakovského potoka vykazje v místním měřítku zvýšenou horizontální i vertikální
členitost.
Industriální struktury jsou výrazné díky artefaktům průmyslových areálů při severním
okraji města. Geometričnost tvarů a přechodů mezi jednotlivými krajinotvornými prvky je
díky hojné strukturní zeleni nízká, což pozitivně ovlivňuje dojem z krajiny. Za negativní
dominantu lze považovat vysoký komín, čnějící z prostoru města.
Celkově lze konstatovat, že dlouhodobý antropogenní tlak na krajinu resp. vysoká míra
její exploatace je všude dobře patrná a dokonce i na poměry středních Čech je nadprůměrná.
Na základě výše uvedené metodiky leží hodnota KES okolí zájmového území pod 0,39,
což signalizuje krajinný typ A.
Při subjektivním hodnocení estetické kvality lze celému zájmovému území (resp. jeho
širšímu okolí, neboť samotné zájmové území je malé), vzhledem k výše uvedené
charakteristice přiřadit sníženou hodnotu estetického projevu.
Souhrnně je možno konstatovat, že krajina celého zájmového území přináleží ke
krajinnému typu A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně
antropogenizovaná“) s estetickou hodnotou sníženou vlivy dlouhodobé a intenzivní
antropogenizace území.
Zájmové území přináleží k jedinému krajinnému celku (oblast krajinného rázu), v rámci
kterého lze s ohledem na základní krajinotvorné činitele (reliéf, voda, vegetace a využívání
člověkem) vymezit dva poněkud odlišné krajinné prostory (místa krajinného rázu) dotčené
výstavbou obchvatu. Zatímco severní krajinný prostor je v mnohém typickou ukázkou
zdejšího krajinného celku (= vysoká míra exploatace zemědělstvím a průmyslové areály na
okraji města), vykazuje krajinný prostor jižní výrazně nadprůměrné zastoupení
ekostabilizačních prvků. Tento prostor je tvořen nivou bakovského potoka, který zde protéká
ve výrazné terénní depresi a pohledově tak celý prostor vymezuje.
Krajinný ráz je charakterizován přírodní, kulturní resp. historickou a estetickou
charakteristikou určitého místa resp. oblasti. Do zájmového území nezasahuje žádný přírodní
park, který by definoval podmínky ochrany krajinného rázu. Nicméně i zde platí, že
významné zásahy do krajinného rázu mohou být realizovány pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického měřítka a vztahů v krajině. Z těchto subjektů připadá v zájmovém území
v úvahu prakticky pouze niva Bakovského potoka, která je významným krajinným prvkem,
daným zákonem.
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Ortomapa přibližující krajinný ráz širšího okolí zájmového území
Přírodní aspekt krajinného rázu
Zájmové území se nachází uprostřed jediného krajinného celku (Slánsko) a přináleží
dvěma pohledově dotčeným krajinným prostorům – otevřený sever a pohledově sevřený jih
(niva a jižní svah Bakovského potoka).
Zájmové území se nachází uprostřed zemědělské krajiny s velkými lány polí. V širším
měřítku je výrazná malá horizontální i vertikální členitost. Pole zcela dominují. V území nelze
definovat žádný převažující sklon. Středem území protéká ve východo-západním směru
Bakovský potok, ke kterému se uklání příkřejší severní i mírnější jižní svah.
Severozápadní část zájmového území je tvořena výlučně ornou půdou a průmyslovými
areály kryjícími výhled na zástavbou Velvar. V trase se zde nachází jen minimum strukturní
zeleně – nepočetné ovocné, převážně přestárlé, dřeviny podél silnic. Také severní část je
tvořena výlučně polem. Jedná se o rovinaté území, kde v úzkém lokálním měřítku výhled od
severu zcela kryje terénní vlna (pole). Výhled z města je do trasy prakticky nulový a zástavba
se zde již nachází ve značné vzdálenosti. Více k jihovýchodu obchvat překračuje stromový
lem podél odkaliště z cukrovaru a vstupuje do nivy. Díky konfiguraci terénu se jedná o
pohledově málo exponovaný úsek za remízem, opět s dominancí orné půdy. Všude kolem
kryje výhled vzrostlá zeleň. Obchvat zde vede v terénní prohlubni na dně nivy Bakovského
potoka. Poslední úsek je tvořen okrajovou partií sterého zplanělého sadu s malými pruhy orné
půdy. Do této části zájmového území se otvírá výhled od obce Budihostice, která se již ale
nachází ve značné vzdálenosti.
Při pohledu přímo ze zájmového území se výhled na vzdálené horizonty otevírá
v severní části, naopak část jižní (kolem Bakovského potoka) je pohledově výrazně uzavřená.
V širším měřítku jsou však horizonty až na výjimky velmi vzdálené, čehož ukázkou je
především severní a severozápadní horizont, který tvoří panorama Českého středohoří. Na
severovýchodě je daleko na horizontu patrná hora Říp. Ve vztahu k posuzovanému záměru se
však jedná o zcela jiný krajinný celek, záměrem pochopitelně nijak neovlivněný. Také
západní horizont je velmi vzdálen a ztrácí se v dáli. Pouze jižní horizont uzavírá na střední
vzdálenost terénní vlna s ornou půdou.
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Kromě samotné nivy
Bakovského potoka všude
dominují široké výhledy
do krajiny. V lokálním
měřítku zájmového území
jsou
však
omezeny
poměrně hojnou strukturní
zelení (kromě otevřené
severní části zájmového
území). Tato strukturní
zeleň také přispívá ke
snížení jinak výrazné
geometručnosti
krajinotvorných
prvků.
Projev vodního fenoménu
je zanedbatelný. Omezuje
se pouze na rákosiny podél
odvodňovacích kanálů a
Bakovského potoka.
Městská
zástavba
Velvar se nachází v mírné
terénní
depresi
Bakovského potoka. Přes
svojí
blízkost
k trase
obchvatu pohledově příliš
nekomunikuje
(vyjma
okraje lokality Nové Uhy).
Jedná se o typickou
zástavbu
malého
středočeského
města,
postrádající rázovitost či
lokální
výjimečnost.
V severní části prochází
obchvat
mezi
dvěma
průmyslovými
areály,
které zároveň kryjí výhled
na střed města. V blízkosti
obchvatu se dále nacházejí
dvě další malé obce –
Budihostice
a
Dolní
Kamence. Ani zde není
zástavba
rázovitá
či
lokálně specifická.
Krajinu zájmového
území nelze považovat za
malebnou a nelze zde
doložit
žádnou
neopakovatelnou scenérii.
Jedná se o krajinu silně
antropogenně
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Krajina v okolí trasy obchvatu
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exploatovanou, obecně fádně modulovanou. Harmonie krajiny byla dávno narušena
dlouhodobou zemědělskou exploatací. Jedná se o typickou produkční krajina středních Čech.
Vysoký stupeň „antropogenizace“ steré sídelní krajiny je dále zdůrazněna především v severní
části zájmového území četnými artefakty průmyslových aktivit. Za negativní antropogenní
dominantu je třeba považovat silně pohledově exponovaný komín. V pohledově dotčeném
prostoru se nenachází žádná pozitivní krajinná dominanta. Hora Říp je již zcela mimo přímý
vizuální kontakt se záměrem.
Přes značnou blízkost města bude s obchvatem pohledově přímo komunikovat prakticky
pouze okrajová zástavba v lokalitě Nové Uhy. Zbytek města je kryt konfigurací terénu a
hojnou strukturní zelení, která cloní i výhled z obce Budihostice. Je třeba zdůraznit, že
posuzovaným záměrem je silnice druhé třídy, která svojí kapacitou resp. rozsahem
představuje jen malý zásah do území, nijak nevybočující ze stávajících měřítek resp. již
existujících liniových staveb.
Kulturní aspekt krajinného rázu
Záměr má být situován do prostoru, kde končí vliv okrajové zástavby města Velvary a
kde již začíná otevřená, převážně zemědělská krajina. Všude v širokém okolí zájmového
území se antropogenní vlivy projevují především vysokým stupněm zornění půdy. Určitou
výjimkou je pouze úzký pruh území kolem Bakovského potoka. Především při severní části
města pohledově dominují nejrůznější artefakty průmyslových areálů. Hustota i kapacita
dopravní sítě v zájmovém území odpovídá standardu středních Čech. Okolí zájmového území
není v širším měřítku významným dopravním koridorem. V území se vizuálně silně projevují
četná nadzemní vedené elektrického proudu. Jako výrazná negativní dominanta působí
vysoký komín, dominující celému městu. V území nelze doložit žádnou pozitivní kulturní
dominantu, se kterou by se záměr mohl dostat do střetu.
Estetický aspekt krajinného rázu
Estetický aspekt krajinného rázu je prolínáním aspektu kulturního a přírodního a jeho
charakteristika byla uvedena v předchozích dvou bodech.
Estetické vnímání krajiny zájmového území je významným způsobem narušeno
vysokým stupněm zornění a zcelení půdy do velkých honů. Tento vjem je natolik dominantní,
že jej příliš nevylepšuje ani poměrně hojné segmenty strukturní zeleně. O krajině rozhodně
nelze prohlásit, že působí malebně či harmonicky. Jedná se o typickou produkční krajinu
středních Čech.
C.2.8. Obyvatelstvo
Zájmové území je tvořeno převážně zemědělskou půdou a není zastavěno obytnými
domy (nikdo zde nežije). Přesto, že se jedná o blízký okraj města Velvary, je městská
zástavba převážně kryta zelení, případně průmyslovými areály (na severu). Do kontaktu se
obchvat nedostává ani se zástavbou obce Budihostice. Jediná obytná zástavba, která se
dostává do přímého vizuálního kontaktu s obchvatem, je bytový dvojdům (čp. 103 a 104) ve
vzdálenosti cca 90 m.
Následující tabulka presentuje základní charakteristiky blízkých sídel.
Počet obyvatel potenciálně dotčených záměrem
sídlo
počet obyvatel
Velvary
2.911
Uhy
365
Chržín
214
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Další údaje viz kapitola č. C.1.3. Území hustě osídlená.
C.2.9. Hmotný majetek
Hmotný majetek v zájmovém území představují především jiné silniční komunikace.
Zájmovým územím prochází etylenovod, který má definováno ochranné pásmo. Obchvat
zasahuje do prostoru betonárny, kde si vyžádá demolici garáže (dílny) pro nákladní
automobil, což bylo předběžně projednáno s vlastníkem. V území se dále nachází poměrně
značné množství sítí (viz kapitola B.I.6.2. Technické řešení). Způsob jejich dotčení resp.
podmínky za jakých bude možné stavbu realizovat, budou řešeny s jejich vlastníky či správci
v dalším stupni zpracování projektové dokumentace.
C.2.10. Kulturní památky
V trase obchvatu se nenacházejí žádné registrované nemovité kulturní památky.
C.2.11. Hlukové pozadí
Hlukové pozadí v uzavřené zástavbě města Velvary ovlivňuje především doprava na
silničních komunikacích. Z nich největší vliv na hlukovou situaci ve významné části města
má stávající úsek silnice II/240. Jde o silně zatíženou průtahovou komunikaci s významným
podílem tranzitní těžké nákladní dopravy, který prochází obytnou zástavbou tvořenou
rodinnými a bytovými domy.
Průmyslové areály leží na okrajích města a nenacházejí se v nich významné technické
zdroje hluku. I při jejich provozu je hlavním zdrojem hluku navazující nákladní doprava. Tato
doprava je významným zdrojem hluku např. na okraji obytné zástavby v lokalitě Nové Uhy.
Navržená trasa obchvatu vede volnou krajinou severně od města. Hlukové pozadí
v tomto prostoru ovlivňuje provoz na silnici I/16 H a na silnici II/240. Silnice III/240 32
z Velvar do Budihostic je zatížena dopravou související s provozem betonárky. Naopak
provoz areálu Velšana ovlivňuje hlukové pozadí jen v jeho bezprostředním okolí.
Ve volné krajině v prostoru mimo silniční komunikace je jediným zdrojem hluku
zemědělská technika jejíž provoz je má zpravidla sezónní charakter.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
S ohledem na typ investičního záměru, jeho kapacitu resp. rozsah a stav jednotlivých
složek životního prostředí v zájmovém území lze za potenciálně ovlivněné výstavbou či
provozem na obchvatu považovat níže uvedené složky.
1. Kvalita ovzduší
2. „Hluková“ situace
3. Zdraví obyvatel (bezpečnostní situace spojená s dopravou)
4. Půda
5. Lesní porosty
6. Mimolesní zeleň
7. Voda (vydatnost případných zdrojů, kvalita povrchové vody)
8. Biota
9. Krajinný ráz
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Kvalita ovzduší
Zájmové území se nachází na okraji oblasti znečištění ovzduší kladenské průmyslové
aglomerace. Koncentrace znečišťujících látek zde však zdaleka nedosahují nejvyšších
povolených hygienických limitů. V zájmovém území či jeho okolí nejsou lokalizovány žádné
významné zdroje znečištění ovzduší, které by významným způsobem zhoršovaly kvalitu
ovzduší zájmového území. Z osmi významnějších zdrojů znečištění ovzduší, nacházejících se
poblíž zájmového území, stojí za zmínku pouze dva zdroje, které využívají pevná paliva. Vliv
lokálních topenišť se jako významný jeví pouze uvnitř městské zástavby. Do prostoru
obchvatu významněji nezasahuje.
Stávají silniční průtah městem je zdrojem, který má určitý odraz v imisní situaci podél
trasy. Nejedná se však ve smyslu emisí resp. imisí za zdroj zásadního významu. Realizace
záměru bude mít za důsledek snížení vydatnosti tohoto zdroje vymístěním části automobilové
dopravy mimo intravilán města. Ve smyslu kvality ovzduší se nebude jednat o změnu zásadní,
rozhodně však o změnu směrem k lepšímu (kupř. snížením druhotné prašnosti, která může být
v určitých částech roku obtěžující).
Souhrnně lze konstatovat, že stávající ovzduší zájmového území nelze považovat za
neúnosně zatížené.
„Hluková“ situace
Trasa přeložky silnice II/240 je plánována v území podél severního okraje města
Velvary a téměř se nepřibližuje k chráněné zástavbě. Nejbližší chráněný prostor staveb se
nachází na okraji zástavby v lokalitě Nové Uhy na úrovni km 0,20 ve vzdálenosti 90 m od osy
komunikace. Nová komunikace však nebude pro tento prostor ve výhledovém období tj. roce
2020 dominantním zdrojem hluku z dopravy, tím již nyní je a do budoucna zůstane provoz na
silnici I/16 H. Nezbytné však je doplnit stávající protihlukovou stěnu u silnice I/16 H o novou
část, která plynule naváže na nový obchvat tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro
chráněné prostory staveb.
Lokality určené územním plánem Velvar k zástavbě nebudou hlukem z nové
komunikace negativně ovlivněny.
V souvislosti se záměrem dojde k významnému snížení intenzity těžké nákladní
dopravy v obytné zástavbě v okolí stávajícího úseku silnice II/240 ve vnitřní zástavbě města
Velvary a tím i ke snížení hlukové zátěže v okolí této komunikace.
Zdraví obyvatel
Jakákoliv automobilová doprava uvnitř obytných sídel představuje bezpečnostní rizika
ve smyslu jednak střetů s chodci a dále ve smyslu dopravních nehod. V současné době je střed
Velvar dopravně silně zatížen, přičemž významný podíl tvoří právě tranzitní doprava.
Bezpečnostní rizika z toho plynoucí jsou zřejmá. V budoucnu bude tento konflikt sílit.
Důsledkem realizace záměru bude vymístění významné části tranzitní dopravy mimo město,
navíc na komunikaci odpovídajících parametrů.
Stávající bezpečnostní rizika je třeba v určitých částech města na průtahu považovat za
významná.
Půda
Díky realizaci záměru dojde k záboru ZPF, zábor PUPFL bude nulový. Jedná se o
nezbytný důsledek výstavby každé silnice. Široké okolí zájmového území patří k zemědělsky
silně exploatovaným oblastem. Zemědělská půda je v zájmové oblasti zastoupena většinou
kambizemí (hnědé půdy) modální. Celková mocnost humózních horizontů v trase kolísá
převážně v rozmezí 0,20 - 0,70 m. V trase jsou zastoupeny půdy s následující charakteristikou
BPEJ: 1.56.00, 1.01.00, 1.58.00, 1.05.01, 1.21.12 a 1.21.13. Jedná se o půdy přináležející k I.,
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II., III. i V. stupni přednosti v ochraně ZPF, přičemž zábor bude významnou měrou realizován
na vysoce produktivních půdách. Půdy nejnižší kvality se nacházejí v jižní části zájmového
území (jižní svah nad nivou Bakovského potoka). Tato skutečnost je do jisté míry
eliminována projektem rekultivací, jejichž důsledkem bude důsledné uvedení dočasně
zabraných pozemků do původního stavu. Ornice (orniční a podorniční vrstvy) sejmutá během
výstavby budou následně dle možností a zájmu využity pro další zemědělské aktivity.
Souhrnně lze vlivy na zábor ZPF považovat za odpovídající danému typu stavby.
V dalším stupni zpracování projektové dokumentace bude Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, požádán o vydání souhlasného stanovisko k vyjmutí
dotčených ploch ze ZPF.
Stávající i očekávané zábory ZPF ani další tlaky na půdy zde nelze klasifikovat jako
neúměrné.
Lesní porosty
V zájmovém území se nenacházejí žádné lesní porosty a výstavbou obchvatu nebudou
dotčeny.. Také v okolí byly rozsáhlejší lesní celky již dávno nahrazeny ornou půdou.
Mimolesní zeleň
Prostor uvažované výstavby je v naprosté většině pokryt agrocenózami velmi nízké
ekologické stability. Vyšší zeleň se koncentruje do malých pásů strukturní zeleně, remízů,
alejí podél cest a vcelku početné a hustě zeleně okrajových partií města, která místy působí
jako clona. Zatímco severní resp. severozápadní část zájmového území je prakticky bez
strukturní zeleně, v prostoru nivy Bakovského potoka a jižně od ní představují tvarově i
velikostně různé segmenty mimolesní zeleně významný krajinotvorný a ekostabilizační prvek
(v podmínkách zdejších silně antropogenizovaných biotopů). V nejjižnější části zájmového
území se nachází starý zplanělý sad.
V rámci provedeného dendrologického průzkumu v trase obchvatu bylo definováno šest
lokalit, kde dojde k zásahům do mimolesní zeleně. Dojde ke smýcení následujícího množství
stromů a keřů (jedná se o odhad, který bude dále zpřesněn v projektu pro udělení povolení ke
kácení): 225 stromů a cca 1.900 m2 keřů a náletů mladých dřevin. Jedná se o zanedbatelné
množství, které bude navíc kompenzováno náhradními výsadbami.
Stávající tlaky na mimolesní zeleň zájmového území jsou nevýrazné a nelze je
klasifikovat jako neúměrné.
Voda
Zájmové území náleží jedinému hydrogeologickému rajónu č. 5140 – Kladenská pánev,
v povodí Dolní Vltavy.
Při aktuálně provedeném hydrogeologickém průzkumu nebyla hladina podzemní vody v
úvodní (u části Nové Uhy) a konečné (u Dolní Kamenice) části obchvatu zastižena do
hloubky předpokládaného zářezu. V přechodu nivy Bakovského potoka úroveň podzemní
vody úzce koresponduje s aktuálním stavem hladiny v této drobné vodoteči a vrty byla
zastižena v hloubce 0,5 - 1,5 m pod úrovní stávajícího terénu.
Generelní směr proudění podzemní vody v kvartérních sedimentech je shodný se
sklonem terénu.
Nikde v blízkosti trasy projektované komunikace se nevyskytují žádné využívané zdroje
podzemní vody ani jiné vodohospodářsky významné objekty. Nejsou zde ani žádná ochranná
pásma vodních zdrojů. Podzemní vody zájmového území nejsou využívány.
Dle hydrologického členění náleží zájmové území povodí Bakovského potoka (č.
hydrologického pořadí 1-12-02-081) a potoka Vranského (č. hydrologického pořadí 1-12-02092). Zájmové území je odvodňováno směrem k severovýchodu. Naprostá většina vody
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z obchvatu bude končit v potoce Bakovském, pokud se ovšem dříve nezasákne do podloží.
Směrem po proudu Bakovského potoka se ve vzdálenosti cca 0,6 km nacházejí dva rybníky –
Budihostický (na Vranském potoce) a Chržínský (na Bakovském potoce).
Město Velvary má vybudován místní veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci, přičemž
většina stok je napojena na ČOV, která je umístěna u Bakovského potoka na
severovýchodním okraji města. Objekt nebude ovlivněn vzdutím při průchodu velkých vod po
výstavbě zemního tělesa obchvatu. V trase obchvatu se nenachází žádná pásma ochrany
vodních zdrojů.
Za stávající situace není podzemní ani povrchová voda zájmového území vystavena
neúměrné zátěži.
Biota
V území se vyskytují převážně rostlinné a živočišné druhy s širokou ekologickou
valencí, schopné tolerovat intenzivní zemědělskou výrobu a příměstské aktivity.
V zájmovém území byl v průběhu prakticky celého vegetačního období 2008 proveden
podrobný zoologický a botanický průzkum. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště
chráněný podle vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
v platném znění. Celkem bylo prokázáno 5 druhů zahrnutých v Červeném seznamu cévnatých
rostlin České republiky. Jde o druhy v této oblasti poměrně časté.
Zoologickým průzkumem bylo zjištěno celkem 65 druhů obratlovců, z toho 4 druhy
obojživelníků, 3 druhy plazů, 47 druhů ptáků a 11 druhů savců.
Z celé skupiny prokázaných druhů obojživelníků jednoznačně dominuje v okolí
zájmového území populace skokana skřehotavého Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus),
který byl prokázán ve všech stojatých vodních plochách v okolí. Mimo skokany skřehotavé,
kteří tvoří naprosto dominantní složku obojživelníků, byli v zájmovém území prokázáni
ostatní obojživelníci ve velmi malém početním zastoupení a nebyl zde prokázán žádný
výrazný migrační tah obojživelníků na místa reprodukce a zpět. Populace zmíněného druhu je
totiž svou biologií trvale vázána na stabilní vodní plochy, kde přezimuje v sedimentech dna a
na místa reprodukce tudíž nemigruje. Určitou migraci lze předpokládat pouze u juvenilních
jedinců. Tato migrace však nebude směrová, pouze zajišťuje disperzi druhu do širšího okolí a
nelze u ní předpokládat výraznější konflikt se záměrem realizace obchvatu. Případné střety
migrujících jedinců tohoto druhu s plánovanou dopravní stavbou je možné eliminovat vhodně
vyprojektovanými a správně dimenzovanými propustky v místech křížení toků s obchvatem.
Ačkoliv není údolní niva Bakovského potoka uváděna jako regionální biocentrum, plní
zcela jednoznačně pro široké okolí tuto funkci a slouží v okolní zemědělsky intenzivně
využívané krajiny jako migrační koridor především pro drobnější živočichy resp. pro
živočichy vyžadující vlhčí stanoviště.
Z tohoto důvodu je nutné zachovat funkčnost tohoto vektoru odpovídajícími
technickými opatřeními na tělese obchvatu.
Vlivem realizace záměru nedojde k významnému zásahu do žádné botanicky či
zoologicky hodnotné lokality. Záměr je bez významným negativních vlivů na zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů
Stávající biota zájmového území není vystavena žádným významně nežádoucím tlakům.
Krajinný ráz
Zájmové území přináleží k jedinému krajinnému celku, v rámci kterého lze s ohledem
na základní krajinotvorné činitele rozlišit dva poněkud odlišné krajinné prostory, pohledově
dotčené výstavbou obchvatu. Sever resp. severozápad zájmového území vykazuje typické
rysy příslušného krajinného celku (Slánsko) – vysoká míra zornění, vysoký stupeň odlesnění,
mírně modulovaný reliéf, široké rozhledy do krajiny. Naopak jižní část, procházející nivou
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Bakovského potoka a jižním svahem pod silnicí I/16H, má poněkud jiný charakter. Krajinný
ráz tohoto poměrně malého prostoru se vyznačuje uzavřeností pohledů, vyšším zastoupením
ekostabilizačních prvků a výraznější modulací terénu. Zásahy do krajinného rázu je třeba
v tomto krajinném prostoru posuzovat přísněji, neboť se v místním měřítku jedná o
hodnotnější území.
V zájmovém území se vzhledem na schválený územní plán neočekávají žádné
významné tlaky na krajinu.

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVETELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
S ohledem na existující zkušenosti s podobnými projekty není známa žádná skutečnost,
která by signalizovala možná zdravotní rizika. Samozřejmě nelze vyloučit rizika úrazu při
výstavbě, která však musí být minimalizována patřičnými bezpečnostními předpisy resp.
jejich prosazováním. Vybudování obchvatu bude jednoznačným přínosem pro bezpečnost
obyvatel na trase stávajícího průtahu městem vzhledem k možným dopravním nehodám,
jejichž počet se takto sníží.
Medicínsko-ekologické aspekty
Medicínsko-ekologické aspekty záměru jsou předmětem hodnocení v rámci posudku
zdravotních rizik (viz příloha), zpracovaného autorizovanou osobou. Závěrem tohoto posudku
je konstatování, že záměr je bez významných negativních vlivů na zdraví obyvatel.
Ekonomicko-sociální aspekty
Důsledkem záměru nebude vznik ani vysloveně kladných ani vysloveně záporných
vlivů na ekonomicko-sociální aspekty. Jelikož tranzitní automobilová doprava, která
v současnosti projíždí po průtahu bude vedena po obchvatu, lze očekávat, že prodejcům
částečně ubude zákazníků (= automobilistů, kteří by se při průjezdu zde zastavili a
nakupovali). Jedná se o „daň“, kterou bude třeba zaplatit za zlepšení životního prostředí
vymístěním tranzitní dopravy.
Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv či odliv obyvatelstva, sociálně
patologické vlivy, migrace sociálně nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva) nelze v souvislosti
s realizací záměru v žádném případě očekávat.
Charakter činností spojených s výstavbou obchvatu neklade vysoké nároky na
kvalifikaci zaměstnanců a lze rovněž předpokládat, že potřeba pracovní síly bude saturována
z bezprostředního okolí – tedy z obyvatel okolních obcí.
Vlivy látek škodlivých zdraví
Pracovníci ani obyvatelé okolních lokalit nebudou díky výstavbě obchvatu či provozu
na něm vystaveni působení látek škodících lidskému zdraví. Za tímto účelem byla
vypracována rozptylová studie. Tímto tématem se také detailně zabývá hodnocení zdravotních
rizik (viz příloha).
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Narušení faktorů pohody
V průběhu stavby lze očekávat narušení těžko specifikovatelného, nicméně významného
faktoru pohody vlivem výstavby (provoz stavebních mechanismů, znečištění povrchu
vozovky, přítomnost cizích osob, hluk, emise škodlivin, omezení pohybu v krajině, omezení
silničního provozu, narušení krajinného rázu …). Tomuto narušení lze těžko zabránit, ale je
nutné jej minimalizovat vhodnou organizací stavebních prací a především udržováním
permanentního kontaktu s občany obcí. Nejhlučnější či jinak obtěžující činnosti je třeba
směrovat pokud možno mimo volné dny či mimo noční hodiny.
Prostor podél Bakovského potoka je především občany obcí Chržín, Budihostice a Dolní
Kamenice chápán jako klidová oblast, kam často směřují jejich vycházky. Průchod podél
Bakovského potoka musí zůstat zachován pro pěší vycházky.
Nulová varianta - V případě této varianty, tj. prolongace existujícího stavu, nedojde
k žádné výstavbě a tudíž ani k narušení faktorů pohody stavebními pracemi. Již ale za
existujícího stavu tato varianta představuje velmi výrazný negativní vliv, a to prakticky po
celé délce průtahu městem. K začlenění do krajiny v případě stávající komunikace došlo
samovolně v průběhu fungování územního komunikačního systému. Událo se tak v souladu s
požadavky doby na trasování, konstrukci silnice a její vybavení, včetně hospodářských nároků
na využití pozemků v sousedství. Stávající komunikace byla historicky vedena tak, že
propojovala jednotlivé samostatné obce existujícího osídlení krajiny. Výstavba sídel byla
soustředěna kolem komunikace do její bezprostřední blízkosti a v současnosti zde neexistuje
žádná prostorová rezerva pro další kapacitní rozvoj dopravy. Faktory pohody jsou za stávající
situace narušeny prakticky všude uvnitř zástavby města, přiléhající k průtahu.
Aktivní varianta - Jedním z hlavních důvodů, pro které se má obchvat realizovat, je
eliminace narušení faktorů pohody, a s tím spojených rizik, obyvatel Velvar. Obchvat je
trasován mimo kontakt se zástavbou a v tomto smyslu je v každém případě přínosem.
V případě bytového dvojdomu čp. 103 a 104, nacházejícího se ve vzdálenosti cca 90 m od
trasy, dojde k vybudování protihlukové stěny. Toto území je také třeba považovat za
nejcitlivější vzhledem k možnému narušení faktorů pohody při výstavbě. Po dobudování
dojde na celém průtahu městem ve srovnání s nulovou variantou ke zlepšení situace.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Stavba nové silnice bude ve svém průběhu představovat určitou negativní zátěž
spojenou s dopravními omezeními a jinými stavebními opatřeními dočasného charakteru.
Míra vlivu závisí na jeho druhu a expozici obydleného území s ním spojeným.
Vzhledem ke značné subjektivitě vnímání rušivých vlivů stavby je prakticky nemožné
přesně definovat počet obyvatel ovlivněných stavbou. Vliv hotové stavby a provozu na
obchvatu bude jednoznačně pozitivní, neboť nově vytvořená silnice se pozitivně odrazí na
životním prostředí středu zástavby. Jako negativní změnu budou nový stav zřejmě chápat
pouze obyvatelé bytového dvojdomu čp. 103 a 104 v lokalitě Nové Uhy. Tato zástavba bude
chráněna protihlukovou clonou a naopak protihluková clona bude směrem od obytné zástavby
cloněna výsadbami dřevin.
Skutečný počet obyvatel negativně ovlivněných výstavbou ale bude tvořit pouze
nepatrný zlomek počtu obyvatel ovlivněných pozitivně. Kladné efekt ocení většina obyvatel
Velvar, kteří žijí či se pohybují v centru resp. podél stávajícího průtahu městem. Vlivem
realizace záměru zde lze očekávat významný pokles dopravní zátěže.
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Souhrn kapitoly D.1.1.
1. Vybudování obchvatu bude přínosem pro bezpečnost obyvatel na trase stávajícího
průtahu městem Velvary.
2. Záměr je bez negativních vlivů na zdraví obyvatel.
3. Pracovníci ani obyvatelé okolních lokalit nebudou vystaveni působení látek
škodících lidskému zdraví.
4. Důsledkem záměru nebude vznik ani vysloveně kladných ani vysloveně
záporných vlivů na ekonomicko-sociální aspekty.
5. Faktory pohody jsou za stávající situace narušeny prakticky všude uvnitř zástavby
města Velvary podél stávajícího průtahu. Po dobudování dojde v celé jeho délce
ve srovnání s nulovou variantou ke zlepšení situace.
6. Za negativní změnu budou obchvat považovat pouze obyvatelé bytového
dvojdomu čp. 103 a 104 v lokalitě Nové Uhy. Skutečný počet obyvatel negativně
ovlivněných výstavbou ale tvoří pouze zlomek počtu obyvatel ovlivněných
pozitivně.
7. Směrem k obytné zástavbě bude protihlukovou clonu kryta výsadbou dřevin.
8. Prostor podél Bakovského potoka je především občany obcí Chržín, Budihostice a
Dolní Kamenice chápán jako klidová oblast, kam často směřují jejich vycházky.
Průchod podél Bakovského potoka musí zůstat zachován pro pěší vycházky.
D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vzhledem k tomu, že tranzitní doprava, která v současné době projíždí intravilánem
Velvar, bude z významné části přemístěna na nově vybudovaný obchvat, dojde podél
původního průtahu k jednoznačnému snížení množství exhalací. Plynulý provoz na novém
obchvatu pak nebude mít na okolní prostředí tak nepříznivý vliv, jako má současná
automobilová doprava v centru.
Každá liniová stavba, respektive doprava, která ji provází, je zdrojem znečištění
ovzduší. Jedná se o výfukové plyny ze spalování pohonných hmot. Vzhledem k potenciální
toxicitě, možné detekovatelnosti a poměrně dobře známým účinkům na lidské zdraví či
ekosystémy je třeba uvažovat následující plyny: NOx resp. NO2, CO, suspendované částice
frakce PM10 a benzen. Vedle zdravotně méně významných sloučenin vystupují do popředí
především polycyklické aromatické uhlovodíky. Přes svoji toxicitu tvoří objemově méně
podstatnou složku emisí ze silniční dopravy.
Pro posouzení míry znečištění ovzduší v daném území jsou zajímavé především roční
průměry, které lépe zohledňují časový rozměr i povětrnostní vlivy. Hodnoty krátkodobých
maximálních koncentrací jsou pak nástrojem k vzájemnému porovnání zatížení různých
lokalit. Mnohem méně však popisují celkovou situaci, jelikož se většinou vyskytují po velmi
krátkou dobu a vztahují se k nejhorší možné emisní situaci za nejhorších klimatických
podmínek.
Pro vyhodnocení vlivů obchvatu byla autorizovanou osobou vypracována rozptylová
studie (viz. příloha). Podkladem pro ni byly dopravní intenzity vycházející z celostátního
sčítání navýšené o růstový koeficient a z emisních faktorů publikovaných serverem MŽP. Byl
zohledněn sklon vozovky, očekávaná rychlost automobilů a složení vozového parku.
Modelován byl rozptyl CO, NO2, benzenu, PM10, benzo(a)pyrenu a to jak pro nově
navrhovaný obchvat, tak pro stávající průtah městem.
Z podstaty věci, tj. vymístění významné části tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu
Velvar, je zřejmé, že důsledkem záměru musí být zlepšení kvality ovzduší v těchto lokalitách.
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V rámci rozptylové studie byla zohledněna doprava na množství místních komunikací uvnitř
intravilánu města i v okolí a rozdíly v imisní situaci vzniklé realizací obchvatu jsou tudíž
poměrně malé. Účelem rozptylové studie bylo především zjistit, zda přemístěním zdroje
nedojde k významně negativnímu ovlivnění jiné lokality.
CO
Maximální denní 8hod klouzavé průměrné koncentrace CO leží všude v zájmovém
území, a to i v těsné blízkosti trasy, pod hodnotou 300 µg.m-3 (případě nulové varianty i
aktivní varianty). Na většině území města Velvary však bude situace ještě lepší.
Obecně lze konstatovat, že koncentrace CO jsou jak v případě realizace, tak i
nerealizace obchvatu všude nízké a nepředstavují výraznější problém, což je mimo jiné patrno
i z legislativního limitu, který činí 10.000 µg.m-3. Pozadí v tomto případě nehraje žádnou roli.
Vliv zbytkové dopravy na průtahu městem při realizaci obchvatu je zanedbatelný, v určité
míře se projevuje pouze podél stávající silnice II/240 jižně od středu města.
NO2
V případě nulové i aktivní varianty se průměrné roční koncentrace oxidů dusíku
pohybují maximálně v řádu dolních jednotek µg.m-3, spíše však lze očekávat hodnoty nižší.
Pochopitelné jsou rozdíly v imisním poli koncentrací nulové a aktivní varianty. V případě
nulové varianty lze očekávat výraznější odraz zdroje v centrální části obytné zástavby.
Vlivem přenesení části tranzitní dopravy na obchvat dojde v centru města a podél stávající
silnice II/240 k poklesu koncentrací a částečnému přesměrování do otevřené krajiny severně
od města (podél obchvatu).
Vliv zbytkové dopravy na průtahu městem je zanedbatelný. Jak bylo výše uvedeno,
patrný je pokles hodnot podél stávající silnice II/240.
Imisní pole maximálních krátkodobých koncentrací koresponduje s ročními průměry.
V případě aktivní i nulová varianty nikde koncentrace nikde (ani v těsné blízkosti zdroje)
nepřesahují 30 µg.m-3. Po realizace obchvatu lze všude v obytné zástavbě očekávat výskyt
maxim pod 16 µg.m-3, hodnoty zde však budou spíše ještě nižší. Výjimkou je pouze
bezprostřední blízkost silnice II/240 jižně od středu města, kde se hodnoty pohybují v rozmezí
cca 16 – 29 µg.m-3.
Hodnota imisního limitu krátkodobých maximálních koncentrací pro ochranu zdraví lidí
ve výši 200 µg.m-3 NO2, stejně tak jako hodnota limitu průměrných ročních koncentrací ve
výši 40 µg.m-3, leží s dostatečnou rezervou nad modelovaným stavem a to i při zohlednění
pozadí.
benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu se všude v zájmovém území pohybují v řádu
dolních desetin µg.m-3, spíše však setin µg.m-3. Nejvyšší hodnoty průměrných ročních
koncentrací benzenu (do 0,14 µg.m-3) doprovázejí trasu obchvatu. V případě nulové varianty
je lze očekávat také ve středu města, odkud díky realizaci záměru „zmizí“. Ve skutečnosti se
však ale jedná také o koncentrace velmi nízké, bez faktického dopadu na kvalitu zdejšího
ovzduší a to i při zohlednění pozadí. Z přiložených grafů je dobře patrný vliv obchvatu,
v jehož důsledku dojde obecně k poklesu koncentrací ve městě vymístěním zdroje do otevřené
krajiny.
Vliv zbytkové dopravy na průtahu městem je nevýznamný. Krátkodobá maxima se
v zájmovém území pohybují v řádu desetin µg.m-3 a nikde v zájmovém území nepřesahují
hodnotu 1,5 µg.m-3 (tato se vyskytuje pouze přímo na trase).
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Limit pro roční průměrné koncentrace benzenu, který činí 5 µg.m-3 a leží mimo
modelované koncentrace. Limit pro krátkodobá maxima není stanoven.
PM10
Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací nepřesahují 1,55 µg.m-3. Díky
realizaci obchvatu a vymístění časti zdroje mimo zástavbu zde dojde k poklesu hodnot (patrné
především v centru). V případě nulové varianty zde lze očekávat koncentrace do 1,31 µg.m-3,
v případě varianty aktivní maximálně do 0,79 µg.m-3. V obou případech se jedná o hodnoty
nízké.
Imisní pole aritmetických 24hod průměrů plošně koresponduje s ročními průměry.
Nejvyšší hodnoty doprovázejí stávající silnice I/16H a II/240 jižně od středu města (v případě
realizace i nerealizace obchvatu) a činí maximálně cca 12 µg.m-3, v obytné zástavbě města
obecně nepřesahují 3 µg.m-3, spíše však jsou ještě nižší. Výjimkou je pouze bezprostřední
blízkost silnice II/240 jižně od středu města. Díky obecně velmi nízkým koncentracím (a to i
při zohlednění pozadí) jsou rozdíly mezi oběma variantami nevýrazné, projevují se až v řádu
setin µg.m-3. Vliv zbytkové dopravy na průtahu městem je fakticky zanedbatelný.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace, činící 40 µg.m-3 i limit pro 24hod
průměrné koncentrace činící 50 µg.m-3 leží s dostatečnou rezervou nad modelovaným stavem.
benzo(a)pyren
Stejně jako u ostatních polutantů, také u polycyklických aromatických uhlovodíků,
vyjádřených jako benzo(a)pyren, platí, že nejvyšší koncentrace doprovázejí silnici I/16H a u
nulové varianty je lze očekávat také v centru města.
Ani tyto nejvyšší koncentrace však nikde nepřesahují 0,002 ng.m-3, poměrně rychle
směrem od zdroje však rychle klesají. Jedná se o nízké hodnoty, bez faktického vlivu na
kvalitu ovzduší lokality a to i při zohlednění případného pozadí. Realizace záměru se
pochopitelně projeví poklesem hodnot v zástavbě města a přenesením do volné krajiny
severně od města.
Krátkodobá maxima se v zájmovém území pohybují v řádu setin ng.m-3.
Limit pro roční průměrné koncentrace benza(a)pyrenu, který činí 1 ng.m-3 a leží zcela
mimo modelované koncentrace, limit pro krátkodobá maxima není stanoven.
Veškerá výše uvedená tvrzení se opírají o modelový výpočet, založený na určitých
předpokladech intenzit dopravy uvažovaných pro danou lokalitu a dále na klimatických
podmínkách specifikovaných větrnou (stabilitní) růžicí vypracovanou v ČHMÚ. Všechny
hodnoty je tudíž třeba brát jako více či méně přesný odborný odhad zatížený těžko
kvantifikovatelnou chybou. Jelikož byla při modelování v rámci nabízejících se dat použita
vždy nejméně příznivá varianta, lze výsledný soud považovat za konzervativní. Realita bude
s velkou pravděpodobností příznivější.
Není pravděpodobné, že vlivem provozu na obchvatu budou vznikat pachové látky či
prach v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo.
Hodnocení vlivu
Hodnocení vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší bylo provedeno v souladu se
zákonem o ovzduší č. 86/2002 Sb. resp. s nařízením vlády č. 350/2002 Sb.
Vlivy NO2
Přirozené pozadí průměrných ročních koncentrací NO2 se pohybuje v rozmezí 0,4 – 9,4
µg/m3. Průměrné roční koncentrace ve venkovním prostředí měst se pohybují od 20 do 90
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µg/m3 a hodinová maxima v rozmezí od 75 do 1015 µg/m3. Uvnitř budov s plynovým
vytápěním mohou přesahovat průměrné hodnoty 200 µg/m3 po dobu několika dní.
Jednohodinová maxima mohou dosáhnout 2000 µg/m3 a po krátkou dobu dokonce ještě výše.
Efekt krátkodobých koncentrací
Data dostupná z toxikologických pokusů jen zřídka prokazují vliv akutních expozic pod
1880 µg/m3 (1 ppm). Zdraví lidé vystavení za klidu či slabé námahy po dobu kratší jak dvě
hodiny koncentracím vyšším než 4700 µg/m3 (2,5 ppm) vykazují jasné zhoršení plicních
funkcí, přičemž nejsou ovlivněni koncentracemi nižšími než 1880 µg/m3 (1 ppm).
NO2 zvyšuje bronchiální citlivost.
Nejcitlivějšími na přítomnost NO2 jsou astmatici. Nejnižší koncentrace, která
v laboratorních podmínkách vyvolala plicní odpověď u slabších astmatiků exponovaných po
dobu 30 – 110 minut činila 560 µg/m3 (0,3 ppm). Účinek může být posílen nízkými teplotami
vdechovaného vzduchu. Nicméně tyto testy nebyly průkazné. Nicméně neexistují dlouhodobé
epidemiologické studie, které by jasně stanovily koncentrace a doby expozic, vyvolávající
nepřijatelná zdravotní rizika u dětí či dospělých.
Efekt dlouhodobých koncentrací
Testy na zvířatech jasně prokázaly, že expozice koncentracím NO2 pod 1880 µg/m3 (1
ppm) po dobu několika týdnů či měsíců ovlivňuje vratně i nevratně funkci plic, sleziny, jater a
krve. Již koncentrace NO2 pod 940 µg/m3 (0,5 ppm) také zvyšují citlivost organismu na
bakteriální a virové infekce plic.
Žádná ze studií nepodala průkazný odhad dlouhodobě významných hladin koncentrací
ve vztahu k projevu poškození zdraví, ale dostupné výsledky jasně ukazují na vznik
dýchacích potíží u dětí vystavených průměrným ročním hodnotám ve výši 50 – 75 µg/m3 či
vyšších.
Vlivy CO
Běžná pozaďová koncentrace CO se pohybuje v rozmezí 0,06 až 0,14 mg/ m3 (0,05 –
0,12 ppm). V prostředí evropských měst ovlivněném dopravou se osmi hodinové průměrné
koncentrace CO pohybují obyčejně pod 20 mg/ m3 (17 ppm) s krátkodobými vzestupy
k hodnotě 60 mg/m3 (53 ppm). Koncentrace CO uvnitř automobilů bývají obyčejně vyšší než
v okolním venkovním vzduchu. Pouze pro srovnání zde slouží informace, že kouření
tabákových výrobků v místnostech či uvnitř automobilů může zvýšit osmi hodinové průměry
koncentrací CO na 23 – 46 mg/m3 (20 – 40 ppm).
Vdechovaný CO proniká rychle skrz alveolární, kapilární a placentální membrány a
vstupuje do krve. Přibližně 80 – 90% absorbovaného CO se slučuje s hemoglobinem a tvoří
karboxihemoglobin (COHb), který je specifickým biomarkrem zasažení krve.
Slučování CO s hemoglobinem při tvorbě COHb zmenšuje schopnost krve vázat kyslík
a předávat ho do okolních tkání. To jsou hlavní příčiny nedostatečného okysličení tkání již
vlivem nízkých koncentrací CO. Toxické efekty CO se projevují především u orgánů a tkání
s velkou spotřebou kyslíku jako kupříkladu u plic, srdce, kosterní svaloviny a vyvíjejícího se
plodu. Těžká hypoxie způsobená akutní otravou CO může způsobit jak vratné krátkodobé
neurologické potíže, tak častěji vážné a přetrvávající neurologické poškození.
Současné epidemiologické studie ukazují, že běžné expozice, kterým jsou organismy
vystavovány v okolním prostředí, nemají vliv na vznik aterosklerózy lidí (infarkty).
Následující limity (doporučené WHO) zahrnující koncentrace a doby expozic byly
stanoveny tak, aby vlivem vdechovaného CO nedocházelo k překračování 2,5% hladiny
COHb v krvi, a to i při mírné zátěži organismu.
- 100 mg/m3 (= 100.000 µg/m3) (90 ppm) pro dobu 15 min
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- 60 mg/m3 (= 60.000 µg/m3) (50 ppm) pro dobu 30 min
- 30 mg/m3 (= 30.000 µg/m3) (25 ppm) pro dobu 1 hod
- 10 mg/m3 (= 10.000 µg/m3) (50 ppm) pro dobu 8 hod
Vlivy polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vznikají během nedokonalého spalování
organických látek (uhlí, dříví, plyn, benzín, nafta), v případě automobilové dopravy –
pohonných hmot. Díky hojnosti zmíněných zdrojů jsou přítomny téměř všude. Jedná se o
směs stovek chemických látek včetně jejich derivátů jako nitro-PAH, heterocyklických PAH a
oxidovaných produktů.
Data z pokusů ukazují, že PAH mohou v organismech vyvolávat množství odpovědí:
mohou působit imunotoxicky, genotoxicky, karcinogenně či ovlivňovat reprodukci a
ovlivňovat rozvoj arteroskleróz. Zdravotně závažný je především dobře prokázaný
karcinogenní účinek některých PAH. Tyto vlivy jsou mimo jiné typické i pro výfukové plyny.
Většina PAH (a samozřejmě i karcinogenní PAH) se váží na pevné částice.
Ačkoliv hlavním cestou do organismů je příjem potravy, část kontaminace se může dít
vdechovaným vzduchem (resp. vdechováním pevných částic obsažených ve vzduchu).
Hladina koncentrací PAH v ovzduší by tudíž měla být udržována na nejnižší možné úrovni.
Přesné limitní hodnoty však neexistují.
Informace pocházejí z publikace WHO Air Quality Guidelines for Europe (II. edition).
Další viz posudek hodnocení zdravotních rizik v příloze.
Souhrn kapitoly D.1.2.
1. Stávající kvalita ovzduší v zájmovém území je dobrá a prostor je dostatečně
ventilován.
2. V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj, který by mohl
významně interferovat s dopravou na obchvatu.
3. Vlivem realizace záměru dojde k určitému poklesu koncentrací všech
modelovaných látek uvnitř městské zástavby, jelikož však obecně automobilová
doprava ani v současné době nepředstavuje významnou zátěž pro kvalitu ovzduší
zájmového území, nejsou rozdíly výrazné.
4. Přemístění části dopravy na obchvat nebude mít za následek nadlimitní zátěž pro
žádnou jinou lokalitu.
5. Všechny modelem zjištěné imisní koncentrace leží s dostatečnou rezervou pod
legislativními limity, jsou-li stanoveny. Tam kde stanoveny nejsou, je možno
konstatovat, že jsou nízké.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Hluk patří v dnešní době k nejrozšířenějším škodlivinám pracovního a životního
prostředí. Na tuto skutečnost má vliv především stoupající intenzita dopravy a vnášení nových
zdrojů hluku do lokalit s nízkou úrovní hlukového pozadí.
Sluchový systém má funkci alarmujícího orgánu z čehož vyplývají jeho morfologická a
fyziologická specifika. Sluchové podněty jsou biologicky účinnější než podněty zrakové a
člověk proto přijímá většinu výstražných podnětů z prostředí právě sluchem. Organismus
nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti, a tok i ve spánku zpracovává
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centrální nervová soustava všechny zvukové podněty. Alarmující hluk ( např. hluk z přejezdu
těžkého nákladního automobilu ) je proto i během spánku identifikován jako nebezpečný a
vyvolá podvědomou stres a tomu odpovídající reakci organismu. Vliv nadměrného hluku na
lidské zdraví není zpravidla okamžitý a negativně ovlivní lidské zdraví až po delší době. Proto
i hygienický limit vyjádřený hodnotou ekvivalentního akustického tlaku LAeg,T vychází
z celoživotní expozice organismu. Na míře poškození organismu se významně podílí i
kumulace vlivu nadměrného hluku s dalšími stresovými faktory.
Vzhledem k variabilitě osobnostních charakteristik jednotlivých osob se odolnost jejich
organismů vůči negativním účinkům hluku částečně liší. Přibližně 10 % osob je vůči
negativním hluku nadměrně tolerantních a 10 % osob naopak velmi senzitivních (stěžovatelé).
U zbývající části populace se zvyšující hlučností zvyšuje i kvantita odpovědi projevující se
pocity rozmrzelosti a obtěžování.
Negativní účinky hluku dělí na specifické s účinkem na sluchový orgán a nespecifické
(mimosluchové) s účinkem na různé funkce organismu. K dočasnému zhoršení slyšení vlivem
specifických akutních účinků hluku dochází při vystavení sluchového orgánu hluku o hodnotě
LAeg,T nad 85 – 90 dB a k trvalému zhoršení slyšení (hlukové trauma) při expozici LAeg,T nad
120 – 130 dB. K specifickým chronickým účinkům hluku dochází při vystavení expozici
LAeg,T nad 85 dB kdy dojde k poškození vnitřního ucha a tím trvalému zhoršení slyšení.
Udržitelná společnost by měla občanům zabezpečit hlavní sídelní funkce jako je
bydlení, práce a mobilita, aniž by je vystavovala „ obtěžujícímu “ působení hluku.
D.1.3.1. Vliv hluku na obyvatele
Hlukem se obecně rozumí akustický signál, jehož působení člověka poškozuje, ruší,
obtěžuje. Účinky dlouhodobého působení hluku můžeme rozdělit na specifické účinky,
projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru – je dostatečně prokázáno u
pracovní (ale i u mimopracovní) expozice hlukem, a to v závislosti na výši ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A, jakož i v závislosti trvání let expozice - a na účinky nespecifické
(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organizmů (Liberko 2004).
Nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu výskytu hodnot
hluku, podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění :












neurohumorální a neurovegetativní regulace
biochemických reakcí
spánku – projevuje se obtížemi při usínání, probouzení, změnami délky a hloubky
spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení
krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmií, vasokonstrikci, změnám
dýchání
vyšších nervových funkcí jako je učení a zapamatování
smyslově motorických funkcí
koordinace
emociální rovnováhy, sociálních interakcí
spouštění nebo urychlení vlastních patogenních dějů
fungování kardiovaskulárního systému a psychofyziologického systému
celkovou výkonnost

Nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž je pocit obtěžování hlukem. Hluk v tomto
případě vyvolává celou řadu negativních emoční stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti,
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. Důležitý
je u každého člověka stupeň senzitivity. V normální populaci se vyskytuje 10 – 20 %vysoce
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senzitivních osob, jako i velmi tolerantních. Pro zbylých 60 – 80 %populace víceméně platí
závislost míry obtěžování na velikosti hlukové zátěže ( Liberko 2002 ).
Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku jsou v ČR hodnoceny Státním zdravotním
ústavem Praha v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k životnímu prostředí ( Praha, červen 2002 ). Monitoring probíhal k datu zveřejnění výsledků
8 let v 21 městech. V jednotlivých městech byla vybrána vždy jedna tichá a jedna hlučná
základní lokalita, v níž bydlelo 300 – 1000 obyvatel. Měřící místa byla vytypována tak, aby
měřením byla chrakterizována hlučnost celé základní lokality. Zdravotní účinky hluku byly
v průběhu 8 let zjišťovány celkem 2 x pomocí dříve vypracovaného dotazníku. Vyhodnocení
výsledků bylo prováděno tak, že všechny údaje zjištěné dotazníkem v jednotlivých lokalitách
resp. průměrná procenta odpovědí, či průměry v případě numerických odpovědí , za lokalitu
byly polořženy ve vztahu k příslušnému údaji o hlučnosti lokality. Jedním z výsledků
monitoringu je odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem – health risk assessment.

dB Laeq
do 40
40 – 42
42 – 44

Odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem v životním prostředí
Procentní
Procentní
Procentní
dB Laeq
dB Laeq
vyjádření rizika
vyjádření rizika
vyjádření rizika
50 – 52
4,0 %
62 – 64
8,3 %
0,4 %
52 – 54
4,7 %
64 – 66
9,1 %
1,1 %
54 – 56
5,4 %
66 – 68
9,8 %

44 – 46

1,8 %

56 – 58

6,2 %

68 – 70

10,5 %

46 – 48
48 – 50

2,5 %
3,3 %

58 – 60
60 – 62

6,9 %
7,6 %

70 - 72

11,2 %

V průběhu monitoringu byla opakovaně ověřena i statisticky významná závislost mezi
noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby.
D.1.3.1.1. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru
Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu,
léčení a výuce, s výjimkou prostorů určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních
pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
V následující tabulce jsou uvedeny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru
a v chráněném venkovním prostoru staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 3 Nařízení vlády č.
148/2006 Sb.).
Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru (základní hladina akustického tlaku LAeq,T =50 dB)
Druh chráněného prostoru

Chráněný
venkovní
prostor
staveb
lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb

část dne

den
noc
den
noc
den

Hygienický limit v dB
(pro počítání korekce k základní hladině
akustického tlaku 50dB)
1)
2)
3) *
4)
65
45
50
55
55 / 60
35 / 40 **
40 / 45
45 / 50
50
50
55
65
50
50
55
65
70
50
55
60
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noc
60 / 65
40 / 45 **
45 / 50
50 / 55
den
50
55
60
70
noc
40
45
50
60
* ) šedou barvou je označena alternativa týkající se této stavby
**) limitní hladina hluku pro silniční dopravu / železniční dopravu
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na drahách, kde se použije korekce –5 dB.

Ostatní venkovní prostor
Poznámka:

Vysvětlivky:
Ad1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších
zdrojů hluku s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace a dále
s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
Ad2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy ne veřejných komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací a drahách.
Ad3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu
dráhy.
Ad4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a
drahách, kde starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává
zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, případně
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace
nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
D.1.3.1.2. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti
Hygienické limity (základní hladina akustického tlaku LAeq,T =50 dB)
Denní doba
6,00 – 7,00
7,00 – 21,00
21,00 – 22,00
22,00 – 6,00

korekce (dB)
+10
+15
+10
+5

celkový limit (dB)
60
65
60
55

Pro dobu kratší než 14 hodin se hluk ze stavební činnosti vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1) / t1]
kde:
t1 - je doba trvání hluku ze stávající činnosti v hodinách v období 7,00 až 21,00 hod
LAeq,T – je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §
11, odst. 3.
D.1.3.1.3. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Chráněným vnitřním prostorem se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou
místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních
prostorách staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.).
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Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (základní hladina
akustického tlaku LAeq,T =50 dB)
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Operační sály
Obytné místnosti
Hotelové pokoje

Doba působení
6,00 – 22,00 hod
22,00 – 6,00 hod
Celá doba
Celá doba
6,00 – 22,00 hod
22,00 – 6,00 hod
6,00 – 22,00 hod
22,00 – 6,00 hod

Korekce
0
-15
-5
0
0*)
-10*)
+10
0
+5

Limit (dB)
40
25
35
40
40 / 45**)
30 / 35**)
50
40
45

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí,
mateřských škol a školských zařízení
Koncertní síně, kulturní střediska
+10
50
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení,
+15
55
kavárny, restaurace
Prodejny, sportovní haly
+20
60
Poznámka:
*) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní
komunikace“), kde je hluk na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah se
počítá další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu
prostoru staveb nevržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nybtí účinnosti tohoto
nařízení.
**) Hodnoty v ochranném pásmu dráhy a v okolí hlavních komunikací

D.1.3.1.4. Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti uvnitř staveb
Pro dobu 7,00 – 21,00 se použije korekce +15 dB, limit je tedy 65 dB.
Pro dobu kratší než 14 hodin se limit stanoví ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1) / t1]
kde:
t1 - je doba trvání hluku ze stávající činnosti v hodinách v období 7,00 až 21,00 hod
LAeq,T – je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §
10, odst. 2.
D.1.3.1.5. Vliv záměru na chráněné prostory staveb
V současné době je uzavřená zástavba města Velvary významně zatížena
automobilovou dopravou, která negativně ovlivňuje zejména hladinu hluku v okolí průtahové
silnice II/240 a silnice II/616 po níž jsou obsluhovány průmyslové areály ve východní části
města. Doprava na obou komunikacích je charakteristická významným podílem průjezdů
těžkých nákladních automobilů. V souladu s celostátním trendem je předpokládáno další
celkové zvýšení intenzity dopravy při významně nezměněném kvalitativním složení. Právě
převedení tranzitní dopravy mimo uzavřenou zástavbu města Velvary je jedním z hlavních
důvodů pro realizaci plánovaného obchvatu. Za účelem posouzení stavu hlukové zátěže v roce
2020 byla vypracována hluková studie, která porovnává situaci při zachování současného
dopravního řešení (nulová varianta) se stavem po realizaci stavby obchvatu (aktivní varianta)
V centru města byla posuzována hluková situace v ulicích jimiž prochází stávající trasa
silnice II/240 tzn. v ulici Za Roudnickou branou, na Náměstí Krále Vladislava, v západní části
ulice Chržínské a v ulici Tyršově. Vliv nového obchvatu na chráněné prostory staveb byl
posuzován zejména v lokalitě Nové Uhy. Zhodnocen byl i vliv záměru na hlukovou situaci
v Dolní Kamenici a v Budihosticích.
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Dolní Kamenice - Zmíněná lokalita se nachází severně od komunikace obchvatu a její
nejbližší chráněnou zástavbu tvoří vesnická stavení s hospodářskými objekty, kdy obytné
části jsou převážně jednopodlažní a jejich vzdálenost od osy silničního obchvatu je cca 420m.
Budihostice - Uvedená obytná lokalita se nachází opět severně od navrhované
komunikace obchvatu podél silnice III/24032. Chráněnou zástavbu i zde představují jedno až
dvoupodlažní domky s hospodářskými objekty situované do bezprostřední blízkosti silnice
III/24032. Vzdálenost nejbližších obytných objektů od osy obchvatu je cca 530m.

Nové Uhy, zástavba podél II/616

Nové Uhy, dvojdům č.p. 103, 104

Nové Uhy, chráněná zástavba

Velvary, vila

Velvary, ul. Za Roudnickou branou

Velvary, rodinný dům
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Z výsledků hlukové studie vyplývá, že při nulové variantě dosáhnou v r. 2020 hladiny
hluku v zástavbě v okolí stávající trasy silnice II/240 ve Velvarech v denní době hodnot mezi
60,9 dB (A) u ZŠ Velvary a 66,6 dB (A) v ulici Chržínské. V noční době se bude hladina
hluku ve stejných místech pohybovat mezi 49,2 – 53,9 dB (A). V případě rozsáhlejšího
poškození povrchu vozovky je možné další zhoršení tohoto stavu o další 2 – 3 dB (A) tzn.
v ulici Chržínské a Tyršově až na hranici hygienického limitu stanoveného pro tzv. starou
hlukovou zátěž ze silniční dopravy 70/60 dB (A).
V případě realizace stavby obchvatu dojde v chráněných venkovních prostorech staveb,
situovaných podél stávající silnice II/240 v ulici Za Roudnickou branou, na Náměstí Krále
Vladislava a ve východním úseku ulice Chržínské k zásadnímu snížení hladin hluku v denní i
noční době. Snížení dosáhne hodnoty až 9 dB (A) tzn. sníží se o hodnotu, která je z hlediska
vlivu hluku na lidské zdraví velmi významná a zcela prokazatelná. K menšímu snížení
hladiny hluku o 1,4 dB (A) dojde i v ulici Tyršově. Zde nebude pokles tak významný
vzhledem k menšímu snížení podílu těžké nákladní dopravy.
K významnému snížení hladiny hluku naopak nedojde ve zbývající části ulice Chržínské
(silnice II/616 obsluhující východní část centra města a Nové Uhy). Podél této ulice se
v prostoru mezi centrem města a Novými Uhy rozkládají průmyslové areály s velkým
podílem cílové těžké nákladní dopravy.
V lokalitě Nové Uhy se k chráněným prostorům staveb ze severní strany přibližuje trasa
nového obchvatu. V tomto prostoru se obchvat napojuje na silnici I/18H a k zástavbě přiléhá
jeho první část (km 0,0 – 0,5). Nejblíže se v tomto úseku trasa obchvatu k chráněným
prostorům staveb přibližuje na vzdálenost 90 m (výp. bod č.1). V souvislosti se stavbou
obchvatu bude nutné přerušit stávající protihlukovou stěnu u silnice I/18H o výšce 2 m a
plynule na ni napojit nový úsek situovaný směrem k zástavbě v Nových Uhách. Navržená
délka protihlukové stěny činí 240 m a výška 3,0 – 3,5 m. Díky tomuto protihlukovému
opatření nedojde k překročení hygienických limitů hluku vlivem provozu na silnici I/18H,
která v tomto území je a i po realizaci stavby obchvatu zůstane dominantním zdrojem hluku.
U nejbližších chráněných prostorů staveb, které reprezentují výpočtové body č.1 a č.2 dojde
ke zvýšení hladiny hluku max o 2,1 dB (A) v denní době a o 2,3 dB (A) v noční době. Ve
výpočtovém bodě č. 3, který je situován již za koncem protihlukové stěny může dojít ke
zvýšení hladiny hluku až o 3,3 dB. Hygienický limit hluku pro denní a noční dobu však
nebude s dostatečnou rezervou překročen, a to i při předpokládané nejistotě výpočtu 2 dB
(A).
Na celé zbývající trase se obchvat na území města Velvary nepřibližuje k chráněným
prostorům staveb. Severně od trasy obchvatu se chráněné prostory staveb nacházejí v obci
Dolní Kamenice a Budihostice. Vlivem provozu na novém obchvatu dojde na okraji zástavby
v Dolní Kamenici ke zvýšení hladiny hluku o 1,4 dB (A) o a v Budihosticích o 3,6 - 4 dB
(A) v denní i noční době. Výsledné hladiny hluku však budou v obou lokalitách v denní i
noční době hluboko pod hygienickými limity.
Charakteristické výpočtové body
Bod
výpočtu

Popis

Výška
(m)

Ekv. hladina hluku v dB (A)
LAeq, 24 hod v dB(A)
Aktivní varianta
Nulová varianta
den
noc
den
noc

Výpočtové body zvolené na severním okraji města a v přilehlých obcích
Byt. dům Nové Uhy č.p. 103
1
3
49,0
40,8
50,4
Byt. dům Nové Uhy č.p. 103
1.
6
52,5
43,8
50,4

41,5
41,5
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RD Nové Uhy č.p. 634
RD Nové Uhy č.p. 151
RD ul. Chržínská č.p.654
RD ul. Chržínská č.p.659
RD ul. Chržínská č.p.638
Okraj zástavby Budihostice
Okraj zástavby Dolní
Kamenice
Velvary – ul. U cukrovaru

3
3
3
3
3
3

46,4
49,0
61,1
59,9
63,4
40,3

37,7
40,0
52,2
50,0
53,5
31,4

45,3
45,5
61,7
61,2
64,7
36,7

36,3
36,5
52,2
51,5
55,0
27,4

3

42,0

32,7

40,7

31,2

44,8
53,5

35,3
44,6

44,8
53,6

35,0
44,1

3

53,9

41,8

62,0

49,2

3

57,7

45,5

65,6

52,7

3
9
12
3
3

56,9
58,8
59,4
64,1
65,0

44,8
46,7
46,7
51,3
52,2

64,8
66,6
60,9
65,5
66,4

51,8
53,6
48,4
53,0
53,9

9
3
Okraj areálu firmy Velvana
10
3
Výpočtové body zvolené v centru města
11
12
13
14
15
16
17

RD ul. Za Roudnickou branou
č.p. 497
RD ul. Za Roudnickou branou
č.p. 326
Městská knihovna – náměstí
RD ul. Chržínská č.p. 56
Základní škola Velvary
RD ul Tyršova č.p. 374
RD ul Tyršova č.p. 481

V případě, že budou realizována plánovaná protihluková opatření nedojde v lokalitě
Nové Uhy k překročení hygienických limitů stanovených Nařízením vlády 148/06 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro chráněné prostory staveb, pro
denní dobu i noční dobu (60 dB v denní době a 50 dB v noční době).
Ve významné části centra města Velvary naopak dojde k významnému snížení hladiny
hluku v denní i noční době. Přímo ovlivněno bude nejméně 200 občanů žijících
v nemovitostech při současné silnici II/240 ve vnitřní zástavbě města Velvary dále pak žáci a
zaměstnanci v ZŠ Velvary a občané zaměstnaní ve firmách a úřadech v centru města.
Výstavba obchvatu nezpůsobí výrazné zhoršení hlukové situace v chráněných
prostorech staveb. Doba po níž bude odstraněna stávající protihluková stěna u silnice I/18H
musí být zkrácena na nezbytně nutnou dobu.
Hluková situace v okolních obcích nebude významně zhoršena.
Záměr nebude z hlediska hlukové zátěže limitovat rozvoj území navržených schváleným
územním plánem města Velvary k další zástavbě.
Charakteristika protihlukových opatření
V hlukové studii byly uvažovány protihlukové stěny zařazené minimálně do následných
kategorií: Dle ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle ČSN EN 1793-2 do
kategorie B2 zvukové neprůzvučnosti. Konkrétní návrh protihlukových stěn včetně návrhu
materiálu bude řešen v samostatném projektu.
Komunikace
Silnice I/16H
Obchvat – přeložka II/240

Popis
Parametry
Upravená stávají protihluková
Výška 2,00 m
stěna o délce cca 145 m a výšce 2 Délka 145 m
m
Nová
protihluková
stěna Výška 3,00 – 3,5m
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s počátkem podél I/16H, lomená Délka 240 m
podle rozhledového trojúhelníku,
pokračující souběžně s okrajem
komunikace obchvatu.

Vlivem navržených protihlukových opatření dojde k poklesu ekvivalentních hladin
hluku v nejbližších chráněných prostorech staveb v lokalitě Nové Uhy o cca 3,9 dB(A) oproti
hodnotám bez jejich instalace ve výhledovém období zprovoznění obchvatu (r.2020).
Realizace protihlukových opatření v této lokalitě je hodnocena jako nezbytná.
Z estetického hlediska je vhodné ozelenit stěny přivrácené k obytné zástavbě
popínavými rostlinami.
D.1.3.2. Vlivy vibrací
Základní hygienický limit vibrací za dobu jejich působení v chráněných vnitřních
prostorech staveb vyjádřený průměrnou váženou
a) hladinou zrychlení vibrací LawT = 71 dB, nebo
b) hodnotou zrychlení aew = 0,0036 m/s2
Hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb se vztahují
na horizontální a vertikální vibrace v místě pohybu osob a k době působení zdroje vibrací.
Korekce základního hygienického limitu podle odstavce 1 jsou v závislosti na typu
prostoru, denní době a povaze vibrací upraveny v následující tabulce k Nařízení vlády č.
148/2006 Sb.
Hygienické limity vibrací pro jednotlivé typy prostorů
Druh chráněného prostoru
Operační sály
Obytné místnosti
Pokoje pro pacienty
Učebny a pobytové místnosti jeslí, mateřských škol a školských zařízení
Ostatní chráněné vnitřní prostory staveb

Limit vibrací (dB), den / noc
71 / 71
77 / 74
77 / 74
77 / 74
83 / 83

Vzhledem k morfologii terénu v trase obchvatu nebudou výstavbu doprovázet trhací
práce, které by mohly svými účinky dosáhnout až k obytné zástavbě. Zdrojem významných
vibrací nebude ani provoz na obchvatu.
D.1.3.3. Vliv akustického tlaku ( hluku ) a rušení projíždějícími automobily na
živočichy
Obchvat prochází otevřenou převážně polní krajinou v nevelké vzdálenosti od okraje
města Velvary. Až na nivu Bakovského potoka se jedná se o prostor, kde doznívají vlivy
města. Živočichové, kteří žijí podél stávajících komunikací a v okolí zástavby Velvar, se již
na hluk adaptovali a provoz na obchvatu vzhledem na jeho kapacitu i dopravní zatížení pro ně
nebude tudíž významným navýšením zátěže.
Novou hlukovou zátěží bude samotná výstavba komunikace, která se však bude dít po
omezenou dobu, navíc výlučně v denních hodinách, a s dokončením výstavby zanikne. Jedná
se o vliv přijatelný a nikoliv zásadní.
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Souhrn kapitoly D.1.3.
1. Stavba obchvatu bude mít významný pozitivní vliv na hlukovou situaci
v uzavřené zástavbě města Velvary zejména v ulici Za Roudnickou branou, na
Náměstí Krále Vladislava a v části ulice Chržínské (silnice II/240). Snížení
hladiny hluku v ulici Tyršově bude méně významné.
2. Stavba obchvatu nezpůsobí prokazatelné zlepšení hlukové situace ve východní
části ulice Chržínské (silnice II/616).
3. Doplnění protihlukové stěny u silnice I/16H o protihlukovou stěnu o délce 240 m,
instalovanou u nového obchvatu na straně přivrácené k lokalitě Nové Uhy, je
nezbytnou podmínkou stavby.
4. Vliv záměru významně nezhorší hlukovou situaci v chráněných prostorech staveb
na severním okraji města Velvary, v Budihosticích a v Dolní Kamenici.
5. Vliv akustického tlaku a rušení projíždějícími automobily na živočichy je
hodnocen jako nevýznamný. Živočichové, kteří žijí podél stávající komunikace a
v okolí zástavby Velvary, se již na hluk adaptovali a provoz na obchvatu pro ně
nebude tudíž neúnosným navýšením zátěže (nízké dopravní intenzity a malá
kapacita obchvatu).
D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na vodu jsou obecně rázu kvantitativního a kvalitativního. Kvantitativní vlivy
bývají odvozeny ze změny vodopropustnosti povrchu dotčeného terénu, příp. změny jeho
svahování. Kvalita povrchové a podzemní vody může být ovlivňována jednak stavební
činností v době realizace stavby, jednak provozem a údržbou komunikace. Nabízí se také
riziko havarijních stavů vlivem dopravní nehody a následným únikem přepravovaných látek.
D.1.4.1. Podzemní voda
1) Kvantitativní vlivy na podzemní vodu
Ovlivnění hladiny (pokles) podzemních vod se dá obecně předpokládat tam, kde dojde
k významnějším výkopovým pracím. V místech výrazného zahloubení vozovky pod úroveň
terénu může vzniknou drenážní efekt snižující úroveň hladiny podzemní vody, což se projeví
úbytkem vody ve studních. Nejohroženější jsou studně nacházející se v blízkosti těchto
zásahů. Riziko se zvyšuje u studní čerpajících vodu z mělkých čtvrtohorních náplavů.
Ovlivněna může být i jejich kvalita.
Vedle snížení hladiny podzemních vod může zemní práce místně doprovázet jev zcela
opačný – vzestup hladiny mělkých podzemních vod. V místě, kde násep silnice přetne terénní
depresi a zahradí případný odtok, existuje možnost vzniku akumulace podzemní vody s
následným tvořením bažiny prosakující na povrch, případně prostupující až do náspu.
Trasa obchvatu z velké části kopíruje terén. Tam, kde dochází k zaklesnutí trasy pod
úroveň terénu (zářezy), nebyla průzkumnými vrty podzemnívoda zastižena - niveleta je
vedena nad úrovní hladiny podzemní vody. Naopak v prostoru nivy Bakovského potoka byl
zastižen zvodnělý kolektor ve fluviálních čtvrtohorních sedimentech. Hladina podzemní vody
v tomto prostoru závisí na srážkách a přímo koresponduje s hladinou v povrchových tocích
(Bakovský potok a meliorační kanály v nivě). Tato mělká podzemní voda je bez přímého
vodohospodářského významu. Z předchozí charakteristiky je zřejmé, že tam, kde bude
docházet k výkopovým pracím, nehrozí zásah do horizontu spodní vody. Prostor překlenutí
nivy Bakovského potoka je nicméně třeba považovat za citlivý ve smyslu přehrazení odtoku
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mělké podzemní vody s následnou tvorbou zamokřených ploch. Zatímco z biologického
hlediska jsou takováto území obecně vítaným zpestřením biotopové pestrosti území,
z vodohospodářského hlediska se jedná o stav nežádoucí. je navíc překlenován mostním
tělesem.
V zájmovém území lze rozlišit dva kolektory podzemních vod. V nivě Bakovského
potoka jsou mělké podzemní vody fluviálních náplavů přímo závislé na stavu hladiny v
povrchovém vodním toku. Sezónní kolísání hladiny podzemní vody v tomto kolektoru může
dosahovat řádově až metrů a je přímo ovlivněno vydatností dešťových srážek. Hladina
podzemní vody byla zastižena v době provádění vrtů v hloubce 0,5 - 1,5 m pod úrovní
stávajícího terénu. Jedná se o území, které je melioračním systémem drenováno, aby
docházelo k urychlení odtoku spodní vody z přilehlých polí. Omezení dotace této zvodně
vlivem hypotetického nárůstu zpevněných ploch a tím i zrychlení odtoku vod z území zde
tudíž nebude představovat negativní vliv.
V naprosté většině zájmového území (mimo nivu Bakovského potoka) lze v křídových
sedimentech očekávat dva kolektory oddělené mezilehlými izolátory – kolektor peruckokorycanského souvrství pískovců a slepenců s průlinovo-puklinovou propustností a dále
komplex mnohonásobně se střídajících průlinovo-puklinových kolektorů a izolátorů
karbonských pískovců, slepenců, jílovců a arkóz s převážně napjatou hladinou podzemní
vody. Ani v jedné z těchto jednotek nebyla do hloubky předpokládaného zářezu sondami
zastižena hladina podzemní vody. Především s ohledem na zanedbatelný poměr zpevněných
ploch vůči ploše infiltrace do křídových kolektorů jsou rozsáhlejší změny výšky hladiny
spodní vody vlivem omezení dotace zvodně (vlivem zrychlení odtoku dešťových vod ze
zpevněných ploch) zcela vyloučené.
2) Kvalitativní vlivy na podzemní vodu
Provoz každé komunikace představuje určité riziko pro kvalitu podzemních vod vlivem
úniků ropných látek, zimního posypu (NaCl), případně emisí výfukových plynů (Pb).
Objem ropných látek korespondující s běžným provozem, který se z povrchu
komunikace dostane do půdy, bude půdním filtrem odbourán dříve, než by mohl proniknout
do hlubších vrstev.
Dalším potenciálním kontaminantem, majícím původ v automobilové dopravě, je olovo
(Pb). Jeho vliv je však omezen jak hloubkově (několik centimetrů), tak prostorově směrem od
zdroje (cca 2 m). V době uvedení komunikace do provozu se navíc dá očekávat zcela
převažující používání bezolovnatého benzínu. Vliv emisí olova na podzemní vody bude
nulový.
Zimní provoz na komunikaci bude provázen aplikací rozmrazovacích solí (převážně
NaCl) a jejich splachy s uvolňováním do okolí. Chloridový anion vstupuje do okolního
prostředí jednak ve formě aerosolu rozstřikovaného na okolní vegetaci a šířeného vzduchem a
dále splachy do povrchových vod.
Maximální koncentrace chloridů v podzemních vodách je dosahována v pozdním létě.
Někdy se může znečištění podzemní vody projevit i ve značné vzdálenosti od komunikace.
Zde však lze jen obtížně určit zdroj. Špičkové znečištění podzemních vod chloridy nebývá
vyšší než 150 mg/l. Chuťově pozorovatelná je koncentrace od 200 mg/l (data viz Franěk &
Wimětalová 1994).
Přesto, že riziko znečištění podzemních vod vlivem provozu na komunikaci je malé
(vyjma havarijních stavů vlivem dopravní nehody), navrhujeme monitoring pro fázi výstavby
i během prvních let provozu. Určité zvýšení rizika se dá očekávat během výstavby vlivem
provozu a parkování stavebních mechanismů, přečerpávání PHM a skladování chemikálií
v prostoru staveniště. Těmto nebezpečím je třeba čelit technicko-organizačními opatřeními.
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Poblíž trasy se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemní vody či jiné
hydrogeologicky významné objekty mající vztah k zásobování obyvatelstva vodou. Záměr je
v tomto smyslu bez negativních vlivů. Průnik do horizontu spodní vody lze očekávat pouze
v místě zakládání mostního tělesa přes Bakovský potok, kde je hladina spodní vody zakleslá
mělce pod terénem a v podstatě komunikuje s vodou v toku resp. v okolních melioračních
kanálech. Tato mělká spodní voda nemá žádný význam pro odběry a základy mostních
konstrukcí zde bude možno realizovat běžnými stavebními postupy.
V trase obchvatu se nenachází žádná pásma ochrany vodních zdrojů. Severně od trasy je
stanoveno ochranné pásmo II.b vodního zdroje Čepel. Záměr je bez negativních vlivů na toto
pásmo.
Ve srovnání s nulovou variantou (provoz po stávající trase na průtahu městem) bude
nově vybudovaná komunikace díky vyšší bezpečnosti provozu znamenat jednoznačný přínos
pro kvalitu podzemních vod, což se projeví především v případě dopravní nehody
s následným únikem ropných látek.
D.1.4.2. Povrchová voda
1) Kvantitativní vlivy na povrchovou vodu
Trasa obchvatu mimoúrovňově kříží Bakovský potok, který je také hlavním recipientem
srážkových vod z povrchu vozovky. Potok Vranský odvodňuje pouze krátkou část obchvatu
na severozápadě. Ve skutečnosti se sem však žádné vody z povrchu vozovky dostávat
nebudou (dříve se zasáknou). Realizací záměru nedojde ke zhoršení průtokových poměrů
zmíněných vodotečí. Rybníky Budihostický a Chržínský leží zcela mimo kontakt se
stavebními pracemi a vlivem realizace záměru nebudou nijak ovlivněny.
Vlivem výstavby obchvatu procházejícího krajinou s významným zastoupením
zemědělské půdy dojde k nárůstu podílu zpevněných ploch (povrch vozovky) s vlivem na
zrychlený odtok vody. Odvodnění přeložky silnice bude řešeno povrchově, silničními
příkopy. Kvantifikaci tohoto jevu uvádí následující tabulky.
Veškeré bilanční výpočty jsou odvozovány z rovnice Q = Fred * i (HSa)
Fred (redukovaná plocha) = F (odvodňovaná plocha) * ψ
Odtokové koeficienty (ψ) pro stávající stav byly převzaty z atlasu „Hydrologiké poměry
ČSSR, HMÚ Praha 1970, odtokové koeficienty pro návrhový stav byly převzaty z ČSN 75
6101
Přírůstek odtoku v povodí (roční bilance pro průměrný srážkový úhrn)
Povodí recipient

Úsek přeložky
silnice
(km)

HSa
(mm)

Stávající stav
Nový stav
Plochy komunikace (m2)
Plocha (m2)
Qs
3
Fc
ψ
Fr (m /rok) Fz ψ Fs
ψ
Fr

Rozdíl
Q
Qn
3
(m3/rok) (m /rok)

Bakovský p. 0,000-2,260

507

46713 0.13 6 073

3079 21150 0.8 25563 0.45 28 423 14411

11332

2,260-2,640

493

6252 0.09

277

1703

Vranský p.
Poznámka:
Fc
Ψ
Fr
Qs (m3/rok)
Fz
Fs
Qn (m3/rok)

563

3440 0.8 2812 0.45

4 017

1981

celková plocha
odtokový součinitel
redukovaná plocha
odtok ze zastavěné plochy před výstavbou
plocha vozovek
plocha svahů tělesa komunikace
odtok ze zastavěné plochy po výstavbě
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Míra ovlivnění recipientů
Průměrný přírůstek odtoku ze
zastavěné plochy přeložkou
Povodí - recipient
komunikace za rok
(m3)
11 332
1 703

Bakovský p.
Vranský p.

Průměrný odtok
z povodí za rok

Navýšení průtoku
v povodí

(tis. m3)

%

18 811
4 282

0,06
0,04

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že výstavba komunikace přináší do odtokových
poměrů v ročním průměru v jednotlivých povodích zcela zanedbatelné změny, které se
v režimu povrchových vod v povodí neprojeví. Obchvat o šířce vozovky 9,5 m nebude
zdrojem neúměrně zvýšeného odtoku. Podle výzkumu autorů Espey, Altman, Graves (1977)
se vliv zpevnění až do podílu 5% z celkové plochy povodí neprojeví na velikosti
kulminačních průtoků.
Změny odtokového množství vlivem zpevnění ploch se projevují na průtokových
poměrech jen v malých povodích s plochou v řádu jednotek km2. Pro takovéto recipienty je
vhodné provést v rámci navazující projektové přípravy podrobnější hydrotechnické posouzení
s příp. návrhem vhodné úpravy koryta. Při technickém návrhu je přitom třeba respektovat
ČSN 752101 Ekologizace úprav vodních toků. V rámci posuzovaného úseku obchvatu
takovýto stav není. Jedná se navíc pouze o silnici II. třídy.
Průtok vod údolím Bakovského potoka při zvýšených stavech byl řešen v r. 2003
hydrotechnický posouzením (Povodí Vltavy, s.p. Útvar inženýrských činností B.Němcové
10, 370 01 České Budějovice), kdy byla stanovena záplavová území Bakovského potoka.
Bylo použito geodetické zaměření toku prováděné v rámci zpracování Technicko provozní
evidence toku (TPE). Byly zaměřeny příčné profily na toku a všechny objekty. Pro
zpracování TPE Bakovského potoka byly použity základní hydrologické údaje ČHMÚ –
č.j. 1 304/03/J ze dne 8.10.2003. V ř.km 6,880 křižuje tok most u obce Chržín – M 11, obec
Chržín zůstává vysoko nad údolní nivou na pravém břehu. Od mostu je trasa vedena až do km
cca 7,500 mezi rybníky Chržínský – na pravém břehu a Budihostický – na levém břehu. Obec
Budihostice zůstává mimo údolní nivu na levém břehu. Pod obcí Budihostice je šířka údolní
nivy největší a dosahuje šířky až 600 m.
Od mostu M 13 na bývalé železniční vlečce prochází tok v údolní nivě s individuelní
zástavbou obce Velvary k silničnímu mostu M 15, nad mostem pak širší nivou kolem hřiště a
chatové a zahrádkářské kolonie k vyústění Červeného potoka.
V oblasti stavby obchvatu se nacházejí na Bakovském potoce dva stávající mostní
objekty a potrubní lávka, které ovlivňují průtokové poměry při zvýšených stavech vody.
Kapacita existujících mostních objektů na Bakovském potoce
ozn.
P2

ř.km
8,093

délka

M 13

8,918

8,916 – 8,920

M 14

9,199

9,197 – 9,201

popis
potrubí + lávka, složený průtočný profil
výška otvoru
2,60 m
výška konstrukce
0,35 m
most na bývalé železniční vlečce
lichoběžníkové koryto o šířce dna
4,25 m
šířka otvoru
14,1 m
výšky
svah
1,25 m
zeď
1,10 m
konstrukce
1,55 m
hospodářský přejezd v obci Velvary, složený průtočný
profil
šířka
koryta ve dně
5,00 m
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výška

bermy
otvoru
koryta
otvoru
konstrukce

2,80 m
11,7 m
0,40 m
1,85 m
0,50 m

Nový mostní objekt SO202 na obchvatu (ř.km 8,62 ) s rozpětím 30m (nižší ložisko je
1,7m nad hladinou Q100) má výrazně větší kapacitu než uvedené objekty proti toku a spolu
s tubosiderem (š/v: 4,0/3,3m), který je cca 60m od kynety Bakovského potoka převede
bezpečně záplavovou vlnu v údolní nivě. Vzdutí směrem k Velvarům tak v široké údolní nivě
bude minimální a neovlivní ČOV Velvary.
Linie vozovky prochází dvěma dílčími povodími. Odvodnění jejího povrchu tuto
skutečnost respektuje a nedochází k převádění vody mezi těmito povodími. Vzhledem
k charakteru povodí resp. toků však lze stejně hovořit pouze o povodí jediném tj. povodí
Bakovského potoka.
Výše uvedené skutečnosti opravňují ke konstatování, že na obchvatu této kapacity není
nutné budovat retenční nádrže k zachycení přívalové vody. Z uvedeného vyplývá, že změna
přerozdělení zpevněných a nezpevněných ploch vlivem výstavby obchvatu vůči stávajícímu
stavu je pro posouzení vlivu na změnu odtokových poměrů zanedbatelná a řešitelná běžnými
technickými opatřeními.
2) Kvalitativní vlivy na povrchovou vodu
Změny v kvalitě povrchové vody mohou nastat jak během výstavby, tak během provozu
obchvatu. Při dodržování technologické kázně během výstavby vystupuje do popředí
především vliv zimní údržby povrchu vozovky (solení) a dále pak těžko predikovatelné riziko
dopravní nehody s následným únikem PHM či jiné přepravované ekotoxické látky.
Samotná stavební činnost s sebou ponese zvýšení odnosu půdních částic a to jednak
vzduchem (zvýšená prašnost) a dále odtékající vodou.
Dešťové vody z vozovky budou příčným sklonem vozovky a zemní pláně odváděny do
podélných příkopů. Rozhodující část povrchové vody z prostoru stavby bude odváděna do
Bakovského potoka. Před zaústěním příkopů do recipientu budou provedena konstrukční
opatření pro možnost osazení mobilního hrazení na příkopech v případě dopravní nehody s
únikem ropných látek.
Realizace mostního objektu přes Bakovský potok nevyvolá nutnost zásahů do jeho
koryta. Dle požadavku správce toku dojde k obnově opevnění koryta lomovým kamenem v
profilu stávající kynety potoka v délce cca 70 m. Zbývající svahy budou zpevněny
vegetačními tvárnicemi. Při provádění těchto prací dojde k dočasnému zvýšení množství
plavenin ve vodě, které způsobí částečné snížení kvality vody. Tento vliv lze však považovat
za nevýznamný. K podobným vlivům dochází i v přirozených situacích, např. při přívalových
deštích, kdy korytem Bakovského potoka protékají vody znečištěné vyšším množstvím
plavenin ze splachů z okolní orné půdy.
Dalším zdrojem zvýšeného odnosu půdních částic mohou být plochy orné půdy na
okolních pozemcích při zemních pracích. K půdním smyvům může docházet i v místech
nezatravněných údolnic a v lokalitách soustředěného povrchového odtoku. V uvedených
místech je nutné minimalizovat narušení půdního pokryvu zejména během výstavby
obchvatu.
Pevné částice se do okolního prostředí budou dostávat i vlivem provozu na komunikaci.
Jedná se o drobné částice (rez, barva, saze, guma) mnohdy obsahující látky s ekotoxickým
účinkem. Jedná se o velmi malá množství, která se budou šířit vzduchem, ale především
budou splachována dešti a sněhem. Bude se však jednat o zanedbatelné množství, které
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neopravňuje k budování sedimentačních jímek. Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o silnici
II. třídy.
Z kontaminantů vznikajícím provozem na komunikaci (Cl-, NEL, NL, BSK5, Pb, Zn)
ovlivňují jakost vody v recipientech nejvíce chloridy ze zimní údržby. Jejich zneškodnění
pomocí technických opatření je dosud neřešitelné v celosvětovém měřítku. Občas může dojít
k velkému (až několikanásobně většímu než referenčnímu) krátkodobému zvýšení chloridů ve
vodách odtékajících hlavně na počátku srážek ze silnice. Tyto extrémní hodnoty však mají
velmi krátké trvání a nemají vliv na faunu a flóru v toku. S ohledem na zcela zanedbatelné
množství dešťových vod odtékající z nového úseku komunikace oproti setrvalým průtokům
v recipientech nedojde při běžném provozu na komunikaci k ovlivnění kvality vody
v recipientu.
Významnou znečišťující látkou, mající původ v provozu na komunikaci, bude chlorid
sodný (NaCl) používaný při zimní aplikaci jako rozmrazovadlo povrchu vozovky. Stanovení
přesného množství aplikovaných posypových solí je obtížné a mimo jiné závisí na
klimatických podmínkách daného regionu a především na „lidském faktoru“ při aplikaci.
Za zimní období (listopad – březen) odteče z vozovky cca 2.865 m3 vody obsahující při
aplikaci solanky cca 4,65 t chloridového iontu (jedná se o značně konzervativní odhad).
Výpočet výsledné koncentrace chloridových iontů v recipientech za zimní období byl
proveden pomocí směšovací rovnice. Jelikož zde neexistují dlouhodobá měření pozaďových
koncentrací chloridových iontů, byla do výpočtu vzata průměrná hodnota koncentrací
v povrchových tocích ČR ve výši 30 mg/l (horní hranice).
Koncentrace chloridů v recipientech dešťových vod z povrchu vozovky
Recipient
Průtok
Zimní
Koncentrace Koncentrace Suma
v recipientu
odtok ze
v recipientu
v odpadu
(mg/l)
Q355 (l/s)
silnice
(mg/l)
(mg/l)
(l/s)
Bakovský p.
110
0,25
30
1.600
33,6
(1-12-02-092)
Vranský p.
29
0,02
30
1.600
31,1
(1-12-02-081)
Přípustná koncentrace Cl- v povrchových vodách stanovuje nařízením vlády č. 61/2003
Sb. (pro Q355) hodnotou 100 mg.l-1 pro vodárenské toky a 250 mg.l-1 pro ostatní povrchové
vody.
Obě vodoteče mají dostatečně velký průtok a koncentrace chloridových iontů
z odkanalizované komunikace vyhovují s dostatečnou rezervou výše uvedenému imisnímu
standardu vyjadřujícímu přípustné znečištění povrchových vod při průtoku Q355. Ve
skutečnosti bude naředění oběma potoky natolik veliké, že přírůstek chloridové zátěže
prakticky splyne s pozadím. V případě Vranského potoka je navíc pravděpodobné, že většina
vody se zasákne do podloží dříve, než se dostane do vodoteče.
Vlivem zimní aplikace rozmrazovadel dochází k obohacování odtékající vody o
síranové ionty (SO4). Vycházíme-li z nejkonzervativnějšího odhadu množství síranů
v odpadních vodách z komunikace ve výši 500 mg/l (data viz Synáčková 2000), musela by
koncentrace v toku před smíšením činit více jak 299,5 mg/l, aby došlo k překročení imisního
standardu ve výši 300 mg/l. Tato situace je silně nepravděpodobná, navíc reálná koncentrace
síranů ve vodách odtékajících z povrchu vozovky bude s velkou pravděpodobností mnohem
nižší než jsou hodnoty vzaté do výpočtu směšovací rovnicí.
Lehké kapaliny (ropné látky) jsou definovány v EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin
jako kapaliny s hustotou do 0,95 g.cm-3, nerozpustné a nezmýdelnitelné (motorový benzin,
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motorová nafta, topný olej a jiné oleje minerálního původu), avšak s vyloučením (mazacího)
tuku a olejů rostlinného a živočišného původu.
Rozpustnost lehkých kapalin ve vodě nelze přesně stanovit, protože se jedná o směs
látek s nestejnoměrnou rozpustností (rozmezí setin až desítek mg.l-1). Lehké kapaliny se v
odpadních vodách vyskytují v podobě volné (částice > 0,1 mm), hrubé emulze (5 – 100 mm),
jemné emulze (50 – 5000 nm) a rozpuštěné. Na rozsah úkapů mazacích prostředků má vliv
především technický stav vozidel. V poslední došlo ke snížení kontaminace vod odtékajících
z vozovky v důsledku použití centrálního mazacího systému nákladních automobilů, který je
zaveden ve vyspělých státech. Měření kvality vod v odlučovačích dálničních a silničních
úseků prováděná ČIŽP prokázala relativně nízké koncentrace ropných látek – téměř ve všech
případech do 1 mg.l-1. Požadavek nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. pro ostatní povrchové
vody na maximální imisní koncentrace vy výši 0,1 mg.l-1 je tedy za uvedených předpokladů a
při pravidelné údržbě splnitelný. Vzhledem na kapacitu posuzovaného obchvatu (silnice II.
třídy) nejsou na vyústění navrhovány žádné velkokapacitní odlučovače ropných látek (lapoly),
je však navržen systém mobilních hradítek, umožňujících jejich operativní instalaci v případě
ropné havárie. Voda je vždy odkanalizována mimo ochranná pásma zdrojů vod.
V případě olova se evropské státy zavázaly zrušit olovnaté benzíny nejpozději v roce
2005. V ČR jsou v současné době již všechny používané benzíny bez obsahu olova.
Znečištění olovem tak zůstává problémem reziduí v půdě, příp. v ostatních složkách životního
prostředí.
Pro stavbu platí obecné zásady maximální ohleduplnosti k prostředí, rychlosti provádění
stavebních prací a ochrany proti úniku ropných a jiných nebezpečných látek. Každou
havarijní událost je nutné okamžitě hlásit příslušnému vodohospodářskému orgánu a správci
toku.
Vliv na vodní biocenózu v povrchových vodách, dotčených srážkovými vodami
z odvodnění obchvatu je možno považovat při běžném provozu za nevýznamný.
V Bakovském potoce dojde k dostatečnému naředění a do potoka Vranského se prakticky
žádná voda nedostane (resp. se bude jednat o zanedbatelné množství).

1.
2.
3.
4.
5.

Souhrn kapitoly D.1.4.
V trase obchvatu se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje a dešťová
voda z povrchu nebude do žádného ochranného pásma odkanalizována.
Vlivem výstavby obchvatu procházejícího krajinou s významným zastoupením
zemědělské půdy dojde k nárůstu podílu zpevněných ploch s vlivem na zrychlený
odtok vody. Vliv je hodnocen jako zanedbatelný.
Vlivy zimní aplikace rozmrazovacích posypových směsí na recipienty jsou
hodnoceny jako nevýznamné. Koncentrace chloridových a síranových iontů budou
nízké.
Vliv na vodní biocenózu v povrchových vodách, dotčených srážkovými vodami
z odvodnění obchvatu je možno považovat při běžném provozu za nevýznamný
(mimo jiné i vzhledem na kvalitu daných recipientů).
Při havarijním stavu na silnici a úniku nebezpečných látek do okolního prostředí
musí být provedena likvidace havarijních následků přímo v místě havárie.
Pravděpodobnost proniknutí škodlivých látek do Bakovského potoka je s ohledem
na způsob odvodnění komunikace velmi malá. Znečištění Vranského potoka je
zcela vyloučené. Před zaústěním příkopů do recipientu budou provedena
konstrukční opatření pro možnost osazení mobilního hrazení na příkopech v
případě dopravní nehody s únikem ropných látek.
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6. Na obchvatu této kapacity není nutné budovat retenční nádrže k zachycení
přívalové vody.
7. V kvartérních sedimentech byl vrty zastižen zvodnělý kolektor ve fluviálních
sedimentech v údolí vodních toků (Bakovský potok a vodní kanály). Hladina v
tomto kolektoru je volná a závislá na srážkách, příp. na hladině v povrchových
tocích. Sezónní kolísání hladiny podzemní vody v tomto kolektoru může
dosahovat řádově až metrů. Ve zbytku trasy nebyla souvislá hladina podzemní
vody v kvartérních sedimentech zastižena.
8. Niveleta projektované komunikace je dle výsledků hydrogeologického průzkumu
vedena nad úrovní hladiny podzemní vody. V prostoru nivy Bakovského potoka,
kde se hladina spodní vody nachází mělce pod terénem (0,5 – 1,5 m), vede most.
V okolí se navíc nikde nenacházejí žádné využívané zdroje podzemní vody, které
by bylo možno stavbou narušit.
D.1.5. Vlivy na půdu
Zábor půdy
Zábor půdy patří mezi nejvýznamnější vlivy každé liniové stavby. Velikost tohoto vlivu
je úměrná kategorii liniové stavby, její délce a dále kvalitě půdy, která bude zabrána. Svojí
váhu má i všeobecná kvalita ZPF či PUPFL v regionu, kde má být stavba umístěna.
V západní a severní části území převažují černozemě na spraši a sprašových hlínách,
zatímco nivní půdy na nivních uloženinách jsou vázány na širokou nivu Bakovského potoka.
V ploše východně od okraje městské zástavby se vyskytují hnědé půdy a drnové půdy na
plavených píscích a severně od Velvar převažují hnědé kyselé půdy na permokarbonských
pískovcích.
Zemědělská půda je v zájmové oblasti zastoupena většinou kambizemí (hnědé půdy)
modální. Celková mocnost humózních horizontů v trase rozšíření kolísá převážně v rozmezí
0,20 - 0,70 m. Jejich mocnost je většinou nepravidelná a od podložních substrátů jsou mnohdy
nevýrazně ohraničeny. Výrazněji jsou přechody vyvinuty u lučních porostů, kde se půdy delší
dobu vyvíjejí bez zásahu člověka. U obhospodařovaných polí jsou jednotlivé půdní horizonty
při orbě částečně promíchávány a humus je odplavován. Při skrývce je tudíž nutno postupovat
opatrně, aby se zabránilo rozsáhlejšímu promísení kulturních vrstev s podložním substrátem.
Pro účely zhodnocení významnosti vlivů na ZPF byl vypracován pedologický průzkum, který
zároveň bude sloužit i jako podklad pro odnětí půdy v trase komunikace v rozsahu
požadovaném přílohou č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb. (SUDOP Praha a.s., 2008).
Níže uvedené hodnoty skrývek se vztahují na úpravy vedené v nové trase po současných
zemědělských půdních jednotkách. Nejsou do nich zahrnuty místa křížení se stávajícími
komunikacemi nebo místa již upravená. Tato území mají příliš malý plošný rozsah a jsou na
nich pochopitelně zeminy pro skrývání nevhodné. Navrhovaná hloubka skrývky humusových
horizontů je uvedena v následující tabulce a z praktického hlediska je uvedena s přesností na 5
cm. Zde jsou uvedeny jednotlivé skrývkové oblasti, ohraničené staničením hlavní trasy
případně doprovodných komunikací a přeložek, s odlišnou hloubkou navrhované skrývky a
třídou těžitelnosti. Pro informaci je také uvedena hloubka orniční vrstvy, která se ve většině
případů shoduje s navrhovanou mocností humózních vrstev vhodných ke skrývání.
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Přehled charakteristických oblastí s odlišnou mocností vrstev vhodných ke skrývání
Číslo
oblasti

Staničení
(km)

Mocnost orniční
vrstvy (cm)

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,000 – 0,400
0,400 – 0,780
0,780 – 0,920
0,920 – 1,150
1,150 – 1,350
1,350 – 1,660
1,660 – 1,740
1,740 – 2,270
2,270 – 2,600
2,600 – 2,750

50
70
20
25
35
40
0
40
40
0

Celková
mocnost
humózních
vrstev (cm)
50
80
20
25
50
60
0
40
60
0

Navrhovaná
mocnost
skrývky (cm)

Třída
těžitelnosti

50
70
20
25
35
40
neskrývat
40
40
neskrývat

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Dokumentace provedených sond
Sonda
číslo
P01

Hloubka
(m)
0,00 - 0,50
0,50 - 0,70

P02

0,00 - 0,70
0,70 – 0,80
0,80 - 0,90

P03

P05

0,00 - 0,20
0,20 - 0,60
0,00 - 0,25
0,25- 0,70
0,00 - 0,35

P06

0,35 - 0,50
0,50 - 0,70
0,00 - 0,40

P07

0,40 - 0,70
0,70 – 0,80
0,00 – 0,40

P08

0,40 – 0,60
0,60 – 0,70
0,00 - 0,40

P09

0,40 – 0,80
0,00 - 0,40

P10

0,40 – 0,80
0,00 - 0,40

P04

0,40 - 0,60
0,60 - 0,70

Popis půdního profilu
Tmavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, středně humózní, na
povrchu s valouny – ornice
Rezavě hnědý písek s příměsí jemnozrnné zeminy, středně
ulehlý, s valouny do velikosti 3 cm
Tmavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, středně humózní, při
povrchu s kořínky
Hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, slabě humózní
Rezavě hnědý písek s příměsí jemnozrnné zeminy, středně
ulehlý, s valouny do velikosti 3 cm
Rezavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, slabě humózní
Červenohnědý, jíl se střední plasticitou, pevný
Rezavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, slabě humózní
Červenohnědý, jíl se střední plasticitou, pevný
Tmavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, středně humózní, na
povrchu s valouny – ornice
Hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, slabě humózní
Světle hnědý jíl se střední plasticitou, tuhý až pevný
Tmavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, středně humózní, na
povrchu s valouny – ornice
Hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, slabě humózní
Světle hnědý jíl se střední plasticitou, tuhý až pevný
Tmavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, středně humózní, na
povrchu s valouny – ornice
Hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, slabě humózní
Světle hnědý jíl se střední plasticitou, tuhý až pevný
Tmavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, středně humózní, na
povrchu s valouny – ornice
Hnědá hlína písčitá tuhá až pevná
Tmavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, středně humózní, na
povrchu s valouny – ornice
Hnědá hlína písčitá tuhá až pevná
Tmavě hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, středně humózní, na
povrchu s valouny – ornice
Hnědá, hlína písčitá, tuhá až pevná, slabě humózní
Světle hnědý jíl se střední plasticitou, tuhý až pevný

Půdní
horizont
Ap
C
Ap
B
C
Ap
C
Ap
C
Ap
B
C
Ap
B
C
Ap
B
C
Ap
C
Ap
C
Ap
B
C

(údaje viz. SUDOP Praha a.s., 2008)
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Trvalý zábor
Celkový trvalý zábor ZPF bude činit 105.887 m2. Realizaci záměru bude doprovázet
přebytek ornice a podorničí v předpokládané výši 25.500 m3. Tento přebytek bude hospodárně
využit dle aktuální poptávky na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, příp. pro
rekultivace dobývacích prostor nebo skládek. Celkový přebytek ornice bude rozvezen na
lokality určené místně příslušným orgánem ochrany ZPF.
K ohumusování zemního tělesa hlavní trasy bude využit především veškerý podorniční
materiál. Teprve chybějící množství bude nahrazeno sejmutou ornicí. Ohumusování zemního
tělesa ostatních komunikací a rekultivace budou prováděny z přebytečné ornice. Zbývající
přebytky ornice budou odvezeny dle dispozic na další využití při rekultivacích mimo stavbu a
na zlepšení bonity zemědělských pozemků.
Ve stavbě budou provedeny terénní úpravy, které souvisejí s napojením zemních těles
na současný terén. Kromě toho budou provedeny úpravy terénu v prostoru křižovatek s
místními komunikacemi. Na tělese nově navrhované komunikace budou provedeny vegetační
úpravy. Zemní svahy budou ohumosovány a bude založen trávník.
Podíl trasy dle jednotlivých BPEJ
BPEJ
% trasy
1.21.13
5,6
1.21.12
11,1
1.56.00
21,9
1.58.00
6,3
1.01.00
40,7
1.05.01
14,4
Vyhodnocení vlivu podle tříd přednosti v ochaně ZPF
třída přednosti
I.
II.
III.
62,6
6,3
14,4
trvalý zábor (%)

IV.
0

V.
16,7

Z předchozích tabulek je zřejmé, že trvalé odnětí bude realizováno z velké části na
pozemcích vysoké bonity. Jedná se o skutečnost danou situováním záměru do území, kde se
v širokém okolí nacházejí velmi kvalitní půdy, kterým se nelze vyhnout. Tento negativní vliv
je v rámci DÚR maximálně eliminován projektem rekultivací, jejichž důsledkem bude
důsledné uvedení dočasně zabraných pozemků do původního stavu a šetrné nakládání se
sejmutou ornicí.
Dočasný zábor ZPF nad l rok
Na dlouhodobě dočasně odnímaných pozemcích (příp. jejich částech), s výjimkou těch,
na kterých bude deponie kulturních vrstev půdy, bude odděleně skryta kulturní vrstva půdy o
mocnosti stanovené dle pedologického průzkumu. Celkově se bude jednat o 17.676 m2.
Zpětný návoz bude proveden na pozemky, resp. jejich části dočasně dlouhodobě
odnímané v mocnostech stanovených dle pedologického průzkumu.
Skrytá kulturní vrstva bude uložena na mezideponiích umístěných na plochách
zařízení stavenišť.
U krátkodobých záborů se s odstraněním ornice v celé ploše nepředpokládá. Tento
dočasný zábor do jednoho roku bude činit cca 22.314 m2.
Souhrnně lze vlivy na zábor ZPF považovat za odpovídající danému typu stavby.
V dalším stupni zpracování projektové dokumentace bude pro Krajský úřad Středočeského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zpracován projekt pro vynětí ze ZPF.
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Rekultivace
Cílem rekultivace je uplatnit při rekultivačních procesech takové metody a postupy, které
svými technickými a biologickými prostředky zajistí vytvoření nové půdy, urychlení a
zkvalitnění přeměny devastovaných ploch na půdu s dostatečnou produkcí a s vytvořením
funkční, vysoce ekologicky hodnotné, biologicky a vodohospodářsky plně aktivní krajiny.
Způsob rekultivace ploch dočasných záborů, především na zemědělských půdách, bude
detailně řešen v dalším stupni zpracování projektové dokumentace. Účelem těchto prací je
rekultivace dočasných záborů ZPF v souladu se zákonem ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu a s prováděcí vyhláškou MŽP ČR č.13/1994 Sb. V rámci těchto
prací bude provedena technická a biologická rekultivace zemědělských půd na plochách
dočasného záboru nad jeden rok, tj. na manipulačních pruzích, které mají zpravidla šířku 5 m a
oboustranně lemují trvalý zábor nového úseku silnice, na opuštěných plochách skládek
a stavebních dvorů a v místech provizorního napojení stavby na stávající komunikace. Součástí
bude i vyčištění a celková úprava dočasného záboru na plochách zařazených do kultury „ostatní
plochy“.
Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny k sousedním
zemědělským pozemkům. Rekultivace zde bude mít jak technickou, tak i biologickou část.
V rámci technické rekultivace dojde k vyčištění lokalit od zanechaných stavebních zbytků
a od různých nečistot. Tyto zbytky budou odvezeny na předem určenou skládku. Budou
odstraněny zeminy kontaminované ropnými látkami včetně zbytků cementu. Potom se terén
vyrovná a podloží se prokypří, aby bylo umožněno vsakování vody z atmosférických srážek
a její vzlínavost. Následně bude rozprostřena ornice, příp. i podorničí, na jednotlivé lokality
v původní vrstvě. Na technickou část rekultivace navazuje část biologická.
Ihned po ukončení technické části rekultivace je nutno přistoupit k zahájení biologické
části rekultivace, aby nedošlo k zaplevelení pozemku. Vzhledem k předpokládanému
znehodnocení pozemků skladováním stavebních materiálů a provozem na nich je navržena
biologická část rekultivace s tříletým cyklem. Během tříletého biologického cyklu dojde ke
zlepšení úrodnosti půdy zlepšením fyzikálních a chemických vlastností půdy. Dojde ke zvýšení
podílu humusu v půdě a k zlepšení biologické činnosti. Úrodnost pozemku po dokončení
biologické rekultivace bude srovnatelná s úrodností pozemku, s nímž bude rekultivovaná plocha
spojena. Podmínkou je, aby všechna biomasa, vypěstovaná během rekultivace na pozemku,
byla zaorána.
Rozsah rekultivovaných ploch dočasných záborů musí být stanoven v celém rozsahu
dočasných dlouhodobých záborů ZPF a ploch rušených nefunkčních komunikací. Pozemky
budou rekultivovány na původní kulturu v případě pozemků opuštěných komunikací na
kulturu pozemků sousedních.
Technická rekultivace
Rekultivace nefunkčních ploch a koryt
Rekultivace budou provedeny na plochách, které po provedení přeložek silnic a
melioračních odpadů zůstanou bez funkce. Nejprve budou odstraněny případné stromy a
křoviny. Z ploch komunikací bude odstraněna současná vozovka. Asfaltové vrstvy budou
odfrézovány a využity pro recyklaci. Podkladní vrstvy budou odstraněny a rovněž mohou být
následně využity. Budou demontovány i drobné objekty, jako propusty apod. Po této přípravě
se provedou nutné zemní práce - rozebrání násypů a dorovnání výkopů na úroveň 0,30 m pod
budoucí urovnaný povrch. V této tloušťce bude nakonec rozprostřena ornice a povrch terénu
upraven.
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Rekultivace dočasných záborů
Stavební objekt musí zajistit provedení rekultivačních prací na plochách, kde byla
sejmuta ornice nebo podorniční vrstvy. Nejprve bude z ploch dočasného záborů provedeno
sejmutí ornice a její přemístění a uložení na krátkodobé deponie.
Po ukončení využívání ploch dočasného dlouhodobého záboru budou nejprve
odstraněny veškeré následky stavební činnosti, dále bude urovnán terén stavební technikou na
rovnou pláň. Počítá se s vyrovnáním terénu na úroveň, odpovídající úrovni po odstranění
kulturních vrstev. Po vyrovnání terénních nerovností se plochy rozruší zemědělskou
technikou. Přitom budou zachovány sklony tak, aby byla zajištěna kontinuita sklonů s
okolními pozemky. Dále bude navezena ornice v tloušťce dle mocnosti kulturní vrstvy půdy,
která byla před započetím stavebních prací sejmuta (stanoveno dle pedologického průzkumu).
Biologická rekultivace
Plán následné biologické rekultivace dočasně odňaté zemědělské půdy je navržen v 3letém cyklu, s cílem zkulturnění dočasně odňaté půdy a jejím navrácením do ZPF.
Příprava pozemku pro biologickou rekultivaci je řešena v rámci technické rekultivace.
Po urovnání ploch a jejich zbavení kamenů bude následovat biologická rekultivace. Bude
použita 3-létá biologická rekultivace, obsahuje osevní postup, způsob hnojení a kultivace
pozemků. Pozemky budou rekultivovány dle původní kultury.
V rámci biologické části rekultivace bude provedeno:
- sběr kamene a jeho odvoz
- vápnění
- hnojení organickými a průmyslovými hnojivy
- agrotechnické operace
- setí rekultivačních plodin
- zaorání rekultivačních plodin.
Obecné zásady ukládání materiálů humusových horizontů na deponie
Umístění deponie
Pro umístění mezideponií skrývek z dočasných záborů musí být předem určeny části
ploch zařízení stavenišť. Tyto deponie budou využívány po celou dobu stavby až do započetí
technických rekultivací. Bude zde ukládána skývka kulturního horizontu z dočasných záborů
zemědělské půdy nad jeden rok. Dlouhodobé deponie skrývky z trvalých záborů nebudou
zřizovány.
Místa deponií v rámci zařízení stavenišť musí být rovinná až mírně svažitá. Z
hlediska stability a možných ztrát vlivem rozplave vání je třeba zakládat deponie na
pozemcích o maximální svažitosti do 8°. Nesmí zde docházet k přítoku a shromažďování
povrchových vod. Deponie nelze rovněž zakládat do zamokřeného terénu, kde zakládka a
odběr zemin jsou ztíženy a dochází k jejich znehodnocování.
Tvarování deponie
Jednou ze základních podmínek hospodaření se skrývkami kulturních vrstev půdy je
správné tvarování deponií, aby byly odstraněny, případně minimalizovány negativní vlivy,
kterým jsou skrývky těchto kvalitních zemin na ukládkách deponií vystaveny. Jde především o
vodní či větrnou erozi (odplavení či odvátí nejjemnějších půdních částic), znehodnocování
skrývek mechanizačními prostředky, rozježděním, smísením a ostatními podorničními
zeminami, případně jinými výkopky včetně zamezení zcizování těchto zemin. Výška vrstvení
kulturních zemin na deponii by neměla být menší než 2 m. Výška zakládané deponie bude
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závislá na způsobu ukládky a druhu použitých mechanizačních prostředků při vrstvení.
Boční svahy deponie je třeba upravit ve sklonu 1:1,5 až 1:2.
Ošetřování deponie
Podmínkou zabezpečení kvality deponovaných kulturních vrstev půdy je vedle správné
lokalizace a tvaru deponie též řádné ošetřování po dobu ukládky. Po dobu uložení je nutno
deponii pravidelně převrstvovat, zavlažovat.
Krátkodobé deponie (doba ukládky 1-3 roky) nemusí být zemědělsky obhospodařovány
(dlouhodobé deponie nebudou zřizovány). Nejvhodnějším způsobem ochrany před
povětrnostními vlivy a zaplevelení deponie je ozelenění bočních svahů i koruny deponie, a to
zpravidla zatravněním nebo pěstování víceletých pícnin a dalších zemědělských kultur.
Vhodné traviny z trsnatých trav jsou - jílek vytrvalý, kostřava luční, lipnice hajní, z
výběžkatých trav pak kostřava červená, lipnice luční. Při realizaci bude zabezpečeno, aby
nedocházelo k znehodnocování skrývky stavební činností, erozí, zaplevelením, nebo
zcizováním. Budou přijata taková opatření, aby během vlastní stavby i následné rekultivace,
nedocházelo ke kontaminaci dočasně odnímané půdy ze ZPF ani okolních pozemků. Investor
stavby zabezpečí, aby o prováděné skrývce byla vedena evidence.
Eroze
Díky konfiguraci terénu je možno rozvoj procesů vodní eroze očekávat v podstatě pouze
ve střední části zájmového území tj. v nivě Bakovského potoka, navíc pouze za situace
dlouhotrvajících přívalových dešťů. Toto riziko lze snadno eliminovat vhodnou organizací
zemních prací. Riziko větrné eroze lze hodnotit jako velmi nízké, je však třeba vhodně
zabezpečit mezideponii skryté ornice. Následně je třeba věnovat odpovídající pozornost
rekultivačním opatřením.
Riziko v průběhu výstavby spočívá v odstranění vegetačního krytu a nechtěném
vytvoření drah soustředěného odtoku dešťových vod. Toto riziko je reálné v prostoru velkých
terénních zářezů nebo naopak násypů. V současné době rozvoji erozních procesů brání mnoho
překážek, které jsou schopny zadržovat vodu z přívalových dešťů. Riziko eroze bude hrozit
po přechodné období, kdy jej bude nutné identifikovat a terénní práce provádět tak, aby
nedocházelo k tvorbě potenciálních drah soustředěného odtoku dešťových vod. Rovněž do
dokončení terénních prací bude třeba riziko eroze zohlednit a terén zpevnit vhodným
vegetačním krytem. Riziko vodní eroze po dobu výstavby na ostatních úsecích komunikace
(jinde než v zářezech a náspech) bude podstatně nižší a může se jednat nanejvýš o lokální
splavení zeminy do vyhloubeného silničního zářezu.
Riziko za provozu na obchvatu spočívá především v erozi svahů silničního tělesa.
Solení vozovky a následné rozprášení soli snižuje protierozní odolnost půdy. K erozi svahů
může dojít zejména, je-li na svahy svedena dešťová voda z přilehlých pozemků, nebo při
rozbřednutí povrchu půdy při přívalových deštích. Návrh nové silnice bude řešit riziko eroze
v důsledku stékání vody z okolních pozemků terénními úpravami, které zabraní stékání
srážkových vod na svahy terénního zářezu.
Ohumusováním, zatravněním a včasnou výsadbou zeleně bude zajištěna efektivní
ochrana násypových a zářezových svahů proti půdní erozi. Souvislé a zapojené výsadby na
svazích mohou v následujících letech působit také jako interakční prvek v krajině, zároveň
chrání těleso silnice před působením větrné a vodní eroze. Doporučujeme využít část skryté
ornice na ohumusování svahů pro rychlejší růst zeleně. Výsadby dřevin za účelem protierozní
ochrany svahů je třeba provést tak, aby porost pokrýval cca 1 m široký pruh terénu vně
terénního zářezu / náspu. Tento pruh bude chránit svahy v případě polních pozemků proti
najíždění zemědělské mechanizace při orbě na samý okraj zlomové hrany. Silně exponované
úseky svahů lze opevnit vegetačními tvárnicemi nebo pohozem makadamu. Stejným
způsobem lze opravit již erozí poškozené úseky.

115

II/240 Velvary, obchvat

VIA service s.r.o.

Čistota půdy
Vliv obchvatu na znečištění půdy se může projevit jak ve fázi výstavby, tak během
samotného provozu, a to jednak dopravou a dále zimní údržbou.
Vlivem spalování pohonných hmot jsou emitovány těžké kovy, které jsou akumulovány
v rostlinstvu a ve svrchní vrstvě půdy. Jedná se o stabilní látky, jejichž disperze do okolí je
malá. Jejich vliv ve vzdálenostech přesahujících pět metrů od krajnice výrazně klesá a za
dvacetimetrovou hranicí již nelze odlišit příspěvek automobilové dopravy od pozadí.
Ze skupiny těžkých kovů se jedná především o olovo. Fytotoxicita olova se dostavuje až
při jeho extrémních obsazích v půdě. Příjem rostlinami je relativně nízký. V době zahájení
provozu na obchvatu bude používání olovnatého benzínu nízké a vliv emisí olova do půdy
malý. Přesnější stanovení podílu však dnes není reálné.
Nejčastěji používané zimní posypové materiály obsahují jako hlavní složku NaCl.
Obsah dalších látek se mění podle dodavatele posypové směsi. Jedná se o některé těžké kovy
či zinek, ale jejich obsah je tak malý, že jejich vliv na okolí vozovek není podstatný. Spolu s
mědí, niklem a chrómem spočívá nebezpečnost zinku v jeho fytotoxicitě - při vysokých
obsazích v půdě může snižovat půdní úrodnost.
Chloridy se do okolní půdy dostávají s tajícím sněhem a ledem z povrchu vozovky.
Přibližně 30% odteče vodou do povrchové vodoteče. 70% je rozstříkáno formou aerosolu do
okolního prostředí (povrch půdy, vegetace). Část tohoto podílu se zachytí v půdě, ale větší
množství je nakonec opět transportováno do povrchových vodotečí. Jedná se o vzdálenější
recipienty, které nelze předem jasně určit.
Penetrace sodíkových iontů půdním horizontem zvyšuje pH půdního roztoku. Dochází
k narušování půdní struktury, k jejímu zhutnění, omezuje se provzdušnění a je ztížen pohyb
půdní vody. Negativně je ovlivněna mikrobiální aktivita. Změny se druhotně projevují na
rostlinném pokryvu.
Zvýšený obsah chloridových iontů v půdě podél silnic je zjišťován během celého roku.
Nejvyšší poklesy doprovázejí nejvyšší srážkovou aktivitu. Opakované aplikace solí se projeví
v zasolení a alkalizaci půdy a sůl pak není dokonale vymývána ani srážkami.
Vliv zasolení půdy se projevuje pouze v úzkém pásu podél vozovky. Zde také ve větší
míře ovlivňuje vegetaci, v které se hromadí Cl- a působí fytotoxicky. Na tento fakt je třeba
pamatovat při volbě dřevin určených k doprovodné výsadbě.
Zatímco vliv oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého na půdu je zanedbatelný, mohou se
emise oxidů dusíku projevit eutrofizací okolní půdy. Vzhledem k modelovaným imisním
hodnotám NOx však tento vliv není podstatný. Tam, kde trasa komunikace má být vedena po
orné půdě, se negativní vliv eutrofizace neprojeví.
Detakovatelné ovlivnění půdy vlivem provozu na komunikaci souhrnně lze očekávat
maximálně do vzdálenosti 5 – 10 metrů na obě strany vozovky. Jelikož se většinou jedná o
krajnice a postranní náspy zemního tělesa, nehrozí významné narušení životního prostředí či
ovlivnění kvality zemědělských plodin pěstovaných na přilehlých polích. Žádné ovocné
stromy v tomto pásu vysazovány nebudou. Rostlinný materiál získaný sečením náspů nebude
zkrmován zvířatům.
Souhrnně lze vlivy na čistotu půdy považovat za nevýznamné.
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Souhrn kapitoly D.1.5.
Vlivem realizace záměru nedojde k záboru PUPFL.
Celkový trvalý zábor ZPF činí 105.887 m2, dočasný dlouhodobý 17.676 m2 a
dočasný krátkodobý 22.314 m2ornice a podorničí. Realizaci záměru bude
doprovázet přebytek ornice ve výši 25.500 m3. Trvalé odnětí bude realizováno
z větší části na vysoce produktivních půdách. Tato skutečnost je eliminována
projektem rekultivací, jejichž důsledkem bude důsledné uvedení dočasně
zabraných pozemků do původního stavu a šetrné nakládání se sejmutou ornicí.
Souhrnně lze vlivy na zábor ZPF považovat za odpovídající danému typu stavby.
Celková mocnost humózních horizontů (hnědé půdy – kambizemě) v trase kolísá
převážně v rozmezí 0,20 - 0,70 m. Vzhledem k proměnlivé mocnosti se musí při
skrývání humusových horizontů postupovat velmi opatrně, aby nedošlo ke smísení
kulturních vrstev s podložním substrátem.
Rekultivace ploch dočasných záborů, především na zemědělských půdách, je
detailně řešena v DSP. V rámci těchto prací bude provedena technická
a biologická rekultivace zemědělských půd na plochách dočasného záboru nad
jeden rok, tj. na manipulačních pruzích, které mají zpravidla šířku 5 m a
oboustranně lemují trvalý zábor nového úseku silnice, na opuštěných plochách
skládek a stavebních dvorů a v místech provizorního napojení stavby na stávající
komunikace.
Díky konfiguraci terénu hrozí potenciální riziko vzniku projevů vodní eroze pouze
v v nivě Bakovského potoka, navíc pouze za situace dlouhotrvajících přívalových
dešťů. Riziko větrné eroze lze hodnotit jako velmi nízké. Včasným
ohumusováním, zatravněním a včasnou výsadbou zeleně zde bude zajištěna
efektivní ochrana násypových a zářezových svahů proti půdní erozi.
Detakovatelné ovlivnění půdy vlivem provozu na komunikaci souhrnně lze
očekávat maximálně do vzdálenosti 5 – 10 metrů na obě strany vozovky. Vliv
těžkých kovů ve vzdálenostech přesahujících pět metrů od krajnice výrazně klesá
a za dvacetimetrovou hranicí již nelze odlišit příspěvek automobilové dopravy od
pozadí. Depozice olova budou nulové. Vlivy NaCl, oxidu siřičitého a oxidu
uhelnatého na půdu budou zanedbatelné. Stejně tak jako depozice NOx. Souhrnně
lze vlivy na čistotu půdy považovat za nevýznamné.

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
1. Horninové prostředí
Geologická stavba je v trase projektované komunikace relativně jednoduchá, bez
výskytu sesuvných a poddolovaných území. Nejvíce jsou zastoupeny štěrky a písky s příměsí
jemnozrnné zeminy a dále eolické sedimenty-sprašové hlíny (km 1,9-2,4). Jejich mocnost
pravděpodobně nepřesáhne 1,5 m.
Trasa budoucí komunikace je vedena zpočátku ve směru cca JV – SZ, v místech
staničení cca 0,700 km je směrována směrem k západu, od staničení km cca 2,200 je opět
vedena ve směru JV-SZ. Komunikace je vedena většinou v zemědělsky obhospodařovaných
pozemcích (pole).
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Výškově je niveleta trasy vedena v mělkých zářezech do max. 2,0 m hloubky a cca +/1 m v úrovni stávajícího terénu. Pouze v úseku staničení 0,420-1,300 je pak těleso
komunikace vedeno v násypu o max. výšce 6,0 terénu.
V úseku v km 0,00 - 0,420 je trasa komunikace vedena cca 60 m na začátku a konci
úseku cca v úrovni terénu +/- 1 m, ve střední části pak v zářezu o max. hloubce do 2,0 m Pod
vrstvou organické zeminy o mocnosti 0,4 m se zde do hloubky 2,5 m nachází polohy
fluviálních sedimentů vyšších terasových stupňů. Jedná se o ulehlý štěrk s příměsí
jemnozrnné zeminy (geotechnický typ Q8), svrchu s hlinitou příměsí – štěrk hlinitý
(geotechnický typ Q7). Hlouběji (do hloubky 4,0 m) byly zastiženy ulehlé písky s příměsí
jemnozrnné zeminy (geotechnický typ Q5). Hladina podzemní vody v tomto úseku nebyla
zastižena.
V km 0,420 – 1,300 je trasa komunikace vedena v úseku cca km 0,420-1,000 v násypu o
max. výšce do 3,0 m. V úseku cca km 1,000-1,240 pak v násypu o max. výšce 6,0 m, v závěru
úseku (cca km 1,240-1,300) je trasa vedena v násypu o max. výšce do 3,0 m. Pod vrstvou
organické zeminy o mocnostech 0,3-0,9 m se vyskytuje pestré složení fluviálních, při úpatí
svahů i deluviálních sedimentů. Jejich mocnost a plošné rozšíření je značně variabilní. Cca
v první polovině úseku budou zastiženy písčitohlinité a jílovité zeminy (geotechnický typ
Q2), dále pak budou zastiženy jílovitopísčité zeminy (geotechnický typ Q6), dále štěrkovité
zeminy (geotechnický typ Q8). V blízkosti stávajících vodních toků pak budou zastiženy
jílovitohlinité zeminy (geotechnický typ Q3), místy s organickou příměsí. Cca v druhé
polovině budou pod humózními vrstvami zastiženy převážně jílovité zeminy (geotechnický
typ Q3) a jíly (geotechnický typ Q4), převážně tuhé konzistence. Hlouběji pak byly v celé
trase zastiženy převážně písčité a štěrkovité fluviální zvodnělé sedimenty. Hladina podzemní
vody v tomto úseku úzce koresponduje s aktuálním stavem hladiny v Bakovském potoce a
přilehlých vodních kanálech. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,5-1,5 m pod
úrovní stávajícího terénu.
V úseku v km 1,300 – 2,300 je niveleta komunikace vedena převážně v zářezu o max.
hloubce do 2,0 m, v úseku 1,780-1,880 pak cca v úrovni terénu +/- 1 m. Pod vrstvou
organické zeminy o mocnosti 0,4-0,8 m se zde vyskytují fluviální sedimenty vyšších
terasových stupňů. Ty jsou reprezentovány geotechnickými typy Q5 a Q6 (písčité a
jílovitopísčité sedimenty). Od staničení km cca 2,100 budou zastiženy eolické sedimenty –
spraše (geotechnický typ Q1). Nacházejí se zde podložní zcela zvětralé permokarbonské
horniny charakteru uhelného jílovce až jílu. Dále sonda zastihla více než 0,6 m mocnou
černouhelnou sloj. Hladina podzemní vody v tomto úseku nebyla zastižena. Při výskytu zemin
geotechnického typu Q1 doporučujeme pro zlepšení budoucí zemní pláně provést vápennou
stabilizaci v jedné vrstvě o mocnosti min 0,4 m.
V úseku v km 2,300 – 2,638 je niveleta komunikace vedena cca v úrovni terénu +/- 1 m.
Pod vrstvou organické zeminy o mocnosti 0,5-0,8 m se zde vyskytují eolické
(eolickodeluviální) sedimenty – geotechnický typ Q1, jejichž mocnost ve směru staničení
klesá. Hlouběji pak byly zastiženy fluviální jílovitopísčité, ulehlé/pevné zeminy
geotechnického typu Q6. Hladina podzemní vody v tomto úseku nebyla zastižena. Při výskytu
zemin geotechnického typu Q1 doporučujeme pro zlepšení budoucí zemní pláně provést
vápennou stabilizaci v jedné vrstvě o mocnosti min 0,4 m.
Svahy budoucích zářezů budou zastoupeny různými typy hornin a zemin, které mohou
být snadno degradovány povrchovou erozí, proto doporučujeme navrhnout vhodnou ochranu
stěn svahů. V celé mocnosti aktivní zóny (pláně) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění
nejméně 100%, únosnost minimálně 15% CBR a současně musí být dosažena nejmenší
hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 = 45 MPa. Při výšce
násypu menší než cca 1,3 m od parapláně, doporučujeme pláň hutnit na hodnoty, odpovídající
požadavkům na pláň v zářezu.
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V blízkosti stávajících vodních toků (cca 30 m na každou stranu) doporučujeme zvážit
vybudování plošné sanace z hrubého lomového kamene, a to z důvodů výskytu jemnozrnných
jílovitých zemin, převážně tuhé až kašovité konzistence.
2. Zdroje nerostných surovin
Záměr není ve střetu s žádným chráněným ložiskovým územím či dobývacím
prostorem.
Dle registru poddolovaných území (Geofond ČR) zde není ani žádné poddolované
území, nicméně územní plán města Velvary uvádí prostor na severním okraji města jako
poddolovaný. V trase se také nenachází žádná známá významná stará ekologická zátěž, do
které by stavba zasáhla.
3. Skládkování
V zájmovém území nebude vlivem stavby obchvatu otevřena žádná skládka. Odpady,
které nebude možno využít, budou zneškodněny v zařízeních k tomu určených. Nebezpečné
odpady budou převáženy a likvidovány subjekty, majícími oprávnění k této činnosti.
V prostoru staveniště vznikne mezideponie zeminy, která bude po ukončení prací
rekultivována.
4. Změna topografie a bilance zemních prací
Liniová stavba takovéhoto rozsahu s sebou nese potřebu významných přesunů zemin.
Výškové řešení vedení nivelety je navrženo s ohledem jednak na stávající výšky
komunikací, na které se obchvat napojuje nebo je úrovňově kříží, déle pak s ohledem na
zemní práce. Niveleta hlavní trasy byla navržena tak, aby nedošlo k výraznému nedostatku
násypového materiálu za předpokladu, že materiál v trase bude vhodný. Přesnou bilanci
zemních prací je možno upřesnit až po zadání tl. snímané ornice v celé trase. Od začátku
úpravy niveleta obchvatu klesá –4 % až do km 0,520, dostává se do zářezu hloubky cca 4 m.
Dále pak v údolní nivě Bakovského potoka je navržen podélný sklon +0,50 % , -0,50 %, ve
výšce cca 1,50 – 2,00 m nad stávajícím terénem, až do km 0,820. S ohledem na konfiguraci
terénu je niveleta vedena v podélném sklonu +0,75 %, +2% a +0,50 %. Od km 1,500 je
niveleta vedena po terénu. Podélným sklonem -0,55 % se niveleta obchvatu na konci úpravy
napojuje na stávající silnici.
Celková bilance zemních prací na stavbě vychází záporná, tj. chybí cca 19.385 m³
zeminy, kterou bude třeba dovézt ze zemníku, který bude určen v dalším stupni zpracování
projektové dokumentace. Materiály získané ze zářezů jsou převážně vhodné do násypů a
použitelné bez úprav, pokud nedojde k jejich znehodnocení srážkovou vodou.
Zájmové území je členité a terén zvlněný. Přítomnost náspů zde nebude představovat
cizí prvek a díky malému rozsah (celkové délka obchvatu činí cca 2.638 m, přičemž většinou
kopíruje terén) nebudou znamenat neúměrný zásah do lokální topografie. Pro jejich začlenění
do okolního terénu je nutné důsledné ozelenění dřevinami.
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Souhrn kapitoly D.1.6.
Geologická stavba je v trase projektované komunikace relativně jednoduchá, bez
výskytu sesuvných a poddolovaných území. Nejvíce jsou zastoupeny štěrky a
písky s příměsí jemnozrnné zeminy a dále eolické sedimenty. Jejich mocnost
pravděpodobně nepřesáhne 1,5 m. Tyto sedimenty nabývají v zájmovém území
převážně charakteru jílu písčitého. Na svazích údolní nivy se jedná o místní
materiál redeponovaný pomalými svahovými pohyby (soliflukcí) za součinnosti
vodního ronu. Jsou zde zastoupeny převážně písčité hlíny, písčité jíly až hlíny,
s možnou proměnlivou příměsí drobných úlomků a hornin a valounů křemene.
Údolní nivu Bakovského potoka vyplňují svrchu převážně jílovité a jílovitohlinité
zeminy, často s organickou příměsí. Hlouběji pak byly zastiženy přechodové
zeminy charakteru hlinitých písků až jílovitých písků. Bazální partie údolní nivy
pak vyplňují hrubozrnné nesoudržné, zvodnělé sedimenty charakteru středně
ulehlých písků a štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy, místy i štěrků jílovitých.
V severozápadní části obchvatu byly pod humózním horizontem zastiženy uhelné
jíly a zcela rozložené písčité jílovce.
Záměr je z geologického hlediska proveditelný bez extrémně nákladných opatření.
Geotechnické poměry staveniště po celé trase je možné hodnotit jako jednoduché.
Stavba zemního tělesa je na většině obchvatu nenáročná.
Vzhledem ke své povaze je záměr bez významnějších vlivů na geosféru.
Záměr nebude představovat významnou změnu v místní topografii (mimo jiné i
proto, že se jedná pouze o silnici II. třídy) a bilanci zemních prací lze pro daný
druh a rozsah záměru považovat za přiměřenou a potřebu 19.385 m³ do náspů za
snadno řešitelnou.
Záměr není ve střetu s žádným chráněným ložiskovým územím, dobývacím
prostorem a nevede přes poddolované území.
V trase se také nenachází žádná známá stará ekologická zátěž.
V území nebude vlivem stavby obchvatu otevřena žádná skládka.

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Liniová stavba je obecně významným zásahem do území kudy prochází a její vliv na
přirozená resp. přirozenému stavu blízká společenstva se odvíjí od kvality těchto
společenstev. Její umístění může vyvolat celou řadu negativních vlivů (okrajový efekt,
fragmentace, narušení ekologické stability, …) s dopadem na rostlinné a živočišné druhy tato
území obývajících. Z důvodu posouzení vlivů na biotu byl proveden aktuální zoologický a
botanický průzkum zájmového území, které je z rozhodující části tvořen agrocenózou.
Uzemím o vyšší ekologické stabilitě je pouze niva Bakovského potoka, resp. některé
segmenty, které se zde nacházejí. Tuto vyšší ekologickou stabilitu je však třeba vnímat
v kontextu okolní silně antropogenizované krajiny. V oblastech s vyšším zastoupením
přírodnímu stavu blízkých biotopů by takovéto lokality za hodnotné považovány nebyly.
V rámci předkládané Dokumentace byl zpracován aktuální zoologický a botanický
průzkum území, na základě kterých bylo provedeno následující hodnocení vlivů. Zahrnuta
jsou i pozorování učiněná v rámci předchozího Oznámení.
Vztahy flóry a fauny jako základních složek ekosystémů a jednotlivých biotopů jsou
velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i nepřímých vlivů.
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Posouzení záměru je zaměřeno na ovlivnění populací ( subpopulací ) živočichů zavedením
nové liniové stavby do zájmového území, a to během její výstavby i provozu.
Populace všech rostlin a živočichů jsou v souladu s § 5 zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede
nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degradaci či k narušení
rozmnožovacích schopností, zániku populace nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.
Mimoto jsou některé druhy živočichů v souladu s tímto zákonem zvláště chráněny.
Populací se rozumí skupina jedinců schopných se vzájemně křížit a produkovat
potomstvo. Druh může zahrnovat jednu či více oddělených populací (Primack, Kindlmann,
Jersáková 2001).
Jen málo druhů živočichů je tvořeno jednou populací žijící na jedné lokalitě. Nejčastěji
jsou druhy uspořádány do metapopulací, tj. populací složených z populací menších, mezi
nimiž organismy občas migrují. ( Wilson 1995 ). Pro přežití druhu v areálu svého výskytu
resp. v konkrétní vymezené oblasti musí být vznik a zánik jednotlivých menších populací
(subpopulací) dlouhodobě v rovnováze. Jednotlivé druhy mají rozdílné nároky na rozlohu
území dostačujícího pro existenci životaschopné populace i na kvalitativní strukturu tohoto
území.
D.1.7.1. Vlivy na faunu
Hodnocení ve vztahu ke zvláště chráněným druhům presentuje následující tabulka.
Ropucha obecná - Bufo bufo

O

Ropucha zelená - Epidalea viridis

SO

Skokan skřehotavý - Rana ridibunda
(Pelophylax ridibundus)

KO

Ještěrka obecná - Lacerta agilis

SO

Jedná se o druhy žáby se širokou tolerancí vůči
nejrůznějším biotopům. Nikde v okolí trasy se
nenachází žádná reprodukční nádrž, která by mohla
být realizací záměru ohrožen (= nehrozí nebezpečí
jarních masakrů na vozovce). Bakovský potok, který
je vhodným migračním koridorem, bude překlenut
mostem. Záměr je bez vlivu.
Jedná se o druh obojživelníka reprodukčně vázaného
na jiné typy vodních ploch, než jaké se nacházejí
v zájmovém území či jeho blízkém okolí. Záměr je
v tomto smyslu bez negativního vlivu. Jelikož se
jedná o druh žáby se značnou schopností pohybu po
„suchých“ biotopech, lze její přítomnost očekávat
prakticky kdekoliv, včetně orné půdy. Nejedná se
většinou přitom o trvalá stanoviště, nýbrž pouze o
jedince „na cestě“. V tomto smyslu se jako dostatečná
záruka konektivity území jeví vybudování
mimoúrovňového překřížení bakovského potoka.
Mimo jiné i vzhledem k reprodukční biologii druhu
nehrozí nebezpečí rozsáhlého jarního resp. v tomto
případě i letního zabíjení na vozovce.
Akvatický druh skokana, který se nevzdaluje od vody,
kde tráví celý rok včetně zimování (velmi často
zimuje přímo ve vodě). Jeho stanoviště nebudou
realizací záměru nijak dotčena. Případná migrace
juvenilních jedinců podél toku Bakovského potoka
zůstane umožněna díky výstavbě mostního tělesa.
Záměr je bez vlivu.
Často synantropní druh, osidlující v blízkosti sídel
periodicky narušovaná (obnažovaná) stanoviště.
Populace ještěrky obecné nebude realizací záměru
ohrožena. Náspy obchvatu díky své expozici vůči
slunci i substrátové a mikrobiotopové heterogenitě
poskytnou velmi vhodná stanoviště pro tento druh
plaza.
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Slepýš křehký - Anguis fragilis

SO

Užovka obojková – Natrix natrix

O

Čírka modrá – Anas querquedula

SO

Čírka obecná – Anas crecca

O

Moták pochop – Circus aeruginosus

O

Vodouš kropenatý – Tringa ochropus

SO

Volavka bílá – Egretta alba

SO

Stejné hodnocení jako o ještěrky obecné. Tyto dva
druhy díky obdobným nároků často osidlují stejná
stanoviště.
Vázána na vodní plochy mimo zájmové území. Záměr
je bez vlivu.
Mimo prostor výstavby. Záměr nezasahuje do
stanoviště tohoto druhu. Záměr je bez vlivu.
Mimo prostor výstavby. Záměr nezasahuje do
stanoviště tohoto druhu. Záměr je bez vlivu.
Mimo prostor výstavby. Záměr nezasahuje do
stanoviště tohoto druhu. Záměr je bez vlivu.
Mimo prostor výstavby. Záměr nezasahuje do
stanoviště tohoto druhu. Záměr je bez vlivu.
Mimo prostor výstavby. Záměr nezasahuje do
stanoviště tohoto druhu. Záměr je bez vlivu

S ohledem na výše uvedené hodnocení není třeba na žádný z uvedených druhů požádat
o výjimku k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů.
Po zhodnocení jednotlivých dílčích ploch bylo zájmové území posouzeno jako
komplexní celek navazující na okolní krajinu. Hodnocení bylo zaměřeno na základní faktory
ohrožující dlouhodobou existenci populací živočichů ve v dotčené oblasti. Mezi tyto faktory
patří zejména:
a ) Plošná ztráta stanovišť
Přímý zábor území může u plošně omezených lokalit výskytu živočichů způsobit zánik
celé místní populace.
Naprostá většina záborů v zájmovém území se bude dít na intenzivně obhospodařované
zemědělské půdě. Výjimkou jsou pouze zase jen jiné antropogení biotopy. Obchvat se
důsledně vyhýbá stanovištím s vyšší ekologickou stabilitou. Vzhledem k výše zmíněné
charakteristice dotčených biotopů v okolí posuzované komunikace, které jsou ze
zoologického hlediska nepříliš hodnotné, nehrozí díky plošnému záboru území nebezpečí
narušení či zničení místních populací žádného živočišného druhu. Realizací záměru dojde
k zániku části biotopu polí, luk a „příměstské zeleně“ osidlovaných některými živočišnými
druhy se souvislým areálem rozšíření a velkou tolerancí k takovému antropogennímu vlivu,
jakým je hospodaření na orné půdě. Trvalé zásahy do nivy Bakovského potoka jsou
minimální. Žádné hodnotné druhové stanoviště se zde nenachází. Nebezpečí degradace
akvatických či mokřadních stanovišť vlivem ropné havárie je odpovídajícím způsobem
eliminováno technickými opatřením, adekvátními pro danou kategorii komunikace.
b ) Omezení limitujících zdrojů a pro přežívání populací
Stavba nezabírá území, v němž by se nacházeli limitující zdroje pro některou z místní
populaci živočichů. Ohrožena nejsou zimoviště, rozmnožovací stanoviště plazů a
obojživelníků, napajedla, doupné stromy, letní stanoviště netopýrů, komplexy mravenišť a
další krajinné složky se zásadním významem pro přežívání populací živočichů. Prostupnost
nivou Bakovského potoka pro drobné a střední terestrické obratlovce zůstane díky mostnímu
překlenutí zachována. V jižní části obchvatu, kde se nachází malá tůň, která s velkou
pravděpodobností slouží pro reprodukci obojživelníků (žádní zde však nebyli nalezeni), je
pod tělesem silnice navržen propustek. Konkrétní forma provedení tohoto propustku musí být
konzultována s místně příslušným orgánem ochrany přírody. Další viz kapitola č. D.4.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí.
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Trasa nové komunikace neprotíná žádné biotopy, které by byly významnými jako ptačí
hnízdiště. Výše uvedený poměrně rozsáhlý přehled ptačích druhů se vztahuje k širšímu okolí
(vesměs mimo prostor výstavby).
Vlive zrychlení odtoku vody z území na snížení zásaku resp. omezení dotace zvodní je
v rámci daných povodí zcela zanedbatelný a prakticky se nijak neprojeví. Biota daných
recipientů není nijak unikátní.
c ) Fragmentace stanovišť
Fragmentace stanoviště je proces, při němž je původní velké stanoviště rozděleno na
velké množství menších stanovišť za současného snížení celkové rozlohy stanoviště.
K fragmentaci dochází při téměř každé podstatné redukci původního území, ale může nastat i
při jeho relativně malém zmenšení, jestliže je děleno na části stavbou silnic, plotů, el.
vedení nebo jiných liniových překážek bránících volnému pohybu živočichů (Primack,
Kindlmann, Jersáková 2001). Fragmentace stanovišť je typickým důsledkem výstavby
liniových staveb.
Fragmentované stanoviště se od stanoviště původního liší ve dvou základních věcech:
- fragmenty mají větší celkovou délku ekotonu t. zn. hraničního území mezi
původním a narušeným stanovištěm – vzhledem k celkové ploše území
- střed každého fragmentu je blíže k jeho okraji, něž je tomu u původního
stanoviště
Důsledkem fragmentace může být rozdělení původní celkové populace na více
subpopulací, izolovaných v omezeném území. Malé populace jsou negativně ovlivňovány
řadou genetických vlivů, pravidelnými i náhodnými výkyvy početnosti a řadou výkyvů
prostředí (predace, zdroje potravy, nemoci, katastrofy …. ).
Malá délka posuzované komunikace, která na první pohled může vylučovat problém
bariérového efektu, není v tomto případě omluvou, neboť úsek je součástí delšího silničního
tahu, který bude celý zkapacitněn. Nicméně se jedná o silnici II. třídy, která jak svými
rozměry, tak především dopravními intenzitami i situováním nepředstavuje významnou
bariéru. V podstatě pro většinu živočichů bude snadno překonatelná. Navíc v prostoru, který
se z hlediska průstupnosti krajinou jeví nejvýznamnějším (= niva Bakovského potoka), je
projektováno mostní těleso. To bezezbytku zajistí konektivitu území.
d) Okrajový efekt
Fragmentace vyvolává tzv. okrajové efekty (edge efekt), které spočívají v ovlivnění
okrajů zmenšených stanovišť řadou fyzikálních i biologických vlivů. V okrajových pásech
(ekotonech) dochází zejména ke změně mikroklimatických faktorů a vegetačních
charakteristik. Okraje mají proto odlišné druhové složení oproti vnitřního prostředí rozdělené
plochy.
Vlivem okrajového efektu proto může být výrazně zmenšena plocha pro populace
živočichů preferujících původní souvislé biotopy. Navíc jsou populace obývající původní typ
prostředí více ovlivňovány predátory osidlujícími okrajové pásy.
Navržená trasa nové komunikace vedoucí převážně po polních pozemcích, nepřetne
žádné biotopy s původním složením vegetace. Nivu Bakovského potoka překlenuje mostním
tělesem, umožňujícícm zachování funkčnosti tohoto vektoru šíření drobných zemních
živočichů územím.
Ovlivnění populací živočichů díky okrajovému efektu lze v celém zájmovém území
považovat za vyloučenou (mimo jiné i díky malé délce obchvatu a jeho malé kapacitě).
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e) Oslabování populací degradací stanovišť znečištěním
Na negativní vliv imisí, hluku a nočního osvětlení se živočichové dokáží ve značné míře
adaptovat. Mimo toho, že uvedené negativní vlivy mohou limitovat hnízdění některých druhů
ptáků, spočívá negativní vliv provozu na komunikacích zejména v oslabování populací při
střetech jednotlivých živočichů s projíždějícími vozidly. V případě navržené trasy se jedná
zejména o druhy osidlující polní a ekotonové ekosystémy, případně druhy, které se
adaptovaly na život v blízkosti lidských sídel a dále také o druhy, které zde loví potravu. Mezi
druhy obecně postihované tímto vlivem patří zajíc polní (Lepus europaeus), křeček obecný
(Cricetus cricetus) hynoucí na komunikacích zejména v období přípravy půdy (podmítání,
orba ), srnec obecný (Capreolus capreolus), lasicovité šelmy a liška obecná (Vulpes vulpes).
Negativní vlivy nárůstu koncentrací chloridů na sladkovodní živočichy se projevují již
při obsahu řádově tisíců miligramů soli na litr vody, na zooplankton nad 1000 mg Cl-/l, na
rybí potěr nad 3000 mg Cl-/l (data viz Franěk & Wimětalová 1994).
Vliv zvýšení koncentrací chloridů v recipientu bude zanedbatelný a neohrozí život
vodních živočichů. Pro ty je vážným nebezpečím dopravní nehoda s následným únikem
ropných látek. Obchvat je odkanalizován a toto riziko je tudíž mnohem menší, než u nulové
varianty. Součástí odkanalizování jsou i mobilní hradítky, umožňující v případě úniku
ropných látek, zamezení kontaminace recipientů. Tyto drobné vodoteče jsou navíc
z biologického hledisky málo hodnotné a nevytváření žádné citlivé biotopy kupř.
s přítomností ohrožených živočišných druhů. Navržené opatření je zcela adekvátní dané
kategorii silnice.
f) Zánik a oslabení populací v důsledku dočasného záboru území
Tímto vlivem jsou biotopy často významně mechanicky poškozeny, ale na rozdíl od
trvalého záboru je možná jejich obnova. Dalším negativním vlivem je hluk a stavební ruch,
který může způsobit přesun živočichů z okolí probíhající stavby do klidnějších míst.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, jedinými biologicky hodnotnějšími územími jsou
některé biotopy v nivě Bakovského potoka (zdaleka však ne niva jako celek). V tomto
prostoru je proto třeba minimalizovat zábory na nejnižší možnou míru a rozsáhlejší dočasné
zábory situovat jinám. Po ukončení prací v tomto prostoru proběhne důsledná rekultivace a
osázeni dřevinami. Za těchto podmínek lze konstatovat, že vlivem dočasného záboru podél
trasy nedojde k zániku či oslabení žádné místní populace živočišného druhu.
Usnadnění prostupnosti krajiny pro invazní druhy
Záměr nezpůsobí zvýšení prostupnosti krajiny pro nepůvodní druhy živočichů.
Vznik nových stanovišť živočichů
Nově vytvořené náspy komunikace se mohou stát novým stanovištěm pro řadu
živočichů a rostlin. Podmínkou je jejich kvalitní ozelenění. Respektován musí být půdní
podklad, sklonitost, expozice a typ navazujících porostů v okolní krajině.
Pro dosažení vyšší pestrého druhového spektra živočichů osidlujících náspy a zářezy
komunikace, je vhodné vysazovat dřeviny ve smíšených porostech. K výsadbám musí být
využity přednostně geograficky původní druhy stromů a keřů, odolné vůči vlivům provozu na
silničních komunikacích. Skalnatá místa v zářezech a jižně exponovaná místa na chudých
substrátech na svazích mohou být ponechána neosázená.
D.1.7.2. Vlivy na floru
V trase nové komunikace a v území, v němž je předpoklad trvalé změny stanovištních
podmínek, nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh chráněný v souladu se zák.
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb. Celkem bylo
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prokázáno 5 druhů zahrnutých v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Jde o
druhy v této oblasti poměrně časté.
Trasa obchvatu neprochází žádnými botanicky cennými lokalitami (viz výsledky
botanického průzkumu kapitola č. C.2.6.1. Flora).
Obecně při realizaci liniové stavby potenciálně hrozí fytocenózám následující negativní
vlivy:
a) Vlivy přímé
Přímá likvidace rostlinných druhů a společenstev trvalými zábory území
Jedná se o potenciálně nejvýznamnější vliv, který způsobuje trvalou a nevratnou
likvidaci rostlinných společenstev. Z tohoto pohledu je nutné navrhnout liniovou stavbu tak,
aby došlo pouze k nezbytně nutnému záboru ploch s druhově pestrými společenstvy rostlin a
živočichů. V případě posuzované trasy je tento bod irelevantní, neboť naprostá většina záborů
se bude dít buď na orné půdě, nebo na jiných, silně antropogenizovaných plochách. Botanicky
hodnotná území se nenacházejí ani v nivě Bakovského potoka. K žádné významné přímé
likvidaci rostlinných společenstev či dokonce vzácných rostlinných druhů nedojde.
Vlivy na rostliny vyplývající z dočasného záboru
V místech, kde bude probíhat komunikace, dojde k nezbytnému záboru pracovního
pruhu a k záboru ploch pro odstávku vozidel a zřízení stavebního dvora. I těmito zásahy
budou společenstva rostlin poškozována či zlikvidována, obnova většiny těchto ploch však
bude možná. S ohledem na procento zornění přilehlých ploch nebude tento vliv v zájmovém
území podstatný.
b) Vlivy na rostliny, vyplývající z dlouhodobých změn prostředí
Vlivy vyvolané stavbou
Jedná se o změny vyplývající ze změn stanovištních poměrů v jejím okolí. Závažný
dopad na rostlinstvo může obecně způsobit vliv zemního tělesa zásahem do proudění mělkých
spodních vod a následně do hydrického režimu území. V naprosté většině je obchvat trasován
po orné půdě a tento vliv je zde tudíž irelevantní. Niva Bakovského potoka je překlenována
mostním tělesem bez významného ovlivnění vodního režimu. Stanovištní podmínky zde
budou ovlivněny jen krátkodobě tj. po dobu výstavby. Dojde-li následně k důsledné
rekultivaci, vzniknou zde na tělesu silničního náspu nová stanoviště.
Široké možnosti pro vytvoření podmínek pro druhově pestrá společenstva rostlin se
naskýtají i v prostoru napojení obchvatu na okolní komunikace, kde může dojít k založení tůní
s porosty mokřadních rostlin.
Vlivy vyplývající z provozu na silnici a z její údržby
Provoz na komunikacích je zdrojem řady látek, které v jejich nejbližším okolí ovlivňují
druhovou skladbu společenstev rostlin, růst rostlin a jejich vitalitu. Blízké okolí komunikací
je negativně ovlivňováno zejména výfukovými plyny, úkapy a úniky ropných látek, složením
posypových směsí v zimním období a haváriemi, při nichž může dojít ke kontaminaci
prostředí širokým spektrem znečišťujících látek. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlivy
působící trvale a prakticky současně, je druhová pestrost původních a přirozeně vzniklých
fytocenóz doprovázejících komunikace omezena na druhy se širokou ekologickou valencí,
případně na druhy, jímž tato specifická stanoviště vyhovují. Mezi druhy, kterým okolí silnic
vyhovuje, patří zejména fakultativní halofyty, využívající zasolené plochy bezprostředně
související s vozovkou a druhy nitrofilní, využívající zvýšenou dotaci dusíku.
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Kontaminující látky rostlina přijímá zejména kořeny a asimilačních orgánů. Následná
fyziologická reakce rostlin závisí na koncentraci kontaminujících látek, vegetačním období a
odolnosti jednotlivých druhů rostliny vůči jednomu či více kontaminantům. Citlivé rostliny v
nejbližším okolí komunikace následně podléhají akutním otravám a na rostlinách ve větší
vzdálenosti jsou patrné nekrózy, chlorózy a další poškození či růstové deformace listů či
celkové snížení vitality. K otravám a poškozením rostlin dochází zejména následkem
vysokých koncentrací solí, příp. dalších příměsí posypových směsí, únikem ropných látek,
aromatických uhlovodíků a díky fotochemickému smogu. Zasolením může být snížena
odolnost dřevin proti mrazu.
Přímý vliv solení na rostliny je způsoben rozprášením na nadzemní části. Dochází
k poškozování pupenů, nedřevnatých výhonků a kůry zejména stálezelených druhů. 90 %
kontaktního poškození vzniká v koridoru podél vozovky širokém 15 m a se vzdáleností klesá
exponenciálně. Keře a nízkovětevné dřeviny jsou vzhledem ke svému habitu citlivější
k primárnímu poškození. Mnohem výraznější jsou však vlivy nepřímé, důsledek zvýšené
koncentrace solí v půdě.
Mladé stromky a jehličnany vykazují poškození už při obsahu 0,75 % Cl- a listnaté
stromy snášejí až 1 % Cl-.
Tolerance trav vůči posypovým solím je ve srovnání s dřevinami obecně vyšší, neboť
přizpůsobivost trav je velká a snadno vznikají ekotypy odolné vyššímu zasolení.
Odolnost trav vůči solím
Málo odolné: Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Lolium perenne, Poa annua.
Středně odolné: Alopecurus pratensis, Agrostis tenuis, Bromus inermis, Dactylis
glomerata, Festuca atrundinacea, Fectuca ovina, Hordeum mourinum, Lolium perenne,
Phelum pratense, Phalaris arundinacea, Poa bulbosa, Setaria italica, Seratia pumilla,
Seratia viridis.
Odolné: Agropyron spp., Agrostis gigantea, Cynodon dactylon, Bromus hordeaceus,
Bromus tectorum, Crypsis aculeata, Festuca rupicola, Festuca rubra, Festuca trichophylla,
Phragmites australis var. salsa, Poa subcaerulea, Puccinellia spp.
Odolnost dřevin vůči poškození solením
kontaktní
malá
Acer paltanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Cerasus avium
Coryllus avellana
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Picea pungens
Populus nigra
Prunus spinosa
Quercus rubra
Ribes alpinum
Robinia
pseudoaccatia
Rosa canina
Rosa rugosa
Rosa fructicosus
Salix alba

sekundární
velká
X
X
X

X

malá
X
X

velká

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
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Sorbus aucuparia
Syringa vulgaris
Tilia sp.
Ulmus carpinifolia
Ulmus glabra
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X
X
X
X
X

X
X
X
X

(data viz Franek & Wimětalová 1994)
Kontaminace prostředí oxidy dusíku sice nepůsobí otravy rostlin, zvýhodňuje však
rostliny nitrofilní oproti druhům využívajícím oligotrofní stanoviště. V území následně
převládnou vysokostébelné travní porosty a statné nitrofilní rostliny. Území, kterým trasa
prochází je natolik zorněné a jinak antropogenizované, že výše uvedený vliv je zde zcela
irelevantní.
Vzhledem k tomu, že náspy komunikace nebudou ponechány přirozenému vývoji, ale
proběhne jejich umělé ozelenění, je z výše uvedených limitů nutno vycházet při zpracování
projektu ozelenění stavby. Je nezbytné zvážit vhodnou volbu travní směsi a prostorového
rozmístění i druhového složení vysazovaných dřevin. Dřevinná skladba musí být
kompromisem mezi co možná nejvyšším zastoupením místně původních druhů dřevin a
dřevin se zvýšenou odolností vůči základním trvalým vlivům, kterými provoz komunikace na
rostliny působí.
Ruderalizace rostlinného krytu
Realizace liniové stavby je obecně ideálním vektorem pro šíření řady ruderálních
invazních druhů rostlin, včetně nepůvodních invazních druhů na nová stanoviště. Tento
stav je dán jejím charakterem a komplexem výše uvedených vlivů. K šíření přispívají zejména
přesuny velkých objemů substrátů, vznik rozsáhlých ploch půdy bez vegetačního krytu,
porušení vegetačního krytu v pracovním pruhu podél komunikace, zavlečení diaspor na
projíždějící technice a ve stavebních hmotách.
Vzhledem k tomu, že zájmové území je již silně antropogenně ovlivněno a nachází se v
něm celá řada vyhraněných ruderálních společenstev, spočívá nebezpečí ruderalizace v
zavlečení dalších invazních neofytů, zejména bolševníku velkolepého, křídlatky japonské a
sachalinské i jejich kříženců nebo netýkavky žláznaté. Základním opatřením proto musí být
okamžité hubení těchto druhů v průběhu stavby a nejméně dva roky po jejím dokončení.
Okamžité hubení prvních výsadků těchto druhů není finančně ani organizačně náročné, při
jakémkoli opoždění se však naděje na úspěch, tedy udržení uceleného území bez uvedených
invazních druhů, rychle snižuje.
D.1.7.3. Vliv na ekosystémy
Lesní ekosystémy
Trasa neprochází žádným zalesněným územím, ke kácení dřevin tedy dochází pouze
v minimální míře a to v úsecích, kde křižuje komunikace lemované alejemi stromů.
Záměr je bez negativních vlivů na lesy a stavba ani nezasahuje do ochranného pásma
lesa.
Nelesní ekosystémy
Dendrologický průzkum byl zpracován v celé navržené trase obchvatu, která prochází z
větší části po orné půdě. Při průzkumu byl k dispozici zákres trvalého záboru, což výrazně
zpřesňuje odhad vlivu. Dřeviny evidované v tomto dendrologickém průzkumu rostou na
ploše vymezené záborem. V daném území se téměř nevyskytuje mimolesní zeleň, převažuje
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zde orná půda. Bude dotčena stávající doprovodná zeleň (řídké aleje) silniční komunikace 240,
24037 a 24032. Dále bude zasahováno do doprovodné zeleně přítoku Bakovského potoka a do
umělých kultur východně od obce Velvary. Jedná se o následující lokality: doprovodná zeleň
silniční komunikace 240 a 24037, doprovodná zeleň silniční komunikace 24032, odtok
z odkaliště cukrovaru, vyšší solitérní dřevina cca v km 0,7, keři zarůstající ruderální plochy
včetně lemu menšího lesíku cca v km 0,45 a okrajová partie zplanělého sadu u bývalého
zahradnictví.
Vlivem realizace záměru dojde v těchto lokalitách ke smýcení cca 225 stromů (201
stromů o výčetním průměru do 30 cm, 17 stromů o průměru do 50 cm a 7 stromů o průměru
větším než 50 cm). Dále bude smýceno cca 1.900 m2 keřů a náletů mladých dřevin. Podél
silnice II/240 je vysázeno 36 ks nových sazenic (vysokokmeny) jasanů a javorů o průměru
kmene cca. 5 cm, přičemž cca 25 sazenic je lokalizováno v budoucím trvalém záboru stavby tyto sazenice by měly být přesazeny.
Před zahájením stavby podá investor stavby žádost o povolení ke kácení mimolesní
zeleně na příslušné obecní úřady. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení jsou stanoveny
vyhláškou č. 395/1992Sb. §8. Kácení bude provedeno mimo vegetační období (listopadbřezen). Smýcené křoviny a porosty musí být odstraněny s kořeny a shrnuty na deponii, kde
mohou být drceny, příp. štěpkovány. Kácení stromů se provede ručními nebo motorovými
pilami za dodržení podmínek pro zajištění bezpečnosti práce při těžbě dříví. Stromy menších
průměrů kmene je možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i s pařezy.
Větve kácených stromů budou naštěpkovány a silnější větve budou nařezány, odvezeny a
prodány jako topné dřevo. Kácení dřevin a mýcení porostu provede odborná firma. Při kácení
dřevin je nutno v maximální možné míře se snažit o zachování stávajících porostů. Na
skládkách, u dočasných záborů a na zařízeních staveniště kácet pouze v nejnutnějších
případech, jinak stromy ochránit bedněním do výše 2 m. Pokud bude nezbytně nutné ořezat
některé větve, pak jedině za spolupráce odborné firmy k tomuto účelu určené a oprávněné,
která zásahy provede tak, aby nedošlo k narušení habitu dřeviny či jejímu poškození, jež by
mělo za následek úhyn.
S ohledem na délku trasy lze rozsah kácení považovat za nízký a přijatelný. Jako
náhrada za smýcené dřeviny bude provedena výsadba podle požadavků MÚ Velvary.
Ostatní stanoviště
Naprostá většina trasy obchvatu je vedena po orné půdě. Výjimkou je prakticky pouze
niva Bakovského potoka resp. její určité části. Ta je z velké části zorněna a navíc je důsledně
zmeliorována. Prostor podél Bakovského potoka bude překlenut mostním tělesem.
Lze konstatovat, že obchvat z 91 % vede po orné půdě tj. po území s nízkou
ekologickou stabilitou (= 1 SES). Pouze z cca 7 % zasahuje do území s mírně vyšší
ekologickou stabilitou (2 SES) a jen ve 2 % do území s ekologickou stabilitou hodnocenou na
úrovni 3 SES. Ve smyslu narušení ekologické stability zájmového území lze tudíž záměr
hodnotit jako zcela bezkonfliktní.
Je přitom třeba mít na zřeteli, že kvantifikace ekologické stability plošně tak omezených
segmentů, jakými jsou lemy rákosin podél drobných vodotečí, je pouze teoretická. Může se
jednat o jakési „stepping stones“ pro šíření (či udržení se) drobných terestrických živočichů
s omezenou vagilitou, je však iluzorní hodnotit jejich samotnou ekologickou stabilitu.
Pro konkrétní případ posuzovaného zájmového území je možno souhrnně konstatovat,
že veškeré zde se nacházející biotopy jsou zcela nestabilní, podléhající těžko eliminovatelným
antropogenním vlivům
(zemědělské
obhospodařování,
eutrofizace,
myslivecké
obhospodařování, rušivá intenzivní přítomnost lidí, ovlivnění kvality a množství vody ve
vodotečích, zavlečení nepůvodních druhů, degradace půdy atd.), které zásadní měrou
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rozhodují o druhovém složení zdejších biocenóz. Uvažovat o významném zhoršení tohoto
stavu vložením tělesa komunikace II. třídy je irelevantní.

Souhrn kapitoly D.1.7.
1. Vlivem realizace záměru nedojde k významnému zásahu do žádné botanicky či
zoologicky hodnotné lokality. Záměr je v naprosté většině trasován po orné půdě
s nízkou ekologickou stabilitou.
2. Realizací záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění žádné populace
zvláště chráněného rostlinného či živočišného druhu.
3. Ke kácení dřevin dochází pouze v omezené míře (cca 225 stromů a cca 1.900 m2
keřů a náletů mladých dřevin), obchvat je trasován v rozhodující míře po orné
půdě. S ohledem na délku obchvatu se jedná o zanedbatelné množství. Ztráta
dřevin bude kompenzována náhradními výsadbami dle v rozsahu a kvalitě dle
dohody s městským úředem v Velvarech.
4. Záměr je bez významných negativních vlivů na lesy.
5. Vlivem realizace záměru nedojde k narušení funkčnosti žádného hodnotného
ekosystému. V naprosté většině vede obchvat agrocenózou, tvořenou ornou
půdou. Jedinými biologicky hodnotnějšími územími jsou některé biotopy v nivě
Bakovského potoka (zdaleka se nejedná o nivu jako celek). V tomto prostoru je
proto třeba minimalizovat zábory na nejnižší možnou míru a rozsáhlejší dočasné
zábory situovat jinam. Po ukončení prací v tomto prostoru proběhne důsledná
rekultivace a osázeni dřevinami. Za těchto podmínek lze konstatovat, že vlivem
dočasného záboru podél trasy nedojde k zániku či oslabení žádné místní populace
živočišného druhu či narušení prostoru potoční nivy jakožto migračního vektoru
převážně polní krajinou.
6. Záměr nezasahuje do žádného mokřadního biotopu, Bakovský potoka překlenuje
mostním tělesem s dostatečnou světlostí.
7. Migrace obojživelníků od malé reprodukční nádrže v jižní části obchvatu je
zajištěna navrženým propustkem.

D.1.8. Vlivy na ÚSES, zvláště chráněná území a území navržená k zařazení do sítě
Natura 2000
Stávající, alespoň částečně funkční segmenty ÚSES, je nutno chránit před nežádoucími
zásahy, které by snižovaly jejich současný stupeň ekologické stability. Cílem, zejména u
biocenter, je dosažení přirozené druhové skladby bioty, odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám. V případě střetu s jinými činnostmi v území je ekostabilizační funkce
vymezených ploch prioritní. U biokoridorů, které slouží k migraci organismů mezi biocentry,
je možno připustit hospodářské využití v širším rozsahu, nikdy však nesmí dojít ke snížení
ekologické stability oproti současnému stavu.
U segmentů, které jsou navrhovány k založení či podstatnému doplnění, je nutno
výrazně změnit současný způsob využívání ve prospěch začlenění do “ekologické
infrastruktury”. Znamená to především nepřipustit takovou změnu ve využití území, která by
následnou realizaci (založení biocentra, biokoridoru) znemožnila či výrazně ztížila.
V ochranné zóně nadregionálního biokoridoru jsou všechny segmenty ÚSES nižší
hierarchické úrovně (regionální a lokální), významné krajinné prvky a ekosystémy se stupněm
stability tři a výše chápány jako součást nadregionálního biokoridoru.
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U regionálního biokoridoru je v nevyhnutelných případech možné přerušení, které má
charakter polopropustné bariéry. Přerušení nesmí být delší než:
• luční či mokřadní společenstva, společenstva stepních lad - max. 100 m (stavební
plocha), 150 m (orná půda), 200 m (ostatní kultury);
• lesní společenstva - úplné přerušení není povoleno, ovšem na vzdálenost do 150 m je
přípustné zúžení biokoridoru na parametr lokální, tj. 15 m.
segment ÚSES
LBk Bakovský potok
LBc U COMAXu

vztah trasy a segmentu
mimoúrovňově kříží
mimo trasu

míra narušení
bez vlivu na funkčnost
bez vlivu

Trasa mimoúrovňově křižuje lokální biokoridor Bakovský potok. Biokoridor je
překonáván mostním objektem a nedojde k významnému ovlivnění jeho funkčnosti.
S žádným jiným skladebným prvkem ÚSES jakékoliv úrovně není trasa v kontaktu.
Celkově lze vlivy obchvatu na ÚSES hodnotit jako nevýznamné.
Trasa nezasahuje do žádného „naturového“ území. Negativní vlivy na evropsky
významné lokality či ptačí území lze vyloučit, jak je mimo jiné patrné ze stanoviska odboru
životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje vydaného v rámci zjišťovacího
řízení (viz. příloha).
Trasa nezasahuje ve smyslu § 14 do žádného zvláště chráněného území či jeho
ochranného pásma, ani nevede přírodním parkem.
Trasa se nedostává do střetu s žádným vyhlášeným VKP či památným stromem resp.
jeho ochranným pásmem. Z významný krajinný prvek daný zákonem je třeba považovat tok a
nivu Bakovského potoka, která bude obchvatem křížena. Jak bylo výše uvedeno, bude se tak
dít mostním tělesem a nedojde tudíž k významnému ovlivnění tohoto VKP.
Souhrn kapitoly D.1.8.
1. Trasa mimoúrovňově křižuje lokální biokoridor, který je také zároveň ze zákona
významným krajinným prvkem. Překlenutí bude mostním tělesem a
k významnému ovlivnění tudíž nedojde. Celkově lze vlivy obchvatu na ÚSES
hodnotit jako nevýznamné.
2. Trasa nezasahuje do žádného zvláště chráněného území či jeho ochranného
pásma, nevede přírodním parkem, nedostává se do přímého střetu s žádným
vyhlášeným VKP (nivu Bakovského potoka překonává mostním tělesem) či
památným stromem a je bez negativních vlivů na evropsky významné lokality či
ptačí území.

D.1.9. Vlivy na krajinný ráz
Objektivní posouzení estetického vlivu na krajinný ráz je velmi obtížné a vždy je silně
ovlivněno hodnotícím subjektem. Liniová stavba díky své délce, výraznosti a především díky
provozu na ní je vždy citelným zásahem do krajiny. Platí zde přímá úměra, čím vyšší kapacita
silnice, tím větší zásah.
V zákoně 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz definován jako
„Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti“. Autoři této
Dokumentace chápou krajinný ráz daného území především jako subjektivní vnímání určité
harmonie přírodních a kulturních činitelů (respektive jejich syntézu s vnímáním funkčnosti)
přítomných v zorném poli pozorovatele.

130

II/240 Velvary, obchvat

VIA service s.r.o.

K záměru je třeba podotknout, že se jedná o silnici II. třídy, která svojí kapacitou a
délkou nebude v krajině zájmového území představovat „vybočující“ segment. Jedná se o
běžnou silnici, kterých je v okolí mnoho.
Nikde ve vizuálním kontaktu se zájmovým územím nelze definovat žádnou přírodní,
kulturní či estetickou krajinnou dominantu se kterou by se záměr mohl dostat do střetu. Na
severovýchodním horizontu dominuje ve velké vzdálenosti silueta hory Říp. Jedná se však již
o takovou vzdálenost (řádově desítky kilometrů), která netvoří se zájmovým územím
společný pohledový celek - silnice nebude v žádném případě z hory Říp patrná a nestojí
v pohledové ose (v cestě) žádnému případnému pozorovateli.
Žádná přírodní, kulturní ani historická charakteristika vizuálně dotčeného území nebude
vlivem realizace záměru negativně ovlivněna. Nedojde ke snížení estetické ani přírodní
hodnoty. Veškeré významné krajinné prvky zůstanou zachovány, nedojde k ovlivnění
žádného zvláště chráněného území, kulturní dominanty, harmonického měřítka či vztahů
v krajině. Nedojde k narušení krajinných proporcí či ke snížení nebo významnému změnění
krajinného rázu.
Vzhledem k blízkosti obytné zástavby a otevřenosti rozhledů se jako pohledově
nejexponovanější úsek jeví nejjižnější část obchvatu. Ostatní partie jsou buď kryty
konfigurací terénu (prostor nivy Bakovského potoka) nebo komunikace prochází
z krajinářského hlediska méně hodnotným územím (severní resp. severozápadní část).
Těleso komunikace především v prostoru protihlukové clony musí být důsledně
ozeleněno, aby došlo k zapojení této výrazné antropogenní struktury do daného prostoru.
Stejně tak významné je kvalitní ozelenění v prostoru nivy Bakovského potoka, a to především
z důvodů ekostabilizačních. Tento prostor není sice pohledově příliš exponován, jedná se však
o jakousi klidovou zónu, často navštěvovanou lidmi z okolních obcí.
Souhrnně lze konstatovat, že záměr nebude ve smyslu § 12 zákona č. 114/92 Sb. pro
zájmové území představovat významně negativní vliv.
Velkoplošné vlivy v krajině
Z hlediska ekologické únosnosti území a zajištění jeho trvale udržitelného rozvoje
nepředstavuje obchvat (jedná se pouze o silnici II. třídy) výraznější negativní faktor pro
vývoj, ani negativní zátěž v porovnání se stávajícím stavem.
Součástí záměru není vnesení žádných nových dominantních krajinných prvků, které by
mohly zásadním způsobem narušit tvářnost krajiny, nebo působit vysloveně negativním
dojmem.
Vlivy na rekreační kapacity území
Navržená trasa obchvatu se nedostávají do přímého střetu s žádnou formou rekreačního
využití oblasti. V trase se nenachází žádná chatová či chalupářská kolonie. Trasa úrovňově
neprotíná žádnou cyklistickou či turistickou stezku. Projekt počítá se zajištěním volného
přístupu do krajiny a obchvat nebude pro pěší neprostupnou bariérou.
Souhrn kapitoly D.1.9.
1. Vlivem realizace záměru nebude negativně ovlivněna žádná přírodní, kulturní ani
historická dominanta vizuálně dotčeného území. Nedojde ke snížení estetické ani
přírodní hodnoty krajinného rázu. Veškeré významné krajinné prvky zůstanou
zachovány, nedojde k ovlivnění žádného zvláště chráněného území, harmonického
měřítka či vztahů v krajině. Nedojde k narušení přirozených měřítek či proporcí.
Souhrnně lze konstatovat, že záměr nebude ve smyslu § 12 zákona č. 114/92 Sb.
pro zájmové území představovat významně negativní vliv.
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2. Navržená trasa obchvatu se nedostávají do přímého střetu s žádnou formou
rekreačního využití oblasti.
3. V nejtěsnějším vizuálním kontaktu se záměrem bude pouze okrajová zástavba
v lokalitě Nové Uhy, kde je projektována protihluková clona. Ja navrženo, aby
směrem od zástavby byla tato clona kryta výsadbou dřevin. Tímto způsobem
dojde k odclonění a eliminaci vlivu. Tomuto prostoru je třeba při realizaci
rekultivačních opatření a výsadeb věnovat zvýšenou pozornost, stejně tak jako
prostoru podél Bakovského potoka, který často slouží jako cíl vycházek lidí
z okolních obcí.

D.1.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavba je situována vně městské památkové zóny, schválené vyhláškou MK ČR č.
476/92 Sb. Nebudou dotčeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č.20/1987
Sb. o státní památkové péči. V trase nové komunikace se nenacházejí žádné zákonem
chráněné budovy mající zvláštní historický význam a není zde ani žádná známá archeologická
lokalita. V podstatné části trasy obchvatu však lze předpokládat pravěká (případně raně
středověká) sídliště i pohřebiště. Pravěké nálezy pocházejí jak přímo předpokládané trasy, tak
z jejího bezprostředního okolí. Pravděpodobnost učinění archeologického nálezu během
výkopových prací je proto třeba hodnotit jako značnou. Dle § 22 odst. 2 výše uvedeného
zákona vyplývá povinnost investora před zahájením zemních prací záměr předem ohlásit a
projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze a případně umožnit záchranný
archeologický průzkum lokality po dobu nezbytně nutnou, jehož náklady bude hradit.
Odcloněním tranzitní automobilové dopravy mimo střed města Velvar může být
částečně ovlivněna ekonomika zdejších restaurací, obchodů či jiných provozoven. Tyto
provozovny sice slouží převážně místním občanům, částečně však profitují na tranzitní
dopravě. Tranzitní doprava však tudy i za současného stavu převážně jen projíždí a na
ekonomiku zdejších provozoven nemá velký vliv.
Záměr počítá s organickým napojením Velvar na obchvat a jeho vybudování tudíž
nebude mít významný negativní vliv na následný rozvoj či stagnaci přímo navazující
infrastruktury a nedá se tudíž ani očekávat negativní vliv na využívání okolních pozemků ani
na změny jejich ceny.
Nejbližší obytná zástavba je vzdálena od obchvatu cca 90 m a v Dokumentaci pro
stavební povolení je chráněna protihlukovou stěnou v délce cca 340 m a výšce 2,5 až 3,5 m.
Její vybudování zajistí, že u všech dotčených chráněných objektů v okolí bude hluková zátěž
pod nejvyššími přípustnými hodnotami danými legislativou.
Přístup na polnosti v zájmovém území, předělené trasou obchvatu, nebude negativně
ovlivněn.
V zájmovém území se nenacházejí žádná známá geologická či paleontologická naleziště
a výstavbou tudíž nedojde ke konfliktu s těmito fenomény.
Žádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či náboženské
akce se nedostávají do středu s předpokládaným vedením trasy obchvatu.
Obchvat zasahuje do prostoru betonárny, kde si vyžádá demolici garáže (dílny) pro
nákladní automobil, což bylo předběžně projednáno s vlastníkem. V území se dále nachází
poměrně značné množství sítí. Jejich vlastníci resp. správci budou účastníky stavebního
řízení, v rámci kterého se budou k řešení jejich dotčení vyjadřovat.
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Souhrn kapitoly D.1.10.
Pravděpodobnost učinění archeologického nálezu během výkopových prací je
třeba hodnotit jako značnou a je třeba se řídit ustanoveními § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči.
V trase nové komunikace se nenacházejí žádné zákonem chráněné budovy mající
zvláštní historický význam.
Nejbližší obytná zástavba v jižní části obchvatu v lokalitě Nové Uhy je chráněna
protihlukovou stěnou v délce cca 340 m a výšce 2,5 – 3,5 m.
V zájmovém území se nenacházejí žádná známá geologická či paleontologická
naleziště a výstavbou tudíž nedojde ke konfliktu s těmito fenomény.
Realizace záměru počítá s demolicí jednoho stavebního objektu („garáže“) uvnitř
areálu betonárny. Způsob dotčení sítí v trase obchvat bude projednán s jejich
správci.

D.1.11. Vlivy záření
Výstavba obchvatu či provoz na něm nebudou ovlivňovat okolní území žádnými
škodlivými emisemi elektromagnetického nebo radioaktivního záření.
Instalace výkonných zdrojů osvětlení, které by mohly negativně působit na obyvatele se
nepředpokládá.
Souhrn kapitoly D.1.11.
1. Záměr je bez negativních vlivů.

D.1.12. Vlivy na dopravu, antropogenní systémy, jejich složky a funkce
Záměrem, který vedl k projektu výstavby obchvatu, bylo právě ovlivnění dopravy
v území. Stávající dopravní situace, přinášející mnohá rizika bezpečnostní, zdravotní a
ekologická, je zapříčiněna vysokou intenzitou dopravy procházející středem města Velvary.
Jedná se o dopravně značně exponovaný průtah. Dá se předpokládat, že problém se
v budoucnu s nárůstem dopravy ještě zvýší (v případě nerealizace obchvatu).
Součástí záměru je přeložení 540 m dlouhého úseku silnice III/24032 v místě jejího
napojení na obchvat. Jedná se o napojení úrovňové, které technicky i bezpečnostně odpovídá
kapacitě daných komunikací.
Dále dojde k úpravě cca 290 m komunikace III/240 37 v místě křížení s obchvatem.
Podél této silnice bude dále vybudován nový chodník pro pěší umožní bezpečný pohyb na
zvýšené ploše oddělené od vozovky obrubníkem.
V místě křížení obchvatu s polní cestou v km 0,7 je navržena pod přemostění
přístupová komunikace – polní cesta v kategorii P4.
Pro lepší přístup na pozemky je v km 1,7-2,2 vpravo navržena souběžná hospodářská
cesta podél oplocení Velvany.
Během výstavby bude provoz na všech místních komunikacích zachován. Plán
organizace výstavby počítá s postupnou realizací a postupným uváděním objektů do provozu,
aby nebylo nutno dopravu odklonit na objížďky (= dočasné objížďky nejsou navrženy.)
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Obchvat města Velvary bude organicky napojen na stávající komunikační síť silnic II. a
III. třídy v okolí. Jeho celkové řešení, včetně dopravního značení, tedy odpovídá silnici II.
třídy. Na obchvat bude umožněn vjezd vozidel bez omezení.
Souhrnně lze předkládaný záměr z hlediska vlivu na dopravu či jiné antropogenní
systémy hodnotit jako přínosný pro město Velvary, ale zároveň díky svému trasování
v dostatečné vzdálenosti od okolních obcí nedojde ani ke zhoršení v těchto lokalitách na úkor
města. Přítomnost obchvatu nevyvolá neúměrný nárůst dopravní zátěže v těchto obcích, resp.
obce nebudou odříznuty od své spádové oblasti (= od města Velvary).
DÚR, která byla podkladem pro tuto Dokumentaci, odpovídá stávajícímu standardu pro
daný stupeň projektové přípravy a garantuje soulad s platnými technickými předpisy a normami.
Vlivy během výstavby
Během výstavby obchvatu lze očekávat dočasný negativní vliv na dopravu. Ten se
projeví jednak přítomností stavební techniky, možností znečištění vozovek a možným
omezením provozu na některých stávajících silnicích či křižovatkách. Tato omezení jsou
nezbytná a jejich časové zkrácení je třeba řešit v harmonogramu prací uvedených v následné
projektové dokumentaci. Tento negativní vliv bude snížen etapizací výstavby.
V průběhu výstavby dojde v místě křížení z důvodu bezpečného napojení k dílčím
úpravám silnic III/240 37 v délce cca cca 290 m, a III/240 32 v délce cca 540 m. Během
realizace stavebních prací bude doprava na těchto místních komunikacích organizována tak,
aby nebylo nutno zavádět vzdálené objížďky. Rozsahem i dobou trvání stavebních prací se
nebude jednat o významný zásah do plynulosti silniční dopravy v oblasti.
Vlivy během provozu
Výstavba obchvatu nepovede k zvýšení objemu dopravy, ale pouze k jejímu
přesměrování mimo střed Velvar, aniž by tím byly významně dotčeny obce jiné. Stávající
silniční síť včetně jejího propojení mezi sebou i na obchvat zůstane v provozu pro místní
dopravu. Funkčně zůstanou zachovány i polní cesty včetně přístupů na pole či do lesů.
Nezanedbatelným průvodním jevem bude zvýšení bezpečnosti provozu, a to jak pro
tranzitní dopravu na obchvatu, tak na doprovodné silniční síti.
Obchvat bude jednoznačným přínosem pro střed Velvar.
Souhrn kapitoly D.1.12.
1. Souhrnně lze předkládaný záměr z hlediska vlivu na dopravu či jiné antropogenní
systémy hodnotit jako přínosný pro město Velvary, ale zároveň díky svému
trasování v dostatečné vzdálenosti od okolních obcí nedojde ani ke zhoršení
v těchto lokalitách na úkor města. Přítomnost obchvatu nevyvolá neúměrný nárůst
dopravní zátěže v těchto obcích, resp. obce nebudou odříznuty od své spádové
oblasti (= od města Velvary).
2. Vlivy záměru během výstavby na dopravu, antropogenní systémy, jejich složky a
funkce lze hodnotit jako odpovídající danému typu stavby. Po dokončení výstavby
a uvedení do provozu se bude ve srovnání s existujícím stavem jednat o výrazné
zlepšení.
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D.1.13. Vlivy navazujících a souvisejících staveb
Realizace záměru nevyvolá nutnost rozsáhlejší přeložky žádné stávající komunikace.
Dojde pouze k úpravám úseků místních komunikací III/240 32 a III/240 37 v místech jejich
napojení na nově budovaný obchvat.
Vlivem realizace záměru nehrozí nebezpečí vzniku energetických odstávek.
Souhrn kapitoly D.1.13.
1. Záměr je bez negativních vlivů.

D.1.14. Ostatní vlivy
Výstavba obchvatu nebude přinášet žádné zvýšené potenciální riziko typu zavlečení
exotických nebo nepůvodních druhů rostlin či živočichů s následnými negativními důsledky
na biologické poměry dané lokality jako je přemnožení či lokální vymizení původních druhů
nebo nadměrnou migraci v rámci širšího zájmového území.
Souhrn kapitoly D.1.14.
1. Záměr je bez negativních vlivů.

D.2. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Vyhodnocení významnosti nejdůležitějších uvažovaných vlivů na životní prostředí, při
zohlednění kompenzačních a eliminačních opatření
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Poznámka:
Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a
jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další kritéria
jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 – 1 a vyjadřuje
účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1).
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území +
mezinárodní vztahy + zájem veřejnosti + nejistoty
pro velikost vlivu < 0 platí:
Reverzibilita
Nejistoty
Velikost
Významný nepříznivý vliv -2
Nevratný
-3
ano
-1
Nepříznivý vliv
-1
Kompenzovatelný
-2
ne
0
Nevýznamný až nulový vliv 0
Vratný
-1
Veřejnost
Příznivý vliv
1
Citlivost
ano
-1
Časový rozsah
ano
-1
ne
0
Trvalý
-3
ne
0
Dlouhodobý
-2
Mezinárodní vliv
Krátkodobý
-1
ano
-1
ne
0
Koeficient významnosti výsledný: = - koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany)
Při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0
Při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1
Možnost ochrany:
úplná
1
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nemožná
Hodnocení významnosti:
Významný nepříznivý vliv
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Nepříznivý až nulový vliv
Příznivý vliv
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0,1 – 0,9
0
-8 až -11
-4 až -7
0 až -3
1

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem.
Z výše uvedené charakteristiky vyplývá, že výraznější negativní vlivy lze očekávat
fakticky jen ve vztahu k záboru ZPF. K záboru PUPFL nedojde, dotčeny nebudou ani žádné
lesní porosty.
Záměr si vyžádá kácení určitého množství „mimolesní“ zeleně, tato ztráta však bude
kompenzována novými výsadbami.
Vlivy na zájmy ochrany přírody a krajiny definované zákonem č. 114/92 Sb. lze
považovat za nevýznamné. V prostoru, kde těleso obchvatu prochází kolem malé vodní
nádrže, která zřejmě slouží pro reprodukci obojživelníků, je navržen propustek, umožňující
migraci.
Za významně pozitivní je třeba považovat vymístění tranzitní automobilové dopravy
mimo střed obytné zástavby města Velvary, a to se všemi průvodními pozitivními dopady na
kvalitu ovzduší, akustickou situaci a především bezpečnostní situaci (= snížení nebezpečí
střetu s chodci a dalších dopravních nehod).
Po vybudování protihlukové stěny bude u všech dotčených chráněných objektů v okolí
posuzovaného úseku obchvatu (tedy i v přilehlé části lokality Nové Uhy) hluková zátěž pod
nejvyššími přípustnými hodnotami danými legislativou. V centru města dojde k výrazné
redukci hlukové zátěže.
Ve smyslu kvalitativních či kvantitativních změn povrchové a podzemní vody je záměr
bez negativních vlivů. Vlivy na povrchový odtok jsou zanedbatelné a k žádným změnám říční
sítě resp. průtokům nedojde. Ovlivněny nebudou žádné využívané zdroje podzemní vody a
technické řešení reflektuje odtokové poměry v nivě Bakovského potoka. Vlivem realizace
záměru nedojde k významnému znečištění půdy ani k urychlení projevů eroze. Za tímto
účelem je součástí záměru i projekt revitalizace dočasně zabraných ploch a ozelenění.
Záměr je bez významných vlivů na geosféru či zdroje nerostného bohatství. Vlivem
realizace záměru nedojde k otevírání nových skládek a množství a kvalita odpadů
vyprodukovaných během výstavby nebude představovat problém s jejich likvidací.
Vlivem realizace záměru dojde k demolici jediného stavebního objektu („garáž“)
v areálu cementárny. Tato skutečnost byla předběžně projednána s majitelem. Záměr je bez
negativních vlivů na památkově chráněné objekty. Oblast je třeba považovat citlivou
z hlediska možného učinění archeologického nálezu během výkopových prací a je proto třeba
se důsledně řídit ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Vlivem realizace nedojde k negativní změně funkčního využívání okolních pozemků a
naopak záměr přispěje k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti.
Záměr je bez negativních vlivů na rekreační využití území.
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Zájmové území se nachází uvnitř republiky a jakékoliv negativní environmentální vlivy
přesahující státní hranici jsou zcela vyloučené.
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D.3. Charakteristika
nestandardních stavech
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environmentálních

rizik

při

možných

haváriích

a

Dominantním rizikem majícím původ v silničním provozu na obchvatu je automobilová
doprava. Tato vlastnost je společná všem liniovým stavbám a míra rizika se různí pouze
v závislosti na konstrukci vozovky a intenzitě dopravy. Riziko může pocházet jak ze
samotných automobilů, tak z přepravovaného nákladu. Tento přepravovaný náklad je faktor
zcela nepostižitelný a nemá smyslu jej komentovat. Předem prostě nelze říci, co po silnici
bude přepravováno. Náklady nebezpečné či rizikové ze strany životního prostředí či zdraví
obyvatelstva se musí řídit odpovídající legislativou.
Rizika plynoucí z provozu vozidel na novém úseku komunikace se projeví v okamžiku
dopravní nehody, a to vlivem lidského faktoru (chyba při řízení, závady na vozidle),
přírodních činitelů (kolize se zvěří, povětrnostní podmínky) či špatné údržby vozovky.
Všechny tyto faktory představují riziko pro životní prostředí, všechny však také existují i za
nulové varianty při provozu na stávající komunikaci. Ve srovnání s obchvatem zde jsou
dokonce mnohem větší, jelikož parametry pro obdobnou intenzitu provozu jsou zde méně
příznivé a ochranná opatření zde neexistují či jsou na nižší úrovni. Všechny tyto faktory
ukazují na nižší míru rizika plynoucí z provozu na obchvatu ve srovnání s nulovou variantou.
Únik ropných látek by mohl znečistit půdu, povrchové a podzemní vody s dopadem na
zdroje pitné vody. Kontaminace půdy by znamenala její sanaci.
Při stavbě obchvatu hrozí riziko úniku ropných látek ze stavebních mechanismů. Míru
tohoto rizika je dodavatel stavby schopen snižovat technologickou kázní, bezpečným
skladováním PHM mimo zájmové území a parkováním stavebních mechanismů na
zabezpečených plochách. Kvalita vody odtékající z těchto zabezpečených parkovišť a skladišť
musí být kontrolována. Dodavatel stavby musí mít zpracován havarijní plán, zohledňující
možná rizika havárií a jejich eliminaci. V případě havarijního úniku musí být okamžitě
uvědomeny příslušní orgány místní zprávy a v souladu s havarijním plánem musí být únik
eliminován. Musí být zamezeno šíření ropných látek do půdy a vody a zasažená zemina
dekontaminována.
Skladování PHM v prostoru stavby je třeba omezit na nezbytné minimum.
Rizikem, které je velmi typické pro liniové stavby, jsou střety se zvěří. Jedná se jak o
nebezpečí pro samotné řidiče, tak i pro místní populaci zvěře. S ohledem na přilehlé biotopy i
kapacitu posuzované komunikace (silnice II třídy) se toto riziko nejeví jako významné a
budování zaplocení je irelevantní.
V každém případě je možno konstatovat, že vzhledem k lepším dopravním parametrům
obchvatu a odclonění dopravy od obytné zástavby bude vznik environmentálních rizik ve
srovnání s existujícím stávajícím stavem výrazně nižší.
D.4. Charakteristika opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

vyloučení,

opatření

fáze realizace záměru
příprava
výstavba provozu

Organizační opatření
Zajistit seznámení pracovníků s bezpečnostními
předpisy včetně protipožárních.
Přeložky či zásahy do sítí předem projednat s jejich
vlastníky či správci.
V případě vzniku vyvolaných investic či doprovodných
staveb zanést i tyto změny do příslušných ÚP

snížení,

popřípadě

X
X
X

X
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dokumentací.
Vypracovat plán odpadového hospodářství pro fázi
výstavby i pro fázi provozu na nové komunikaci. Tyto
plány sjednotit s již existujícími plány systému okolních
komunikací (existují-li nějaké).
Zapracování havarijního plánu pro provoz na nové
silnici do systému havarijních plánů v oblasti.
Zpracovat plán příjezdových tras na staveniště tak, aby
nedocházelo k nadlimitnímu obtěžování obyvatel
emisemi hluku a zvýšenou prašností. V suchých
obdobích zajistit kropení vozovek.
Dbát na důsledné dodržování přístupu na veškeré
pozemky, které by mohly být odříznuty během
výstavby.
Do výběrovém řízení na zhotovitele stavby včlenit
kritérium hodnotící vybavení dodavatele technikou
šetrnou vůči životnímu prostředí (méně hlučné stroje,
stáří vozového parku), jeho systém řízení jakosti (ISO
9000:2001) a odpovídající reference.
Zpracovat a s příslušnými orgány odsouhlasit havarijní
plán pro průběh výstavby tak aby v případě vzniku
havárie významně ohrožující životní prostředí, bylo
organizačně zajištěno okamžité informování příslušných
orgánů státní správy a samosprávy.
V případě, že součástí odvodňovacího systému budou
nová vodní díla ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (v platném znění),
bude pro tato díla vydáno povolení příslušným
vodoprávním úřadem před stavebním řízením.
Před zahájením stavby podá investor stavby žádost o
povolení ke kácení mimolesní zeleně na příslušný úřad.
Ke stavebnímu řízení zpracovat a s příslušným úřadem
státní správy projednat plán ochrany vzrostlých stromů v
okolí staveniště a pohybu stavební techniky před
poškozením podle ČSN DIN 18 920.
Ke kolaudačnímu řízení doložit doklady o nakládání s
odpady v průběhu výstavby a předložit smlouvy o
předávání odpadů k využití nebo odstranění oprávněnou
osobou pro trvalé užívání stavby.
Ke stavebnímu řízení zpracovat a příslušnými úřady
státní správy a dotčenými obcemi projednat plán
realizace stavby. V časovém plánu stanovit
harmonogram jednotlivých stavebních prací, nasazení
stavebních mechanismů a využívání přepravních tras.
Plán bude závazným podkladem pro dodavatele stavby
při její realizaci.
Ke stavebnímu řízení zpracovat a s příslušným úřadem
státní správy projednat návrh preventivních opatření
proti úniku ropných látek na staveništi. Současně
navrhnout rozsah a četnost kontrolních opatření
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(kontrola stavebních mechanismů a plochy staveniště).
Ke stavebnímu řízení zpracovat a s příslušnými
správními úřady projednat program monitorování
X
jednotlivých složek a faktorů životního prostředí v
průběhu výstavby a po uvedení stavby do provozu.
Ke kolaudačnímu řízení aktualizovat plán havarijních
opatření v řešeném úseku obchvatu pro případ havárie
X
vozidla přepravujícího nebezpečné látky a únik těchto
látek mimo vozidlo.
K zásahu do významných krajinných prvků, kterými
jsou tok a niva Bakovského potoka, je dle zákona č.
114/1992 Sb., potřeba povolení vydané příslušnými
X
orgány ochrany přírody, které určí konkrétní podmínky
zásahu v souladu s co nejmenším poškozením životního
prostředí.
Pro záměr bude získáno souhlasné stanovisko
příslušného orgánu k záboru zemědělského půdního
X
fondu.
Technická opatření k ochraně vod
Základem snížení negativních vlivů na povrchové a
podzemní vody je efektivní fungování kanalizačního
systému komunikace. Tento systém bude vybudovaný
dle hodnocené technické dokumentace, tj. před
X
zaústěním příkopů do recipientu budou provedena
konstrukční opatření pro možnost osazení mobilního
hrazení na příkopech v případě dopravní nehody s
únikem ropných látek.
Zimní údržbu povrchu vozovky provádět v maximální
možné míře zkrápěním roztokem soli řízeně, a to
v závislosti na konkrétních povětrnostních podmínkách.
V případě, že během výstavby dojde při zemních
pracích k průniku do horizontu podzemních vod,
bezodkladně zajistit jejich drenáž. Při vzniku této
situace, považovat tuto oblast za citlivou na znečištění.
Objekty a plochy v areálu stavebních dvorů zajistit tak,
aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, splaškových
vod nebo znečištěných dešťových vod do povrchových
nebo podzemních vod a do půdy. Na staveništi provádět
opravy stavební techniky, při kterých hrozí úniky PHM.
Přečerpávání a skladování PHM na staveništi omezit na
minimum.
K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště
při přívalových deštích do recipientů, nebo okolního
prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky,
nebo hrázky. Tyto objekty musí být provedeny a
v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto
nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho alespoň omezily
na minimum.
Před zahájením prací bude v oblasti výstavby silnice
proveden monitoring všech zdrojů pitné vody. V případě
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zásahu do vodního zdroje bude realizována okamžitá
náhrada (nová studna, napojení na vodovod).
Odpadní vody vznikající v prostoru staveniště včetně
oplachových vod z mytí mechanizace musí být
likvidovány v souladu s NV č. 61/2003 Sb.
Technická opatření k ochraně půdy
Vzhledem k proměnlivé mocnosti se musí při skrývání
humusových horizontů postupovat velmi opatrně, aby
nedošlo ke smísení kulturních vrstev s podložním
substrátem.
Během dostavby zamezit únikům ropných látek do
půdy.
Rekultivace a výsadbu zeleně podle schváleného plánu
výsadeb a vegetačních úprav včetně zatravnění provést
co nejdříve po ukončení terénních úprav, aby byla
omezena možnost eroze na svazích a omezen vývoj
nežádoucích druhů rostlin.
Plochy, které byly dočasně vyjmuty ze ZPF pro účely
staveniště a plochy skládek budou rekultivovány a
navráceny původnímu účelu.
Po ukončení stavby bude terén neodkladně upraven v
travnatých plochách dle normy ČSN DIN 18 917
(zakládání trávníků) a dle potřeb pro design ploch
(plochu svahů lze proložit kameny a tvarovat tak, aby se
zlepšil odtok srážkových vod a zvýšila schopnost
zadržet vodu v půdě v suchých měsících).
Technická opatření k ochraně ovzduší
Během výstavby omezit manipulaci a skladování
prašných materiálů v zájmovém území na minimum.
Stavební mechanismy na výjezdu ze stavby důkladně
zbavovat nečistot, jako prevence znečišťování okolních
vozovek a víření prachu v obcích.
Technická opatření při nakládání s odpady
Nakládání s odpady ve fázi výstavby a provozu, jejich
evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem
185/2001 Sb., v platném znění a navazujícími
prováděcími předpisy.
Provádět důsledné třídění odpadů a prodej či předávání
k dalšímu využití
Dočasné skladování odpadů kategorie N musí být
realizováno v jasně vyznačených a oddělených
prostorách s nepropustnou podlahou a musí být zajištěna
jejich jednoznačná identifikace
Zajistit zneškodňování nebezpečných odpadů v zařízení
určeném k jejich likvidaci, recyklaci či opětovném
využití.
Vyskytnou-li se recyklovatelné odpady, smluvně zajistit
jejich svoz.
V maximální možné míře využít výkopové zeminy,
vzniklé vlivem stavby v náspech.
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V rámci místních možností v co největší míře využít
náhrady neobnovitelných surovin (písek, kamenivo)
vhodnými frakcemi recyklátu z betonů a stavebních sutí.
Minimalizaci vzniku odpadů zajišťovat již ve fázi
dodávek a vyvíjet tlak na dodavatele směrem
k minimalizace odpadního materiálu v dodávkách
případně k využívání recyklovatelných materiálů.
Demoliční materiál obsahující živice bude recyklován.
V dokumentaci, která bude podkladem pro vydání
stavebního povolení, bude konkretizováno množství
jednotlivých kategorií odpadů vznikajících při výstavbě.
X
Zároveň zde bude jmenovitě uveden původce odpadů
vzniklých při výstavbě záměru a původce odpadů, které
budou vznikat při provozu.
Technická opatření k ochraně bioty
Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními
pracemi, budou ochráněny v souladu s ČSN DIN 18 920
(Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech): „Stromy na staveništi se musí
chránit proti mechanickému poškození (např.
pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození
koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními
stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m
vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy.
Plot má ochránit celou kořenovou zónu (plocha půdy
pod korunou stromů ohraničená okapovou linií
koruny).“
Kácení dřevin bude omezeno pouze na plochy přímo
dotčené stavbou.
Dřeviny budou na základě povolení příslušného úřadu
ke kácení dřevin (č.j. MUHO 5390/2006/J) mýceny
mimo vegetační období.
Odpovídajícím způsobem pečovat o vegetační úpravy
realizované jako součást stavby po dobu min. 5 let. Za
uhynulé jedince zajistit včasnou náhradu.
Cca v km 0,4, kde se nachází malá vodní nádrž, bude
realizován propustek, který umožní bezkonfliktní
prostupnost pro obojživelníky. Způsob jeho technického
X
provedení bude konzulzován s místně příslušným
orgánem ochrany životního prostředí.
V prostoru nivy Bakovského potoka je třeba
minimalizovat zábory na nejnižší možnou míru a
rozsáhlejší dočasné zábory situovat jinam. Po ukončení
prací v tomto prostoru (samozřejmě nejen zde) proběhne
důsledná rekultivace a osázeni dřevinami.
V souladu s technickou dokumentací bude prostor
Bakovského potoka překlenut takovým způsobem, aby
zůstala zachována propustnost tohoto území pro migrace
především středních a drobných živočichů.
Pro výsadby budou použity pouze autochtonní dřeviny
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V případě škodlivého zásahu do biotopu resp. lokality
zvláště chráněných organismů, je nutno postupovat dle §
X
56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a požádat o
výjimku.
Rozsah a kvalita náhradních výsadeb musí být předem
konzultována s místně příslušným orgánem ochrany
přírody.
Technická opatření k ochraně před hlukem
Na základě výsledků vyplývajících z akustické studie je
nutné doplnit stávající protihlukovou stěnu u silnice
I/18H o výšce 2 m o plynule navazující úsek
protihlukové stěny o délce 240 m instalované u nového
obchvatu na straně přivrácené k lokalitě Nové Uhy .
Délka této stěny bude 240 m a výška 3 – 3,5m.
Doba po níž bude při napojování nového obchvatu
přerušena stávající protihluková stěna u silnice I/18H
musí být zkrácena na nezbytně nutnou dobu.
Ke stavebnímu řízení aktualizovat na základě
podrobného technického řešení stavby výpočty hluku
z dopravy.
Zdroje hluku umísťovat mimo obytnou zástavbu,
omezovat jejich pohyb a účinně omezovat šíření hluku
mimo prostor staveniště. Stavební práce v blízkosti
obytné zástavby spojené s významnými zdroji hluku
omezit na pracovní dny od 700 do 2100 hod.
Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory
nákladních aut a stavebních mechanizmů.
Po uvedení komunikace do provozu bude orientačním
měřením ověřena účinnost protihlukových opatření a
ověřeno dodržení stanovených limitů hluku pro
chráněný vnější a vnitřní prostor staveb. V případě
zjištění nedodržení hlukových limitů je nutno navrhnout
a realizovat dodatečná protihluková opatření, aby byly
stanovené limity dodrženy.
Faktory pohody
Směrem k obytné zástavbě krýt protihlukovou clonu
výsadbou dřevin.
Prostor podél Bakovského potoka je především občany
obcí Chržín, Budihostice a Dolní Kamenice chápán jako
klidová oblast, kam často směřují jejich vycházky.
Průchod podél Bakovského potoka musí zůstat zachován
pro pěší vycházky.
Ostatní
V případě poškození veřejného nebo soukromého
majetku (stavba, pozemek, a pod.) je nutné po dohodě s
majitelem uvést poškozený majetek do původního stavu,
nebo uhradit náklady s tím spojené.
Před uvedením stavby do trvalého užívání bude
proveden zkušební provoz, který bude sloužit k ověření
parametrů stavby, včetně vlivů na životní prostředí, a
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bude předcházet kolaudačnímu řízení. Délku zkušebního
provozu stanoví příslušný stavební úřad.
Ke kolaudačnímu řízení budou v plném rozsahu
dokončeny veškeré stavební činnosti zahrnující opatření
k ochraně životního prostředí, osob či majetku.
Omezení dopadu hlučnosti je možné vhodnou volbou
přepravních tras, vhodným časovým rozvrhem nasazení
mechanizace a jejím dobrým technickým stavem.
Rozvoz zeminy je nutno řešit pokud možno po trase, aby
nedocházelo ke zbytečnému používání silnic a
obtěžování obyvatel v obcích. Pro dovoz stavebního
materiálu jsou stanoveny přepravní cesty. Komunikace
porušené v důsledku nadměrného opotřebování budou
opraveny nejméně na kvalitu před zahájením výstavby.
Dle § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb. vyplývá povinnost
investora před zahájením zemních prací záměr předem
ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR
v Praze a případně umožnit záchranný archeologický
průzkum lokality.
Zařízení staveniště bude vybaveno nezbytnými
prostředky pro likvidaci havarijních úniků (vapex,
sorpční rohože, označené sběrné nádoby, ...).
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X

X

X

X

D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Při zpracování Dokumentace bylo postupováno následovně:
1) získání základních informací o investičním záměru
2) orientační návštěvy lokality
3) sběr existujících údajů o lokalitě
4) porovnání investičního záměru s obdobnými, již realizovanými, záměry
5) identifikace chybějících znalostí a následné doplnění
6) konzultace se specialisty
7) detailní terénní průzkum
8) kompletace údajů o investičním záměru (ve spolupráci s investorem)
9) kompletace údajů o lokalitě
10) analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou)
11) kompletace dokumentace
Významným zdrojem informací o záměru a zájmovém území byla Dokumentace
územní rozhodnutí (Pontex s.r.o.) a Oznámení záměru dle zákona č. 100/01 Sb. (Pragoprojekt
a.s.). Pro detailní posouzení vlivů na biotu zájmového území byly použity výsledky
botanických a zoologických průzkumů (Moravec F. 2007: Přírodovědecký průzkum, II/240
Velvary, obchvat, Moravec F. 2008: Přírodovědecký průzkum – obchvat Velvary, závěrečná
zpráva, Bocková R. 2008: Botanický průzkum, obchvat Velvary) a zároveň autoři této
Dokumentace provedly vlastní zoologický průzkum. Terénní šetření tak pokryla celý rok –
podzim 2007 – podzim 2008 (včetně).
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Hlavní použitá základní legislativa
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí )
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1991 Sb. o životním prostředí
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ovzduší).
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů
Zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů ( zákon o obalech )
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění
pozdějších předpisů ( lesní zákon )
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, ve znění
vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových
územích
Zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci )
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 327/98 Sb.,
kterou se stanoví charakteristika stanoví bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo
omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb., o stanovení pásma ohrožení lesů pod
vlivem imisí
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( katalog
odpadů ).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s
obaly
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Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
emisí hluku
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č.352/2002 Sb., příloha 5.
Nařízení vlády č.350/2002 Sb., příloha 1.
Nařízení vlády č.429/2005 Sb. kterým se mění nařízení 350/2002
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona
ČNR č. 10/1993 Sb.
Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR z 31.7.1996 - kritéria znečištění
zemin a podzemní vody
D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Obecně lze konstatovat, že okruh vlivů výstavby a provozu na silničních komunikacích
je jasně vymezen. Liší se pouze svým rozsahem v závislosti na kapacitě dané komunikace a
environmentální citlivosti zájmového území.
Pro potřeby této Dokumentace byla data obstarávána vlastním průzkumem a rešerší
archiválií. I když se většina těchto archiválních dat jeví jako velmi kvalitní a aktuální, přesný
způsob pořízení některých dat (metodika) není znám.
Jelikož při zpracování této Dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní prostředí
byla již k dispozici kompletní Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) stejně tak jako
Oznámení záměru dle zákona č. 100/01 Sb. a sada vyjádření k tomuto Oznámení vzešlých
v rámci zjišťovacího procesu, má většina zde presentovaných dat vysokou vypovídací
hodnotu a míra nejistot je nízká.
Souhrnně lze konstatovat, že během zpracování této Dokumentace se nevyskytly
takové nedostatky ve znalostech, které by znemožnily posouzení investičního záměru
v rozsahu a kvalitě požadované legislativou.
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný investiční záměr výstavby obchvatu byl technickou studií zpracován
v jedné základní variantě, která je determinována platným územním plánem.
Následující hodnocení je relativní povahy tj. týká se srovnání mezi navrženou variantou
a variantou nulovou, tj. stavu, kdyby k realizaci záměru nedošlo.
klady

zápory

aktivní varianta
vymístění tranzitní automobilové dopravy zábor ZPF
mimo obytnou zástavbu
lepší dopravně-bezpečnostní parametry oproti stavební aktivita v extravilánu doprovoázená
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stávající
silnici
v celém
úseku
a
v intravilánech zvláště
zlepšení akustické a imisní situace v centru
Velvar
rozsáhlá výsadba zeleně

VIA service s.r.o.
kácením mimolesní zeleně

vznik nové urbánní struktury v otevřené
krajině
přiblížení dopravy k bytovému dvojdomu č.p.
103 a 103 v lokalitě Nové Uhy
nulová varianta
nevznikne nová urbánní struktura v otevřené veškerá doprava zůstane uvnitř Velvar (=
krajině
zachování
stávajících
dopravněbezpečnostních problémů)
nedojde k záboru ZPF
ponechání hlukové a imisní zátěže uvnitř
intravilánu
nedojde ke kácení mimolesní zeleně
nedojde k přiblížení dopravy k bytovému
dvojdomu č.p. 103 a 103 v lokalitě Nové Uhy
Následující tabulka poskytuje odborný odhad vlivů s ohledem na etapy realizace
stavebního záměru, a to ve srovnání nulové a aktivní varianty. Tabulka neuvažuje fázi
přípravy, kde žádné vlivy nenastanou a fázi po ukončení provozu, jelikož by se vzhledem
k předpokládané délce funkčnosti jednalo o nepodloženou spekulaci.
Identifikace vlivů z hlediska jednotlivých etap realizace záměru (dle metodiky MŽP –
Vyhodnocení vlivů liniových staveb na životní prostředí)
Varianta
Změny v čistotě ovzduší
Změna mikroklimatu
Změna kvality povrchových vod
Změna kvality podzemních vod
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti
zdrojů a změny hladiny podzemní vody
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Vlivy na čistotu půd
Projevy eroze
Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním
Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů
Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích
mimo les
Likvidace, poškození lesních porostů
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
Vlivy na další významná společenstva
Změny reliéfu krajiny
Vlivy na krajinný ráz
Likvidace, narušení budov a kulturních památek
Vlivy na geologické a paleontologické památky
Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti
Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
Vlivy na rekreační využití území
Biologické vlivy
Fyzikální vlivy

Výstavba
nulová
aktivní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Provoz
nulová
aktivní
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

-/+

0

-/+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
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Vlivy spojené s havarijními stavy
Vlivy na zdraví
Poznámka:
+ identifikovaný vliv nastal a je pozitivní
- identifikovaný vliv nastal a je negativní
-/+ nastanou jak pozitivní, tak i negativní vlivy
0 identifikovaný vliv nenastal

0
0

0
0

0
0

0
+

Další kvantifikace vlivů viz též kapitola č. D.2 Komplexní charakteristika vlivů záměru
na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů.

F. ZÁVĚR
Zde presentovaná Dokumentace se týká hodnocení vlivu výstavby severojižního
obchvatu města Velvary (kategorie S 9,5/80) v délce cca 2.638 m. Jedná se o novostavbu,
jejímž důsledkem bude vymístění významné části tranzitní automobilové dopravy
s významným podílem těžké nákladní dopravy mimo střed města Velvary. Investorem je
Středočeský kraj. Technickým podkladem pro předkládanou Dokumentaci hodnocení vlivů
záměru na životní prostředí byla Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná firmou
Pontex s.r.o. v roce 2008 a Oznámení záměru dle zákona č. 100/01 Sb. zpracované firmou
Pragoprojekt a.s. v roce 2007. Zohledněny resp. komentovány byly připomínky vzešlé ze
zjišťovacího řízení.
Investorem byla navržena jediná varianta obchvatu, která je v souladu s platným
územním plánem. Volba doporučené trasy optimalizuje a vybalancovává několik
protichůdných nároků kladených na stavbu:
- minimalizace střetů se zájmy ochrany přírody
- minimalizace délky obchvatu
- odpovídající technické parametry obchvatu dané kategorie
- zachování integrity silničního systému v oblasti
- co největší odklon negativních vlivů dopravy od obytné zástavby
- minimalizace záboru zemědělské půdy
- minimalizace zásahů do nivy Bakovského potoka
- minimalizace zásahů do území s vyšší ekologickou stabilitou
- eliminaci zásahů do lesních porostů
S ohledem na pokročilý stav rozpracovanosti technické dokumentace je možno
konstatovat, že míra nepřesností a nejistot je v této Dokumentaci na poměry procesu EIA dle
zák. 100/01 Sb. nízká a většina učiněných soudů tudíž značně konzervativní.
Spolu se zvýšením bezpečnosti provozu bude největším environmentálním přínosem
vymístění velké části automobilové dopravy ze středu města Velvary s významně pozitivním
dopaden na akustickou situaci v lokalitách podél stávajícího průtahu městem. Tam, kde se
obchvat přibližuje obytné zástavbě v lokalitě Nové Uhy jsou navržena adekvátní protihluková
opatření, stejně tak jako důsledné ozelenění tělesa obchvatu, které vytvoří optickou clonu.
Součástí záměru je také projekt rekultivace ploch dočasného záboru, náhradních výsadeb a
nakládání se sejmutou ornicí. Důsledná realizace těchto projektů přispěje k zapojení tělesa
obchvatu do krajiny.
Součástí předkládané Dokumentace je návrh sady kompenzačních a eliminačních
opatření, které umožní environmentálně přijatelnou realizaci záměru. Zohledněny jsou
připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení.
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V souhrnu lze navržené řešení obchvatu považovat za vyhovující požadavkům
ochrany životního prostředí a jeho vlivy charakterizovat jako podlimitní.

Při zohlednění navržených kompenzačních a eliminačních opatření doporučujeme
realizaci záměru výstavby obchvatu města Velvary v předkládané variantě.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Název záměru

II/240 Velvary, obchvat

Obchodní firma

Středočeský kraj

IČ
Sídlo

70891095
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Oprávněný zástupce

Karel Vyšehradský
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a integr. záchr.
systému
tel: 257 280 111

Zpracovatel Dokumentace

VIA service s.r.o.
Vlastina 23/889
161 01 Praha 6
tel: 296 400 853

Umístění záměru

NUTS II: CZ02 Střední Čechy
Kraj (NUTS III): CZ020 Středočeský kraj
obec
katastrální území
Velvary (533041 )
Velvary (779962)
Uhy (533009)
Uhy (773506)
Chržín (532398)
Budihostice (654418)
Zájmové území se nachází na severovýchodním a severním okraji města Velvary, a to
na katastrálním území Velvary, Uhy a Budihostice.
Forma a cíl předkládaného materiálu
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů spadá posuzovaný záměr do kategorie II, bod 9.1 Novostavby,
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené
v kategorii I) a proběhl tudíž zjišťovacím řízením provedeným podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k citovanému zákonu. Na základě vlastního vyhodnocení a posouzení všech
obdržených vyjádření dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že tento
záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů. Důsledkem toho je předkládaná Dokumentace hodnocení vlivů
záměru na životní prostředí. Jejím cílem je popis záměru, stavu životního prostředí
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v zájmovém území a posouzení možných vlivů záměru na jednotlivé složky životního
prostředí, a to při zohlednění navržených kompenzačních a eliminačních opatření. Součástí
Dokumentace je rozptylová studie, akustická studie, hodnocení zdravotních rizik a aktuální
biologický průzkum (zapracován do textu).
Dokumentace zahrnuje vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení. Mezi
nejzávažnější připomínky patřily:
1. Středočeský kraj, čj. 42926/2008/KUSK/1 ze dne 19/3/2008
2. Obecní úřad v Chržíně, čj. 27280/2008/KUSK ze dne 10/3/2008
3. Obecní úřad v Chržíně, čj. není uvedeno ze dne 10/3/2008
4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, čj. 910215/2008/K1/Hr ze dne 10/3/2008
5. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, čj. 1159/2008 ze dne 12/3/2008
6. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního, prostředí a zemědělství,
Odděleni ochrany přírody a krajiny, čj. 25547/2008/KUSK ze dne 29/2/2008
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, čj.
ČIŽP/41/IPP/0804192.001/08/PMP ze dne 10/3/2008
Technickým podkladem pro předkládanou Dokumentaci hodnocení vlivů záměru na
životní prostředí byla Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná firmou Pontex s.r.o.
v roce 2008.
Předmět předkládaného materiálu
Investiční záměr se týká výstavby silnice II. třídy, kategorie S 9,5/80, v úseku severojižního obchvatu města Velvary, a to v délce 2.638 m. Jedná se o liniovou stavbu, jejímž
účelem je dopravně odlehčit středu města a zlepšit bezpečnost dopravy v daném úseku.
Obchvat bude navazovat na již vybudovaný západovýchodní obchvat. Stavba obchvatu je v
souladu s územně plánovací dokumentací.
V současné době je silnice II/240 vedena přes město Velvary. Tato silnice je velmi
zatížena automobilovou dopravou a to i těžkou nákladní, intenzita dopravy stále narůstá.
Komunikace ve městě je nevyhovující svojí šířkou a uspořádáním, stejně tak i svým
technickým stavem.
Po realizaci obchvatu bude pro dopravu v blízkosti Velvar k dispozici kvalitní
komunikace, která umožní plynulou, rychlou a bezpečnou dopravu v tomto důležitém a
dopravně zatíženém směru. Pro očekávané dopravní zatížení s rezervou vyhoví nejen samotný
obchvat, ale i navržené křižovatky.
Varianty záměru
Investorem byla navržena jediná varianta, která logicky vychází z platné územně plánovací
dokumentace a na kterou již byla zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí.
Jedná se o silnici II. třídy která tvoří severo-jižní obchvat města Velvary a v délce 2.638
m. Navržená varianta byla optimalizována po stránce dopravní, ekonomické i vzhledem k
možným negativním vlivům na životní prostředí. Optimalizace směrového vedení a přiblížení
výškového vedení současnému terénu má za následek i minimalizaci záborů zemědělské půdy
a minimální ovlivnění vodního režimu.
Jelikož při zpracování předkládané Dokumentace byla již k dispozici Dokumentace pro
územní rozhodnutí i Oznámení záměru dle zákona č. 100/01 Sb., má většina zde
presentovaných dat vysokou vypovídací hodnotu a míra nejistot je nízká.
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Očekávané pozitivní vlivy ve vztahu k životnímu prostředí
Posuzovaný úsek bude integrálně napojen na okolní silniční síť, především na již
vybudovaný západovýchodní obchvat I/16H, stávající silnici II/240 a místní komunikace
III/240 32 a III/240 37. Parametry nového obchvatu výrazně přispějí k bezpečnosti provozu.
Vedle bezpečnostního hlediska bude největším environmentálním přínosem vymístění
velké části automobilové dopravy ze středu města Velvary se všemi souvisejícími pozitivními
vlivy (snížení hlučnosti a prašnosti, zlepšení kvality ovzduší).
Na nové komunikaci dojde ke snížení pravděpodobnosti vzniku havarijního stavu při
dopravní nehodě vlivem nekontrolovatelného úniku ropných látek do hydrosféry či půdy.
Tohoto snížení bude dosaženo zlepšením jízdních parametrů vozovky a především realizací
odvodnění povrchu vozovky do bočních zpevněných příkopů se zaústěním mimo ochranná
pásma vodních zdrojů, navíc s instalovaným zařízením pro zachycení případné ropné havárie
(mobilní hradítka). Pro silnici dané kapacity se jedná o odpovádající řešení.
Očekávané negativní vlivy ve vztahu k životnímu prostředí
Stavbu tohoto typu doprovázejí negativní vlivy, mezi kterými za nejzávažnější lze
považovat zábory půdy, zásahy do biotopů či přímo populací zvláště chráněných organismů,
narušení či zánik ekologicky hodnotných lokalit, narušení krajinného rázu a ovlivnění kvality
vod (zasolování, ropné havárie). Obchvat je trasován převážně územím s nízkou ekologickou
stabilitou. Zásah do těchto biotopů nebude mít za následek významně negativní vliv na
žádnou místní populaci zvláště chráněných rostlinných či živočišných druhů. Kromě nivy
Bakovského potoka se jedná prakticky pouze o ornou půdu. Niva představuje lokálně
významný vektor šíření některých středních a drobných živočichů. Tato její funkce zůstane
zachována – prostor podél bakovského potoka má být překlenut mostním tělesem.
Vlivem realizace záměru nedojde k narušení funkčnosti žádného hodnotného
ekosystému. V naprosté většině vede obchvat agrocenózou, tvořenou ornou půdou. Jedinými
biologicky hodnotnějšími územími jsou některé biotopy v nivě Bakovského potoka (zdaleka
se nejedná o nivu jako celek). V tomto prostoru je proto třeba minimalizovat zábory na
nejnižší možnou míru a rozsáhlejší dočasné zábory situovat jinam. Po ukončení prací v tomto
prostoru proběhne důsledná rekultivace a osázeni dřevinami. Za těchto podmínek lze
konstatovat, že vlivem dočasného záboru podél trasy nedojde k zániku či oslabení žádné
místní populace živočišného druhu či narušení prostoru potoční nivy jakožto migračního
vektoru převážně polní krajinou.
Trasa mimoúrovňově křižuje lokální biokoridor – Bakovský potok, a to mostním
tělesem bez faktického vlivu na jeho funkčnost, nezasahuje do žádného zvláště chráněného
území ani není v přímém konfliktu s vyhlášeným VKP. Za významný krajinný prvek daný
zákonem je třeba považovat nivu a tok Bakovského potoka. Tato vodoteč je překlenována
mostním tělesem a samotná funkce nivy, jakožto koridoru propojujícího biotopy s vyšší
ekologickou stabilitou v okolí, zůstane zachována. Záměr je bez negativních vlivů na
evropsky významné lokality i ptačí území.
Výraznější negativní vlivy lze očekávat fakticky jen ve vztahu k záboru ZPF. Celkový
trvalý zábor ZPF bude činit 105.887 m2, dočasný nad 1 rok 17.676 m2, dočasný do 1 roku
22.314 m2. Realizaci záměru bude doprovázet přebytek ornice ve výši 25.500 m3. Trvalé
odnětí bude realizováno z větší části na vysoce produktivních půdách. Jedná se o skutečnost
danou situováním záměru do území, kde se v širokém okolí nacházejí velmi kvalitní půdy,
kterým se nelze vyhnout. Tato skutečnost je eliminována projektem rekultivací, jejichž
důsledkem bude důsledné uvedení dočasně zabraných pozemků do původního stavu a šetrné
nakládání se sejmutou ornicí. Souhrnně lze vlivy na zábor ZPF považovat za odpovídající
danému typu stavby. Souhrnně lze vlivy na zábor ZPF považovat za odpovídající danému
typu stavby. K záboru PUPFL nedojde, dotčeny nebudou ani žádné lesní porosty.
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Bilance zemních prací je negativní, chybí cca 19.385 m3 zeminy do náspů. Toto
množství bude dovezeno ze zemníků mimo zájmové území.
Záměr si vyžádá kácení určitého množství „mimolesní“ zeleně, tato ztráta však není
významná a bude kompenzována novými výsadbami. Rozsah a kvalita těchto výsadeb musí
být předem konzultována s místně příslušným orgánem ochrany přírody.
Z akustického hlediska se realizace obchvatu jeví zásadním přínosem pro chráněné
objekty situované podél stávající komunikace II/240 v ulici Za Roudnickou branou, v oblasti
náměstí krále Vladislava a v úseku ulice Chržínské, kde dojde k výraznému zklidnění dopravy
a následně i poklesu hladiny hluku až o 9 dB (A). K podstatně menšímu snížení hladiny
hluku dojde v ulici Tyršově. Ve východní části ulice Chržínské (silnice II/616)
k prokazatelnému snížení hladiny hluku nedojde.
V souvislosti se stavbou obchvatu bude nutné přerušit stávající protihlukovou stěnu u
silnice I/18H o výšce 2 m a plynule na ni napojit nový úsek situovaný směrem k zástavbě
v Nových Uhách. Navržená délka protihlukové stěny činí 240 m a výška 3,0 – 3,5 m.
Vzhledem k clonícího efektu navržené protihlukové stěny bude u všech dotčených
chráněných objektů v přilehlé části lokality Nové Uhy hladina hluku pod platnými
hygienickými limity. Z porovnání vypočtených hladin hluku vyplývá, že u nejbližších
chráněných objektů v oblasti Nové Uhy dojde při realizaci obchvatu (včetně protihlukových
opatření) k nárůstu hladiny hluku o cca 2,1 až 2,3 dB v denní i noční době.
Vliv záměru významně nezhorší hlukovou situaci v chráněných prostorech staveb na
severním okraji města Velvary, v Budihosticích a v Dolní Kamenici.
Trasa obchvatu z velké části kopíruje terén. Tam, kde dochází k zaklesnutí trasy pod
úroveň terénu (zářezy), nebyla průzkumnými vrty podzemnívoda zastižena - niveleta je
vedena nad úrovní hladiny podzemní vody. Pouze v prostoru nivy Bakovského potoka byl
zastižen zvodnělý kolektor ve fluviálních čtvrtohorních sedimentech. Hladina podzemní vody
v tomto prostoru závisí na srážkách a přímo koresponduje s hladinou v povrchových tocích
(Bakovský potok a meliorační kanály v nivě). Tato mělká podzemní voda je bez přímého
vodohospodářského významu. Z předchozí charakteristiky je zřejmé, že tam, kde bude
docházet k výkopovým pracím, nehrozí zásah do horizontu spodní vody.
Především s ohledem na zanedbatelný poměr zpevněných ploch vůči ploše infiltrace do
křídových kolektorů jsou rozsáhlejší změny výšky hladiny spodní vody vlivem omezení
dotace zvodně (vlivem zrychlení odtoku dešťových vod ze zpevněných ploch) zcela
vyloučené.
Poblíž trasy se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemní vody či jiné
hydrogeologicky významné objekty mající vztah k zásobování obyvatelstva vodou. Záměr je
v tomto smyslu bez negativních vlivů. V trase obchvatu se nenachází žádná pásma ochrany
vodních zdrojů.
Trasa obchvatu mimoúrovňově kříží Bakovský potok, který je také hlavním recipientem
srážkových vod z povrchu vozovky. Realizací záměru nedojde ke zhoršení průtokových
poměrů ani k převádění vody mezi povodími. Potok Vranský odvodňuje pouze krátkou část
obchvatu na severozápadě. Ve skutečnosti se sem však žádné vody z povrchu vozovky
dostávat nebudou.
Výstavba komunikace přináší do odtokových poměrů v ročním průměru v jednotlivých
povodích zcela zanedbatelné změny, které se v režimu povrchových vod v povodí neprojeví.
Vlivy zimní aplikace rozmrazovacích posypových směsí na recipienty jsou hodnoceny
jako nevýznamné. Koncentrace chloridových a síranových iontů budou nízké.
Před zaústěním příkopů do recipientu budou provedena konstrukční opatření pro
možnost osazení mobilního hrazení na příkopech v případě dopravní nehody s únikem
ropných látek.
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V nejtěsnějším vizuálním kontaktu se záměrem bude pouze okrajová zástavba lokality
Nové Uhy resp. bytový dvojdům čp. 103 a 104, kde vznikne protihluková clona. Směrem
k obytné zástavbě bude tato clona kryta výsadbou dřevin. Prostor podél Bakovského potoka je
především občany obcí Chržín, Budihostice a Dolní Kamenice chápán jako klidová oblast,
kam často směřují jejich vycházky. Průchod podél Bakovského potoka zůstane zachován díky
mostnímu tělesu, který tento prostor překlenuje.
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