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Seznam použitých zkratek
BPEJ
ClCO
CxHy
ČHMÚ
ČIŽP
ČOV
ČR
ČSN
DSP
DÚR
DZS
EIA

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Chloridy
Kysličník uhelnatý
Uhlovodíky
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Česká státní norma
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro zadání stavby

Environmental Impact Assesment

Posouzení vlivů na životní prostředí
EVL
Evropsky významná lokalita
HGP
Hydrogeologický průzkum
CHKO
Chráněná krajinná oblast
CHOPAV Chráněná oblast podzemní akumulace
vod
IČO
Identifikační číslo organizace
k.ú.
Katastrální území
KÚ
Krajský úřad
LA
Hladina akustického tlaku
LBC
Lokální biocentrum
LBK
Lokální biokoridor
MěÚ
Městský úřad
MZd
Ministerstvo zdravotnictví
MZe
Ministerstvo zemědělství
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MŽP
N
NO
NO2
NOX
NUTS

Ministerstvo životního prostředí
Nebezpečný odpad
Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý
Oxidy dusíku

NV
OO
OP
PD
PHM
PO
RDS
SP
TKO
ÚP
ÚPD
ÚR
ÚSES
VKP
VÚC
ZCHÚ
ZOV
ZS
ŽP

Nařízení vlády
Ostatní odpad
Ochranné pásmo
Projektová dokumentace
Pohonné hmoty
Ptačí oblast
Realizační dokumentace stavby
Stavební povolení
Tuhý komunální odpad
Územní plán
Územně plánovací dokumentace
Územní rozhodnutí
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Velký územní celek
Zvlášť chráněné území
Zásady organizace výstavby
Zařízení staveniště
Životní prostředí

La Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques
(územní statistické jednotky)
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Silnice II/240 Velvary, obchvat.
Záměr je zařazen do kategorie II, položka 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech
tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je novostavba obchvatu města Velvary ve směru sever – jih, která bude
navazovat na již fungující část obchvatu západ - východ. Komunikace II/240 bude vedena po
severovýchodním obvodu obce Velvary v délce cca 2,7 km a v kategorii 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, přemostění Bakovského potoka a nutné přeložky
dotčených nadzemních a podzemních inženýrských sítí, úprava odvodňovacích zařízení a
vegetační úpravy.
B.I.3. Umístění záměru
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
Obec

Katastrální území

Česká republika
Střední Čechy
Středočeský kraj
Velvary
Uhy
Chržín
Velvary
Uhy
Budihostice

CZ0
CZ02
CZ020
533041
533009
532398
779962
773506
654418

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Daný záměr bude navazovat na již fungující západovýchodní obchvat silnicí I/16H. Nová
komunikace prochází severovýchodní částí města, která je označena za průmyslovou a
dopravní oblast. Vzniklá novostavba odkloní tranzitní osobní, ale zejména těžkou nákladní
dopravu z historické, obytné části centra města.
V dotčeném území se nepředpokládá kumulace s jinými většími záměry než jsou uvedeny v
územním plánu města. U Kralup nad Vltavou je naplánované mimoúrovňové křížení silnice
II/240 s železniční tratí, tato stavba se s předkládaným záměrem vzájemně nijak neovlivňují.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Problém průjezdu městem Velvary byl v minulosti částečně vyřešen jihovýchodním
obchvatem města silnicí I/16 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/16 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 1/16 a ve směru k dálnici D8.
Záměr je novostavba umístěná na severovýchodním okraji města v převážně průmyslové
zóně.
Podle původně navrženého řešení v ÚP z r. 2003 vedla trasa nové komunikace téměř kolmo
na sil I/16, v nově navrhovaném řešení byla odkloněna SV a zapracována do změny č. 02 ÚP,
schváleného zastupitelstvem města 21.12.2006. Nově navrhovaná varianta je uvažována
jediná, pro porovnání můžeme brát v úvahu pouze tzv. „0“ variantu, která popisuje stav bez
provedení obchvatu s využíváním ulic Chržínská, Tyršova a Za Roudnickou branou přes
náměstí krále Vladislava.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
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 cca 2,7 km. 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.
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.
Nejhlubší zářez je hluboký cca 4 m, nejvyšší násyp cca 6 m.
Na nezpevněné krajnici budou osazeny směrové sloupky, v místech vyšších násypů budou
osazena svodidla.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:
Dokončení

2010
2012

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

Středočeský
Velvary
Uhy
Chržín

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Tab. 1 Výčet rozhodnutí
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
Souhlas se zásahem do VKP
Výjimka ze základních podmínek
ochrany zvlášť chráněných druhů
živočichů a rostlin a silně
ohrožených druhů
Povolení kácení zeleně rostoucí
mimo les
Zásah do vodních toků
Povolení k nakládání
s povrchovými a podzemními
vodami
Povolení zřízení křižovatky
Povolení připojení k, silnici
Místní úprava provozu

Rozhodnutí o výši odvodů za
odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu

Zákon

Vydává

183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny
114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny

Stavební úřad

114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny
254/2001 Sb. o vodách
254/2001 Sb. o vodách

Orgán ochrany přírody

13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích

Příslušný silniční správní úřad

334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu

Stavební úřad
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností
Orgán ochrany přírody

vodoprávní úřad
vodoprávní úřad

Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností
- na silnici I. třídy místně příslušný
krajský úřad po předchozím
písemném vyjádření příslušného
orgánu policie,
- na silnici II. a III. třídy obecní úřad
obce s rozšířenou působností po
předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.
- na veřejně přístupné účelové
komunikaci vlastník se souhlasem
příslušného obecního úřadu obce s
rozšířenou působností a po
předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie.
orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
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B.II. Údaje o vstupech
Půda
Ze zpracovaného návrhu vedení trasy jsou orientačně zjištěny následující zábory.
Tab. 2 Přehled záborů
Trvalý zábor (m2)
ZPF
PUPFL ostatní
56850
0
6260

celkem
63110

Voda
Pro provoz záměru nejsou zapotřebí žádné zdroje vody. Nárazová potřeba pro zálivku zeleně
bude zajišťována kropícími vozy či cisternami v režii správce komunikace.
Pro výstavbu bude v případě potřeby provedeno napojení na veřejný vodovod, bude osazeno
měřidlo spotřeby vody podle pokynů správce vodovodu. Voda bude použita pro sociální
zařízení stavby, případně pro kropení při stavebních pracích. Upřesnění bude provedeno
po stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb.
Podle směrnice MŽP ČSSR č. 9/1973 jsou pro sociální účely požadovaná množství:
 pro pití 5 l/osobu a směnu
 pro hygienu 120 l/ osobu a směnu
Potřeba technologické vody se vztahuje především na výrobu betonové směsi, ošetřování
betonu, výše zmíněné kropení a očistu stavebních strojů a vozidel. Betonová směs bude na
staveniště převážně dopravována v domíchávačích, ostatní provozní voda může být pokryta
dovozem v cisternách.
Surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje potřebné pro stavbu odpovídají danému typu stavby. Předběžné množství
potřebných materiálů je převzato od zpracovatele studie.
Tab. 3 Hrubý přehled rozsahu prací
Název prací
Vozovka (m2)
Mosty (m2)
Protihlukové zdi (m2)
Svodidla (m)
Výkop
Násyp
Nakupovaný materiál

Množství
podle
3 Materiály
odhad
m
m.j.
30 000
320
1200
800
m3
m3
m3

18 000
600
750
50 000
70 000
20 000

kamenivo, živičné směsi, trativody,
železobeton, beton
beton, protihlukové prvky (panely)
ocel
z bilance vyplývá nedostatek materiálu
předběžně 20 000 m³. Potřebný materiál bude
nakoupen a dovezen na stavbu.

Stavební materiály budou zajišťovány běžným způsobem.
Stavba nevyžaduje zvláštní nároky na zdroje energie. Elektrická energie, voda atd. pro stavbu
bude dodávána na základě smlouvy mezi dodavatelem média a zhotovitelem stavby. Detailní
řešení plochy ZS je odvislé od možností vybraného zhotovitele stavby. Pro zařízení staveniště
nebudou využívány plochy ZPF.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je navrhován s úmyslem převést co největší část dopravy ze silnice II/240 mimo
zástavbu. Ve stávajících ulicí v zástavbě významně poklesne dopravní zatížení, bude odveden
veškerý tranzit. V tabulce jsou uvedeny předpokládané změny intenzity dopravy v r. 2020 pro
stav bez obchvatu a s obchvatem, podrobněji je problém pojednán v příloze B.4.
Tab. 4 Intenzity dopravy v r. 2020
Sledovaný úsek
Silnice
Ulice
I/16
JV obchvat
II/240
Tyršova
Chržínská
nám. krále Vladislava
za R. branou
nový obchvat západ
nový obchvat východ
II/616
Chržínská
III/24032
U cukrovaru

Bez obchvatu
Celkem Nákladní
8 060
3 400
5 250
1 440
5 050
1 510
5 340
840
4 650
670
4 260
1 470
690
170

S obchvatem
Celkem Nákladní
10 100
3 770
3 210
1 070
3 020
1 180
1 150
110
930
70
3 720
600
4 070
710
2 230
1 140
330
100

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/16 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.
Při výstavbě budou stávající komunikace využívány pro přístup na staveniště. Jako hlavní
trasu pro přísun materiálu lze doporučit silnici I/16. 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 součástí ZOV
v DÚR a budou upřesňována v dalších projektových stupních dle zvoleného postupu prací
vybraným zhotovitelem stavby.
Součástí záměru je úprava dotčených inženýrských sítí.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší
Provoz
Nevznikne žádný nový bodový ani plošný zdroj znečištění ovzduší.
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je komunikace, tj. automobilový provoz na této
komunikaci, kde dochází k produkci exhalací výfukových plynů z projíždějících vozidel.
Součástí oznámení (příloha B.2) je rozptylová studie, ve které byly vypočteny koncentrace
oxidů dusíku, prachu-PM10 a benzenu pro rok 2020 pro variantu nulovou bez výstavby a
změny v případě výstavby obchvaty.
V modelovém výpočtu bylo zohledněno okolí stávající i navrhované trasy posuzovaných
silnic. Oblast byla vybrána tak, aby zahrnovala území, které může být automobilovým
provozem významněji ovlivněno.
Tab. 5 Produkce emisí z komunikační sítě – bez obchvatu (rok 2020)
Úsek
I/16 (západně od křížení s II/240)
I/16 (mezi křížením s II/240 a II/616)
I/16 (východně od křížení s II/616)
II/240 (jižně od křížení s I/16)
II/240 (intravilán)
II/616 (intravilán)
II/616 (východně od křížení s I/16)
obchvat (mezi křížením s I/16 a III/24032)
obchvat (mezi křížením s III/24032 a stávající II/240)
II/240 (směrem k Roudnici nad Labem)
Celkem
*

Délka
(m)

PM10*

3 209
2 193
3 377
3 209
2 117
1 921
3 136
1 359
1 155
2 027

částice
73,84
40,66
78,80
16,75
11,31
14,98
8,87
0,00
0,00
6,19

23 703

251,40

Emise (t. rok-1)
benzen
oxidy dusíku
0,149
24,69
0,082
13,89
0,146
25,94
0,080
8,09
0,060
4,87
0,051
5,08
0,032
3,85
0,000
0,00
0,000
0,00
0,033
3,10
0,633

89,51

včetně sekundární prašnosti z dopravy

Tab. 6 Změny v produkci emisí vlivem uvedení přeložky do provozu (rok 2020)
Úsek
I/16 (západně od křížení s II/240)
I/16 (mezi křížením s II/240 a II/616)
I/16 (východně od křížení s II/616)
II/240 (jižně od křížení s I/16)
II/240 (intravilán)
II/616 (intravilán)
II/616 (východně od křížení s I/16)
obchvat (mezi křížením s I/16 a III/24032)
obchvat (mezi křížením s III/24032 a stávající II/240)
II/240 (směrem k Roudnici nad Labem)
Celkem
*

včetně sekundární prašnosti z dopravy

PRAGOPROJEKT, a.s.

Délka
(m)
3 209
2 193
3 377
3 209
2 117
1 921
3 136
1 359
1 155
2 027
23 703

Změna v produkci emisí (kg. rok-1)
částice PM10*
benzen
oxidy dusíku
0
0
0
1 820
22
2 024
0
0
0
0
0
0
-3 924
-32
-2 213
-1 578
-23
-1 469
0
0
0
4 807
26
2 482
3 526
17
1 679
0
0
0
4 651

10
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Tabulky ukazují množství emisí z komunikační sítě bez vlivu navrhované přeložky a změnu v
jejich produkci vlivem uvedení přeložky do provozu. Nejvýznamnějším zdrojem v zájmové
oblasti je silnice I/16, která prochází na jižním a jihovýchodním okraji Velvar. Komunikace
přímo v prostoru obce produkují celkově menší množství znečišťujících látek.
Změny v produkci emisí po zprovoznění posuzované přeložky odpovídají změnám v
intenzitách automobilové dopravy. Nárůst emisí je patrný na úsecích plánované nové
komunikace, pokles pak zejména na komunikaci II/240 a také II/616. Celkový nárůst
množství emisí je dán především delší trasou, po které budou automobily jezdit.
Výstavba
Bodové zdroje znečištění ovzduší se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období
výstavby a budou se nacházet mimo zájmové území vlastní stavby (obalovna živičných
směsí). Na staveništi se může v zimním období projevit vliv vytápění ZS - rozsah emisí bude
zcela zanedbatelný.
Jako plošný zdroj znečištění ovzduší lze považovat záměr v době výstavby, zejména v
průběhu realizace zemních prací a dále při pokládce živičných povrchů. Celková plocha
plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná s rozsahem trvalého a
dočasného záboru. Z odkryté plochy staveniště se dá očekávat nárůst emisí poletavého
prachu. Může se jednat o prašnost vznikající při manipulaci se zeminami a stavebními
materiály. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti bude předepsáno zkrápění
proti nadměrné prašnosti.
Při pokládce živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických uhlovodíků.
Problematika stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle dostupných údajů
řešena, právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.
Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení obou plošných zdrojů znečištění a
vzdálenosti od obydlené části města se jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí
nejeví jako závažné.
Jako liniový zdroj emisí lze uvažovat emise z naftových motorů nákladních přepravních
prostředků převážející zeminy a stavební materiál.
Při výstavbě bude docházet v rámci stavebních ke zvýšenému pohybu dopravní techniky nákladní automobily, stavební mechanismy, buldozery a další související mechanizace.
Přesný počet pohybu dopravních prostředků a jejich rozložení v čase nelze bez podrobného
plánu organizace výstavby zhotovitele určit. Doprava materiálů přes město by měla být zcela
výjimečná, vzhledem k dopravě v území nebude krátkodobý vliv významný.

Hluk a vibrace
Provoz
Přeložka silnice II/240 představuje ve smyslu vládního nařízení č.148/2006 Sb. komunikaci
hlavní, na níž jsou za hraniční hodnoty hlukové emise z dopravy považovány hodnoty 60 dB
ve dne (6-22)hod a 50 dB v noci (22-6hod). Na průtahovou komunikaci II/616 a silnice
III. třídy č. 24027, 24032, které nedoznají případnou realizací obchvatu stavebních změn
v obytných lokalitách, se vztahuje tzv. stará hluková zátěž s limitními hodnotami hluku
70 dB ve dne (6-22)hod a 60 dB v noci (22-6hod).
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V hlukové studii (příloha D. 1) je uvedena řada referenčních bodů, výpočet je proveden
v různých výškách. Pro ilustraci změn jsou v oznámení prezentovány pouze nejtypičtější
výpočtové body zatíženějších podlaží.
Tab. 7 Hladiny hluku ve vybraných referenčních bodech
Ekv. hladina hluku v dB (A) Ekv. hladina hluku v dB (A)
NOC (r.2020)
DEN (r.2020)
Podlaží
Bod výpočtu a popis
s obchvatem
s obchvatem
bez obchvatu
bez obchvatu
a PHS
a PHS
Nové Uhy č.p.654
1
60,1
60,2
55,2
55,5
Nové Uhy č.p. 103
2
53,1
54,9
48,4
49,9
Nové Uhy č.p.634
2
50,3
51,5
45,2
46,1
Nové Uhy č.p.151
2
48,7
51,7
43,8
46,0
Chržínská č.p.448
1
56,4
55,3
50,4
49,9
Velvary č.p.nezn.
2
48,4
47,6
42,0
41,4
U cukrovaru č.p. nezn
2
45,8
49,1
39,1
42,2
Za R. branou č.p.496
2
50,4
48,3
43,3
41,3
Za R. branou novostavba
2
52,5
50,3
45,2
42,9
Za R. branou č.p.497
2
65,0
56,8
57,8
48,9
Za R. branou č.p.302
1
66,1
57,5
58,9
49,5
U cukrovaru č.p. 679
2
56,0
51,0
48,7
43,8
Chržínská č.p.702
1
69,3
70,6
64,3
63,5
Chržínská č.p.455
2
68,9
67,6
62,6
61,8
Chržínská č.p.448
1
69,6
71,0
64,9
64,3
Chržínská č.p.652
1
71,6
70,3
65,6
65,0
Školní č.p.nezn.
1
69,4
67,9
63,0
61,9
Dolní Kamenice č.p. 4
2
39,9
45,4
33,8
38,6
Dolní Kamenice č.p. 14
1
39,8
44,9
33,7
38,2
Budihostice č.p. 37
1
59,7
59,7
52,1
52,1
Podrobněji jsou vlivy hluku pojednány v kap. A.1.A.3.
Výstavba
Přesný počet a druh mechanizace nasazené na výstavbě záměru bude upřesněn až v
prováděcím projektu stavby. Ze znalosti jiných staveb lze předpokládat nasazení typů
mechanizace, uvedených v kap. D.1.B.1, které lze charakterizovat hladinami hluku (A) ve
vzdálenosti 10 m – viz Tab. 24.
Vibrace
Při výstavbě by se neměla používat zařízení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. Dostatečná
vzdálenost od objektů umožňuje, že výkonnost strojů nebude limitována.

Voda
Vlivem realizace a především zpevněním ploch pro novou komunikaci dojde k mírnému
zvýšení povrchového odtoku z území. Toto zvýšení vyvolá v povodích zcela zanedbatelné
změny, které se v režimu povrchových vod v povodí neprojeví. Z tělesa nové komunikace bude
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průměrně ročně odtékat do Bakovského potoka 11 332 m3 a do Vranského potoka 1 703 m3
dešťových vod.
V průběhu výstavby budou vznikat odpadní splaškové vody na zařízení staveniště. Jejich
množství bude záviset na počtu zaměstnanců na stavbě. Počet zaměstnanců a provoz stavby se
nedá při neexistenci zhotovitele stavebních prací určit. Vzhledem k dočasnosti funkce zařízení
se doporučuje likvidovat splaškové vody odvozem z bezodtokové jímky v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodářství. Dále je možno využít chemických WC.

Odpady
Provoz
Odpady z provozu komunikací jsou běžné odpady – zbytky posypových materiálů, smetky,
odpady způsobené neukázněností uživatelů silnice. Za likvidaci odpadů je odpovědný správce
silnice.
Při dopravních haváriích lze očekávat vznik nebezpečných odpadů souvisejících s únikem
ropných látek při havárii při provozu vozidel. Následky havárií včetně likvidace
nebezpečných odpadů budou řešeny v souladu s havarijními plány, místo havárie bude
asanováno a kontaminované materiály (nebezpečné odpady) zneškodněn specializovanou
firmou.
Tab. 8 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11
14 06
15 02
15 02 02
16 01
16 01 03
17 09
17 09 04
20 02
20 02 01
20 02 02
20 03
20 03 03

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
odpadní barvy a laky obsahující organická
N
likvidace oprávněnou osobou
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
likvidace oprávněnou osobou
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
sorbent a upotřebené čisticí a filtrační
N
spalování, skládkování
materiály
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
Pneumatiky
O
recyklace
Jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční odpady
O
recyklace, skládkování
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování, štěpkování,
mulčování
zemina a kameny
O
skládkování
Ostatní komunální odpady
uliční smetky
O
skládkování, spalování

Pozn.: O
N

Činnost, při níž vzniká odpad

úkapy, havárie
údržba
údržba
prostředky pro likvidaci havárií
pneumatiky (poškozené či z havárií)
v případě údržbových a
rekonstrukčních prací
sečená tráva, úpravy dřevin
údržba zeleně
údržba komunikací, odpad z vpustí

- ostatní odpad
- nebezpečný odpad

Výstavba
Vzhledem k charakteru stavby budou hlavními odpady při provádění odpady ze zemních prací
(zemina, kamenivo, dřevo z kácených stromů), případně vybourané materiály ze stávajících
vozovek. V průběhu stavby budou vznikat odpady z materiálů potřebných pro stavbu.
Množství bude stanoveno v dalším projektovém stupni na základě podrobného technického
řešení.
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Tab. 1 Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Kód
druhu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

17 01
17 01 01

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a
likvidace oprávněnou osobou
odstraňování barev a laků - zatřídí původce odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání
likvidace oprávněnou osobou
ostatních nátěrových hmot - zatřídí původce odpadu
odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce odpadu
regenerace
odpadní motorové, převodové a mazací oleje - zatřídí
regenerace
původce odpadu
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
papírové a lepenkové obaly
O
recyklace
plastové obaly
O
recyklace
dřevěné obaly
O
recyklace
kovové obaly
O
recyklace
skleněné obaly
O
recyklace
obaly obsahující zbytky nebezpečných
N
likvidace oprávněnou osobou
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
absorpční činidla, filtrační materiály
N
spalování, skládkování
(vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton, cihly, tašky a keramika
beton
O
recyklace

17 02
17 02 01

Dřevo, sklo a plasty
dřevo

O

opětné využití jako masivní
dřevo, štěpkování, spalování

kácení stromů, oplocení apod.

17 03
17 03 01

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
asfaltové směsi obsahující dehet

N

skládkování

event. vrstva s dehtovým pojivem
v konstrukci rozebíraných vozovek
demolice vozovek

08 02
13 01
13 02
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10
15 02
15 02 02

17 03 02
17 04
17 04 05
17 04 10
17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04
17 09
17 09 03
20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 03
20 03 04

asfaltové směsi neuvedené pod číslem
O
recyklace
17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)
železo a ocel
O
recyklace
Kabely obsahující ropné látky, uhelný
N
likvidace oprávněnou osobou
dehet a jiné nebezpečné látky
kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
recyklace, skládkování
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení obsahující nebezpečné
N
dekontaminace, skládkování
látky
zemina a kamení neuvedené pod číslem
O
využití na stavbě – zpětný
17 05 03
zásyp, urovnání terénu,
rozprostření ornice aj.
Jiné stavební a demoliční odpady
jiné stavební a demoliční odpady (včetně
N
skládkování,
směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
recyklace, likvidace
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování, štěpkování,
mulčování
jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
skládkování
Ostatní komunální odpady
směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
uliční smetky
O
skládkování, spalování
kal ze septiků a žump
O
kompostování, spalování

úkapy, havárie z provozu stav. strojů
protikorozní ochrana zábradlí apod.
protikorozní ochrana zábradlí apod
ze stavebních strojů
ze stavebních strojů

třídění odpadů
třídění odpadů
třídění odpadů
třídění odpadů
třídění odpadů
třídění odpadů

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

demolice bet. zpevněných ploch, propustů
apod.

demontovaná svodidla, dopravní značky
demontáž sítí
demontáž sítí
výkopy kontaminované zeminy
výkopy, sejmutá ornice, rozebírané podsypy
vozovky

materiál z bourání

výbojky a zářivky
pařezy a dřevní hmota z vykácené zeleně
údržba zeleně
odpady ze zařízení staveniště
údržba komunikací, odpad z vpustí
odpad z chemických WC na zařízení
staveniště

Nekontaminovaná zemina, předávaná jinému subjektu, bude splňovat požadavky na vstupní
suroviny a požadavky příloh 10 a 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Podle § 14 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb. lze v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, možné využívat
pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s
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těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení
provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování
takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odst. 1 § 14 zákona
(viz Sdělení rozkladové komise MŽP č. 1/2007, uveřejněné ve Věstníku MŽP z března 2007).
Povinnosti původce:
Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu, kterým
je po dobu výstavby zhotovitel stavby, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při
hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhl. MŽP č.
381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhl. MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této
činnosti nedošlo k porušení povinností, vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
Původce odpadu (§4 odst. "p" zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů
(vyhl. č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet jiné právnické nebo
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zajistit jejich zneškodnění. Zákon přitom
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování atp.) před
jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit
a kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob
vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s
odpady. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze
oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím
předáním do provozu. Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou
krátkodobě skladovány v prostoru zařízení staveniště. Pokud dojde v průběhu přepravy k
úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Hospodaření
s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je
zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických
kapalin. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle
jeho složení a vlastností odpadu. Zařízení staveniště, stejně jako podrobnosti nakládání
s odpady projedná vybraný zhotovitel stavby se zástupci odboru výstavby a životního
prostředí MěÚ |Velvary.
Odpady z kategorie "nebezpečné odpady":
Většinu odpadů z kategorie nebezpečné odpady není možné v současné době zatřídit podle
"Katalogu odpadů", neboť zatřídění závisí na konkrétních materiálech, které použije
zhotovitel stavby. Tyto odpady budou podrobně zatříděny původcem odpadu. Všechny
nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhl. MŽP č. 383/ 2001 o podrobnostech nakládání s
odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách, označení s
identifikačním listem, likvidovány budou osobou, oprávněnou k nakládání s nebezpečnými
odpady. Pokud budou ukládány na skládku, tak pouze na skládku kategorie S-NO.
Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (§ 16,
odst. 3) nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona č. 320/2002 Sb.),
který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas
stanovuje rovněž vyhl. č. 383/2001 Sb.
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Riziko havárií
Při provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím
vozidel z vozovky obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane
v případě havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky.
Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001. Navrhované
řešení sníží pravděpodobnost střetů vozidel.
Při výstavbě
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších
technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít
k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Trasa je vedena v terénu, případně v zářezu kromě přechodu nivy, kde násyp dosahuje výšky
až 6 m a bude tvořit nový horizontální prvek v krajině. Svahy násypu budou osázeny vegetací,
která v budoucnu doplní současné porosty v nivě.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.a) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Širší území
Řešené území leží cca 5 km severozápadně od Kralup nad Vltavou na severovýchodním
okraji okresu Kladno. Velvarsko je krajinou, která patří svou polohou i utvářením terénu k
Podřipsku. Bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech. Vegetační
stupeň 2. bukovo-dubový. Mírně zvlněnou krajinou protéká Červený a Bakovský potok.
k jejichž soutoku dochází právě ve Velvarech. V současnosti zde dominuje orná půda. Území
je velmi slabě zalesněno.
Velvary vznikly 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.
Dopravní napojení obce je provedeno komunikací II/240 která prochází centrem města a
křižuje silnici I/16. Komunikace I/16, 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 1/16 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 silníce 1/16.
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 1/16 průjezdní úsek silnice II/240 pokračuje kolem
hřbitova k Pražské bráně a Pražskou ulicí vstupuje do městské památkové rezervace a na
náměstí, doprava je však převedena do ulic Školská, Tyršova a Chržínská. Ulicí Za
Roudnickou branou pokračuje na sever přes Černuc k Roudnici nad Labem. Zásadním
problémem současného provozu na průjezdním úseku silnice II/240 je poměrně vysoký podíl
těžkých vozidel daný především vedením velkých objemů nákladní dopravy v přepravních
vztazích k pískovně v Černuci.

Ulice Chržínská před náměstím

Výjezd z náměstí Za Roudnickou branou
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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
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.
Potenciálně dotčené území
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 severná části města mezi areálem VELVANA a betonárkou ILBAU
FRISCHBETON – Velvary aby se napojila na silnici II/240 severně od Velvar.

Pohled v ose budoucí komunikace vlevo
areál VELVANA

Pohled v ose trasy staničení cca 0,7 km

Charakter současného využívání území
Území záměru je převážně zemědělsky využíváno jako pole, malá část území je porostlá keři
a stromy. Na severu města prochází průmyslovou částí mezi dvěma 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.
Další podniky, např. COMAX s.r.o. dříve Kovohutě Velvary či STŘEDOČESKÉ DŘEVAŘSKÉ
ZÁVODY PRAHA a.s. jsou mimo oblast záměru.
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Rozvoj území podle územního plánu
Historická hodnota centra Velvar patří k největším přednostem z hlediska urbanistické
koncepce.
Záměr je v souladu s platným územním plánem města (viz
vyjádření města Velvary č. 4293/07/VÝST ze dne 8.11.2007), ve
kterém je vedena jako veřejně prospěšná. Stavba je z části
navržena na katastrálním území Budihostice a Uhy. Obec Chržín,
část Budihostice a obec Uhy nemají pro své území zpracován
územní plán ani jiné územně plánovací podklady. Z hlediska
územního plánování není realizace výše uvedené stavby na těchto
katastrálních územích v rozporu s jeho hlavními cíly a úkoly.

Funkční využití ploch v širším okolí
Tab. 9 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
Environmentální charakteristiky
Územní systém ekologické stability
Zvláště chráněná území
Přírodní parky
Významné krajinné prvky
Území historického, kulturního nebo
archeologického významu
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže
Seismicita
Sesuvy
Radon
Povrchová voda
Podzemní voda
Přírodní zdroje
Fauna
Flóra
Krajina
Ochranné pásmo

Výskyt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Poznámka
lokální biocentra a biokoridory
PP „Pod šibenicí“
niva Bakovského potoka, liniové porosty
archeologicky zajímavé území
centrum Velvar

Bakovský potok
niva Bakovského potoka
niva Bakovského potoka
niva Bakovského potoka
OP silnic a technické infrastruktury
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C.1.b) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Podle údajů ČHMÚ nepatří území do seznamu území vymezených pro ochranu ekosystémů a
vegetace.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Zájmové území leží v pásmu nadregionálního biokoridoru Sebín – K58 osa teplomilná
doubravní. Prvky lokálního systému definované v ÚP nejbližší k záměru jsou uvedeny v Tab.
10 a polohově zakresleny v příloze A.2. Další prvky jsou již v dostatečné vzdálenosti.
Tab. 10 Přehled nejbližších lokálních biocenter
Název*
Čísla parcel
LBC Dolní Kamenice

536/1, 1854,1945/3, 1945/4,1945/5, 42/1,43,/2, 169/4, 169/6,
169/7 část

LBC Pod Šibenicí
LBC U COMAXu
LBC Velvary
LBC Podhorní mlýn

587/2, 617, 625/2, 626, 646/1, 646/2 1989 část
339, 341, 342 část, 344 část, 367/1 část
492,504/1, 1944/1 část
761, 762, 774, 775/1, 776/1, 779, 780/1, 907, 782/1, 1878,
1888 část, 1947/1, 1947/2, 1951/1 část,

Katastrální území
Velvary
Dolní Kamenice
Velvary
Velvary
Velvary
Velvary

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.
Při komplexních pozemkových úpravách je nutné realizovat navržené nefunkční části
biokoridorů, dále pak biocentra vymezená částečně na stávající orné půdě - LBC „Dolní
Kamenice". K zabezpečení funkčností uvedených biocenter postačí, bude li orná půda
zatravněna a luční porosty zapěstovány do přírodě blízkému stavu. Funkci biokoridorů
vedených po toku Bakovského a Červeného potoka je žádoucí zlepšit obnovou přírodního
charakteru jejich toku v rámci programu Revitalizace říčních systémů.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků
V území se nenachází žádné velkoplošné chráněné území ani přírodní park.
Nejvýznamnější maloplošnou přírodní lokalitou je přírodní památka „Pod Šibenicí" v údolí
Vranského potoka ze strany omezená stávající komunikací II/240. Byla vyhlášena v roce 1987
ONV Kladno v rozloze 3 ha a chrání slanomilné luční porosty.
Významné krajinné prvky, památné stromy
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, k případným
zásahům, které by mohly vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutno si
vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
V širším území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (§ 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb.) – veškeré lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V území záměru se
jedná především o Bakovský potok, jeho nivu a významné prvky liniové zeleně.
Registrované památné stromy jsou podle dostupných zdrojů mimo oblast záměru:
V k.ú Velvary
– 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
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Lokalizace památných stromů
Lokality Natura 2000
Nejbližší evropsky významnou lokalitou jsou Veltrusy CZ0213083 cca 3,5 km východně od
záměru.Nejbližší ptačí oblastí je Křivoklátsko vzdálené cca 25 km.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Archeologie
Pro předkládaný záměr byla zpracována územní archeologická studie (viz podklady), 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 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.

PRAGOPROJEKT, a.s.

24/73

Silnice II/240 Velvary, obchvat

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 neznáme, můžeme je zde právem
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.
Fakt, že v prostoru plánované stavby můžeme s přítomností archeologických nálezů počítat
prakticky kdekoli, ještě neznamená, že předpokládáme výskyt archeologických situací
souvisle po celé trase. Realističtější se zdá očekávat, že archeologické situace budou vytvářet
shluky a mohou být odděleny prázdnými místy. Proto v dalších odhadech počítáme s tím, že k
hustému výskytu archeologických situací dojde asi na polovině celé plochy, zatímco druhá
polovina bude charakterizována jejich řídkým uspořádáním, případně i prázdnými místy.
Zpřesnění tohoto odhadu by bylo možné teprve po provedení systematického průzkumu,
doplněného případně vrty v nivě potoka. Jedinou formou, jak odhad spolehlivě přiblížit
skutečnosti, je ovšem jen zjišťovací výzkum, např. formou dlouhé sondy vedené v šířce 1-2
metry celou trasou stavby. Teprve takový výzkum má možnost zachytit všechny druhy
komponent, tj. včetně např. pravěkých a raně středověkých pohřebišť, které při povrchových
sběrech unikají, ale při výzkumu jsou často náročnější než situace sídlištní.
Vývoj města
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.
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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.
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 Dráždan. Železnice významně přispěla k
rozvoji zdejšího průmyslu (cukrovar a chemický závod).
Území hustě zalidněná
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.

Náměstí krále Vladislava
Jižním směrem k Pražské bráně vybíhá z náměstí Pražská ulice, která je spolu s jižní stranou
náměstí hlavní obchodní tepnou Velvar, ke které východně přiléhá oblast Spořilova.
Podél východního okraje Spořilova se táhne oblast areálů veřejné vybavenosti přerušená
parkem, která je na severu ukončena dominantou budovy základní školy. Mezi touto oblastí a
areálem závodu COMAX došlo k rozvoji zástavby rodinných domů, který pokračuje dodnes.
Východní okraj oblasti je poznamenán jistou nekoncepčnosti při parcelaci a trasování
místních komunikací.
Podobně problematická je vinou měřítkově nevhodných novodobých zásahů a zanedbaného
parteru celá lokalita západního konce Chržínské ulice přetížená automobilovou dopravou.
Zástavba na severní straně Chržínské ulice je směsicí rodinných domů a průmyslových
objektů menšího měřítka. Na jih od Chržínské potom v návaznosti na nádraží vznikly rozsáhlé
průmyslové plochy, soustředěné z větší části v areálu COMAX.
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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.
Tab. 11 Počet obyvatel v území záměru – Statistický lexikon obcí ČR 2005
Domů
Obyvatel/d
Obec Část obce
Obyvatel
ům*
celkem
trvale
rekreačně
Město Velvary
844
675
45
2911
4,3
Velvary
625
523
20
2468
4,7
Nové Uhy
38
23
9
66
2,9
Uhy
120
93
13
365
3,9
Chržín
130
72
45
214
3,0
Budihostice
39
26
6
91
3,5
Dolní Kamenice
24
9
14
18
2,0
*počet obyvatel na dům je vypočten pouze pro trvale obydlené domy.

Z údajů vyplývá, že domů pro rekreaci je oficielně využíváno poměrně značné procento,
hustota obyvatel trvale bydlících je poměrně rovnoměrná 2 – 5 obyvatel na jeden dům.
Vlastní území záměru leží na severovýchodním okraji města mimo zástavbu.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Celé území MěÚ Velvary je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP, březen
2007, Sdělení č. 4). Zjištěná kvalita ovzduší popsána v dalším textu s tím však zcela
nekoresponduje.
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 čerpána ze 17 studní a následným čeřením se z ní
etylbenzen vyprcháváním odstraňuje.
V území města vznikají neukázněností občanů černé skládky, např. u cukrovaru.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Klimatické poměry
Řešené území patří dle Quitta do teplé oblasti – okrsku T2. Podle Atlasu podnebí patří území
do mírně teplé oblasti, okrsek B1 – mírně teplý, suchý, s mírnou zimou.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet rozptylu je větrná růžice
charakteristická pro danou oblast, která popisuje proudění ve vybrané lokalitě za různých
rozptylových podmínek. Použité větrné růžice, zpracované Českým hydrometeorologickým
ústavem, jsou rozděleny na šestnáct základních směrů proudění, tři třídy rychlosti větru a pět
tříd stability a kompletně jsou uvedeny v rozptylové studii.
Tab. 12 Průměrná četnost větrů v roce
TR*
Velvarsko
m.s



-1

S

SSV

SV VSV

V

VVJ JV

JJV

J

Calm
JZJ

JZ ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

5,76 4,45 3,13 6,27 9,40 5,81 2,22 2,26 2,29 4,51 6,73 9,67 12,62 8,94 5,26 5,51

*

součet

5,17 100,00

*

TR – Třídní rychlost větru, Calm – četnost bezvětří

Tab. 13 Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve ° C)
měsíc
I
II III IV
V VI VII VIII IX
X XI XII rok
srážky 23 22 26 37 53 71 71 63
42 33 30 26 499
teplota -1.9 -0.8 3.3 8,2 13.6 16.6 18.4 17.6 13.6 8.0 3.0 -0.6 8.5
Přímo v řešeném území měření meteorologických dat neprobíhá, jsou uvedeny hodnoty
pro meteorologickou stanici Veltrusy
Další klimatická data
• sněhová pokrývka leží 40dnů v roce;
• sněží 20 - 25dnů v roce;
• převládající směr větru je západní o průměrné síle 2 - 4Bf.
• průměrná oblačnost je 50% za rok;
• průměrný počet hodin slunečního svitu je 1800 hodin za rok
Geomorfologie
Dle regionálního geomorfologického členění České republiky (Czudek, T. a kol., 1972) je
zájmové území zařazeno do:
Subsystému: Hercynská pohoří
Provincie:
Česká vysočina
Subprovincie : Česká tabule
Oblast :
Středočeská tabule
Celek :
Dolnooharská tabule
Podcelek :
Řipská tabule
Okrsky:
Perucká tabule
Lešanská plošina
Osou celého území je tok Červeného potoka. Jeho mělké údolí je geomorfologicky přirozená
komunikační trasa. Zbytek území leží v okrajové široce rozevřené plošině výškově rozčleněné
v mírné táhlé hřbety ve směru západ - východ toky Červeného, Bakovského a Vranského
potoka, ze které v řešeném území výrazně vystupují jen vrchy Radovič a Skála na
jihovýchodním okraji řešeného území. Mimo plochy staré bažantnice Velvarský háj, několika
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drobných prudších svahů a břehových porostů toků je území odlesněno. Na odlesněných
plochách, s výjimkou několika převlhčených míst v nivách toků kde jsou luční porosty, jde
téměř výlučně o ornou půdu.
Určujícím prvkem řešeného území je niva Bakovského, která je zároveň nejnižším místem na
východním okraji katastru v nadmořské výšce 180 m. Nejvýše položeným místem v daném
území je vrch Skála v nadmořské výšce 270 m. Vlastní území záměru leží ve výšce 180 – 205
m n.m.
Ovzduší
Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za nejzávažnější faktor devastace prostředí;
ovlivňuje zdravotní stav obyvatel a poškozuje přírodní prostředí v rozsáhlých oblastech.
Závažné je zejména znečištění polétavým prachem. Jsou to částice popílku menší než 0,02
mm. Tvoří cca 50 % emitovaného popílku a má vlastnosti podobné plynům, takže může být v
závislosti na meterologických podmínkách přenášen na velké vzdálenosti. Tato škodlivina má
schopnost vázat na sebe další škodlivé plyny, především SO2, H2S, CS2 a zanášet je do
dýchacích orgánů živých organismů, a tím prudce zvyšovat jejich účinek.
Částečné zlepšení kvality ovzduší je možno očekávat od postupující plynofikace
energetických zdrojů (kotelen výrobních organizací, občanské vybavenosti, lokálních topenišť
obytné zástavby).
Emise
Z osmi, dle kategorie energetického výkonu klasifikovaných jako střední, zdrojů znečištění
ovzduší jsou významnými bodovými zdroji znečištění pouze dva zdroje, které využívají
pevná paliva. Jde 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. Jejich podíl na celkové imisní situaci v obci a řešeném území není stanoven.
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.
Imise
Řešené 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.
Celkovou úroveň imisní zátěže v zájmovém území (tzv. imisní pozadí) v roce 2020 není
možné na základě dostupných dat přesně stanovit. Pro určité porovnání ve vztahu k imisním
limitů je však možné uvést alespoň porovnání se současnou imisní situací na základě hodnot
naměřených na stanici imisního monitoringu ve Veltrusech.
Tato stanice je umístěna v jižní části nedalekého města Veltrusy, ve vzdálenosti cca 5 – 8 km
od trasy navrhované přeložky. 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.
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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.
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.
Hluk
Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je definován zákonem
č.258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění pozdějších předpisů. Dle daného
zákona se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány
k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely (dle
katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), lesů a venkovních
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
rodinných domů, bytových domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací” se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a
v případě hluku z dopravy se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T a příslušné
korekce (viz hluková studie), přihlížející k místním podmínkám a denní době.
Základní hladina hluku:

LAeq,T = 50 dB

Přeložka silnice II/240 představuje ve smyslu vládního nařízení č.148/2006 Sb. komunikaci
hlavní, na níž jsou za hraniční hodnoty hlukové emise z dopravy považovány hodnoty 60 dB
ve dne (6-22)hod a 50 dB v noci (22-6hod). Na průtahovou komunikaci II/616 a II/240 a
silnice III. třídy č. 240 27, 240 32, které nedoznají případnou realizací obchvatu stavebních
změn v obytných lokalitách, se vztahuje tzv. stará hluková zátěž s limitními hodnotami hluku
70 dB ve dne (6-22)hod a 60 dB v noci (22-6hod).
Chráněným vnitřním prostorem staveb se dle zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro
individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
Přípustné hladiny hluku uvnitř obytných objektů a staveb občanského vybavení jsou
stanoveny dle §10 ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí,
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přihlížejících k využití prostoru a denní době podle tabulky č. 2 část A předpisu. Pro hluk
z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví
pro celou denní a noční dobu.
V posuzované lokalitě se na obytné místnosti chráněných objektů vztahuje korekce uvedená
v tabulce přílohy č.2 část A vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací”, jsou tudíž platné nejvyšší přípustné limity 45 dB
v době denní (6-22hod) a 35 dB v době noční (22-6hod), resp. 40/30 dB pro objekty navržené,
dokončené a zkolaudované po 1.6.2006.
Hluková situace podél stávající komunikace II/240 a II/616 nebyla zjišťována, je však
vypočtena pro r. 2020. Hlukové limity pro starou zátěž jsou překročeny pouze u několika
objektů, téměř u všech chráněných objektů podél průtahu jsou však překročeny přísnější limity
50 dB v noci a 60 dB v denním období.
Geologie
Východní okraj Perucké tabule, kam spadá větší část řešené území, je k východu ukloněná,
mírně erodovaná druhohomí sedimentární tabule. Je budována spodnoturonskými písčitými
slínovci a spongity, které jsou uloženy na permokarbonských slínovcích a pískovcích. Obojí
podložní horniny vystupují jako půdotvomé jen na erozních údolních svazích vodotečí, neboť
vlastní povrch území tvoří čtvrtohorní, místy až několik desítek metrů mocné sprašové závěje a
překryvy. Na permokarbonské sedimenty jsou vázány polohy černého uhlí.

Do západní částí řešeného území v k.ú. Ješín zasahuje dosud netěžené ložisko Č. B3 160700
Slaný. Na sever a západ od Velvar byla v 19. století po několik let těžena mělká, tzv. kounovská
uhelná sloj permského stáří. Šlo celkem asi o čtyři důlní díla, která nejsou vedena v registru
poddolovaných území Geofondu Praha. Jejich místa (odvaly a propad jámy) jsou však dosud v
terénu patrná.
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Severovýchodně od záměru leží CHLÚ štěrkopísku Sazená II č. 721650003. Vlastní území
záměru není poddolované.
V rámci přípravy záměru byl zpracován předběžný inženýrsko-geologický průzkum z něhož
vyplývá:
V začátku u části Nové Uhy se pod vrstvou organické zeminy o mocnosti 0,4 m do hloubky 2,5
m nachází polohy fluviálních sedimentů vyšších terasových stupňů. Jedná se o ulehlý štěrk
s příměsí jemnozrnné zeminy, svrchu s hlinitou příměsí – štěrk hlinitý. Hlouběji (do hloubky
4,0 m) byly zastiženy ulehlé písky s příměsí jemnozrnné zeminy.
V přechodu nivy Bakovského potoka se pod vrstvou organické zeminy o mocnostech 0,3-0,9 m
vyskytuje pestré složení fluviálních, při úpatí svahů i deluviálních sedimentů. Jejich mocnost a
plošné rozšíření je značně variabilní. V první polovině úseku jsou to písčitohlinité a jílovité
zeminy, dále pak jílovitopísčité příp. štěrkovité zeminy. V blízkosti stávajících vodních toků
pak se nachází jílovitohlinité zeminy, místy s organickou příměsí. Ve druhé polovině budou pod
humózními vrstvami zastiženy hlavně jílovité zeminy a jíly, převážně tuhé konzistence.
Hlouběji pak jsou v nivě převážně písčité a štěrkovité fluviální zvodnělé sedimenty.
Mezi silnicemi III. třídy u Dolní Kamenice se pod vrstvou organické zeminy o mocnosti 0,40,8 m vyskytují fluviální sedimenty vyšších terasových stupňů. Ty jsou reprezentovány
písčitými a jílovitopísčitými sedimenty. Za Velvanou se objevují eolické sedimenty – spraše.
Jednou sondou byly zastiženy podložní zcela zvětralé permokarbonské horniny charakteru
uhelného jílovce až jílu. Dále sonda zastihla více než 0,6 m mocnou černouhelnou sloj.
V závěrečném úseku se pod vrstvou organické zeminy o mocnosti 0,5-0,8 m vyskytují eolické
(eolickodeluviální) sedimenty, jejichž mocnost ve směru staničení klesá. Hlouběji pak byly
zastiženy fluviální jílovitopísčité, ulehlé/pevné zeminy.
Svahy budoucích zářezů budou zastoupeny různými typy hornin a zemin, které mohou být
snadno degradovány povrchovou erozí, proto doporučujeme navrhnout vhodnou ochranu stěn
svahů. Materiál získaný ze zářezu je obecně vhodný až velmi vhodný pro použití do násypů.
V blízkosti stávajících vodních toků (cca 30 m na každou stranu) je doporučeno zvážit
vybudování plošné sanace z hrubého lomového kamene, a to z důvodů výskytu jemnozrnných
jílovitých zemin, převážně tuhé až kašovité konzistence.
Hydrogeologie a podzemní voda
Při předběžném 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 Bakovském potoce a přilehlých vodních kanálech. Hladina podzemní vody
byla zastižena v hloubce 0,5-1,5 m pod úrovní stávajícího terénu.
Ochranná pásma vodních zdrojů
V trase přeložky silnice se nenachází žádná pásma ochrany vodních zdrojů. Severně od trasy
je stanoveno ochranné pásmo II.b vodního zdroje Čepel.
Po Vranském potoce je řešeným územím vedena hranice CHOPAV Česká křída, která byla
vyhlášená nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. Nejsevernější výběžek řešeného území leží v
její ploše.
Na území města Velvar je celkem 21 vodárensky využívaných objektů podzemních vod,
v řešeném území se nevyskytují.
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Povrchová voda
Řešené území je odvodňováno Bakovským potokem a jeho přítoky do Vltavy. Jeho povodí je
dílčím povodím Vltavy. Přeložka silnice leží v povodí Bakovského potoka (č.h.p. 1-12-02081) a jeho levostranného přítoku Vranského potoka (č.h.p. 1-12-02-092).
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 Tab. 14, Tab. 15 a
Tab. 16 jsou uvedeny základní hydrologické charakteristiky dotčených 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.
Tab. 14 Hydrologické charakteristiky
Název toku

Plocha povodí
k vyústění dešť.
vod (km2)

Průměrný roční
srážkový úhrn
(mm)

Bakovský p..
Vranský p.

285,401
96,507

507
493

Tab. 15 m-denní vody
Překročení m-den
Qm Bakovský p..
(l/s) Vranský p.
Tab. 16 N-leté vody
Překročení N-let
Bakovský p..
QN
(m3/s) Vranský p.

30
1 378
310

1
4,7
3,9

Průměrný odtok
Odtokový Průměrný průtok
z povodí za rok
3
součinitel
(m /s)
(tis. m3)

0,13
0,09

90
738
166

2
8,8
5,9

180
439
97

5
16,7
8,8

0,63
0,15

270
279
68

10
25,0
11,7

20
35,6
14,6

18 811
4 282

330
179
39

50
53,4
19,5

355
110
29

100
70,3
32,1

Čistírna odpadních vod je umístěna u Bakovského potoka na SV okraji města v blízkosti
vlečky do bývalého cukrovaru.
Půda
Permokarbonské usazeniny - pískovce a písčité sliny - poskytují hnědé půdy, kyselé hnědé
půdy a hnědé rendziny. Křídové sedimenty, zejména opuky poskytují rendziny. Kvartérní
sprašové hlíny poskytují pravé černozemě. Recentní údolní náplavy poskytují nivní půdy na
nivní uloženinách. Na písečných náplavech se vyvinuly hnědé drnové půdy.
Jedná se o charakteristický teplý, suchý region s průměrnou roční teplotou 8-9 °C a ročním
úhrnem srážek 500-600 mm Převažujícím půdním typem jsou karbonátové černozemě na
spraších. Podle údajů z KN se jedná o
BPEJ 1.01.00 - I. třída ochrany zemědělské půdy. Bonitně nejcennější půdy převážně
v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých; černozem na spraši, středně těžké s převážně
příznivým vodním režimem.
BPEJ 1.05.01 - III. třída ochrany zemědělské půdy. Půdy s průměrnou produkční schopností,
které je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu; černozemě vytvořené na
středně (30-70 cm) mocné vrstvě uložené na píscích, lehčí, středně výsušné půdy.
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BPEJ 1.58.00 - II. třída ochrany. Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční
schopnost. Jsou jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné; nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové
poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé.
Na zemědělsky obdělávaných půdách se pěstují zejména obilniny a pícniny.
Plochy určené pro plnění funkce lesa se nalézají v katastru Uhy ve vzdálenosti větší než 50 m
od navrhované komunikace.
Seismicita
Podle GFÚ AV ČR patří Čelákovice do oblasti, kde lze očekávat zemětřesení maximálně 5
stupně na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 (zemětřesení je pozorováno
uvnitř budov, zvířata jsou neklidná, budovy se otřásají, otřes připomíná pád těžkého předmětu
dovnitř budovy).
Radonové riziko
Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1 : 200 000) leží posuzované území v kategorii
2 - střední radonové riziko - označení 2Ps (permské sedimenty – pískovce, jílovce, slepence,
arkózy). Pro výstavbu silnice nejsou potřebná žádná opatření.
Flóra a fauna
Z fytogeografického hlediska řešené území náleží do oblasti termofytikum - T
(Thermophyticum), obvodu české termofytikum - Čes. T (Thermobohemicum), podobvodu 7.
Středočeská tabule, kde leží na hranici okrsků 7 c. Slánská tabule a 7 b. Podřipská tabule.
Podie nejnovější biogeografické regionace (Dr. M. Culek, 1994) leží řešené území v Provincii
České, v podprovincii 1. Hercynská, v bioregionu 1.2 Řipský.
Dle staršího biogeografického členění území republiky na sosiekoregtony, leží řešené území
na hranici sosiekoregionu 1.2 Dolní Poohří. Řešené území leží ve 2. vegetačním stupni.
Na daném území jde o společenstva olšin - svaz Alno-Padion, které je vázáno na nivy toků a
zbytkově je zastoupeno v břehových porostech. Na k jihu orientovaných levobřežních
údolních svazích toků je rekonstrukčně přirozeným společenstvem společenstvo
Subxerofilních doubrav - svaz Potentillo-Quercetum, které se v území zachovalo jen na
ojedinělých lokalitách v údolí Bakovského potoka. Na východním okraji řešeného území je
rekonstrukčně přirozeným společenstvem společenstvo acidofílních doubrav - svaz Quercion
robori-petraeae, na ostatní části řešeného území je rekonstrukčně přirozeným společenstvem
společenstvo dubohabrových hájů - svaz Carpinion betuli, jež je ve zbytcích zachováno v
porostech svahových a cestních mezí.
V soukromých zahradách starší zástavby se nejvíce uplatňují ovocné dřeviny s četným
zastoupením ořešáku vlašského, který objemem koruny lze řadit k patří k základní
strukturotvorné zeleni. Z neovocných stromů ve starší zástavbě převažuje jasan ztepilý, lípa
srdčitá, vrba bílá a javor klen, v menší míře, bříza bílá a olše lepkavá, z jehličin smrk ztepilý a
modřín opadavý. U nové, ale i starší zástavby je v řadě případů použito k úpravám zahrad a
dvorů zahradních kultivarů exotických jehličin.
Pro území navrhovaného obchvatu byl proveden botanický a zoologický průzkum (příloha
B.3) za účelem vytipování předpokládaných střetů se zájmy státní ochrany přírody a zjištění
zda se v trase nenachází zvláště chráněné druhy rostlin podle přílohy č.II Vyhlášky
Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
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Od křižovatky silnic I/16 a II/616 směřuje trasa obchvatu do údolní nivy Bakovského potoka.
Začátek trasy vede po plochách orné půdy lemované mezemi s ovocnými stromy a keřovou
zelení. V údolní nivě prochází trasa obchvatu mnohem cennějšími biotopy z hlediska ochrany
přírody – rozsáhlými rákosovými porosty a překonává zde tok Bakovského potoka, který je ze
zákona č. 114 / 1992 Sb. významným krajinným prvkem. Za silnicí Velvary – Budihostice je
celá západní větev obchvatu až po napojení na silnici II/240 vedena plochami orné půdy a je
tudíž z hlediska zájmů státní ochrany přírody bezkonfliktní.
Botanický průzkum byl proveden na podzim roku 2007. Na lokalitách v trase navrženého
silničního obchvatu bylo zjištěno celkem 127 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin, seznam
uveden v příloze B.4.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh obsažený v Červeném seznamu
cévnatých rostlin České republiky v kategorii C3 - druh ohrožený, který je však v této oblasti
na polích a ruderálních místech poměrně častý. Hyoscyamus niger L. - blín černý se vyskytuje
v lokalitách úhor u silnice na Miletice, a východně od silnice na Budihostice, okraj křovin a
ruderál. V Českém termofytiku poměrně častý ruderální druh a polní plevel. Preferuje mírně
narušené půdy.
Botanický průzkum byly doplněn dendrologickým průzkumem

Topol – vícekmen
Porosty u starého koryta
Trasa obchvatu vede převážně agrocenózami. Zeleň, která se zde vyskytuje tvoří doprovod
křižujících komunikací, polních cest a mezí, přechází i přes stávající či bývalé břehové
porosty. U napojení na silnici I/16H se nachází mez s náletovými bezy černými – Sambucus
nigra, slivoněmi – Prunus sp. a vtroušenými jasany – Fraxinus excelsior a pokračuje
k ovocnému sadu – „třešňovce“. Ovocné stromky jsou mladé do 3m výšky. Dalším
významným prvkem, pokud jde o zeleň, je soliterní vrba – Salix sp. Jedná se o vícekmen
výšky cca 16m mimo trasu. Dále trasa pokračuje polními kulturami a míjí, v nivě Bakovského
potoka u polní cesty, 2 vzrostlé topoly – Populus sp. – vícekmeny. Tyto dřeviny dosahují
výšky cca 18m. V jejich podrostu se nachází bez černý – Sambucus nigra. Dále trasa prochází
přes Bakovský potok. V místě přechodu trasy přes potok se ale doprovodné břehové porosty
nevyskytují. Největší množství zeleně se nachází podél bývalého koryta Bakovského potoka.
Stromy zde dosahují výšky až 20m. Jedná se zejména o topoly – Populus sp. s podrostem vrb
– Salix sp., jasanů – Fraxinus excelsior a bezu černého – Sambucus nigra. Silnici Velvary –
Budihostice lemuje nepravidelné stromořadí složené ze slivoně švestky – Prunus comestica,
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myrobalánu – Prunus cerasifera, hrušně obecné – Pyrus communis a náletových keřů bezu
černého - Sambucus nigra. Stromy dosahují výšky okolo 5m. V době průzkumu probíhala
údržba dřevin, jejich ořez i kácení některých jedinců. Podél komunikace spojující Velvary a
Černuc se nacházejí nové výsadby alejových stromů, jasanů – Fraxinus excelsior (výška do
2,5m), které postupně nahrazují přestárlé třešně – Cerasus avium (výška do 5m).
V podzimním aspektu roku 2007 byl zahájen zoologický průzkum lokality a pokračoval
v zimním období.
V údolní nivě prochází trasa obchvatu velmi cennými biotopy z hlediska ochrany přírody –
rozsáhlými rákosovými porosty a překonává zde tok Bakovského potoka. Z charakteru tohoto
biotopu je možné předpokládat, že bude v následném období zoologického průzkumu
prokázán výskyt řady zvláště chráněných živočichů dle vyhlášky 395 / 1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Významný bude především výskyt obojživelníků, kteří se mohou
rozmnožovat nejen v tůni přímo v zájmovém území, ale především v litorálních částech
Budihostického a Chržinského rybníka. Ačkoliv tyto rybníky neleží přímo v zájmovém
území, dá se vzhledem ke konfiguraci terénu a jejich poloze je pravděpodobné, že údolní niva
Bakovského potoka bude nejen jejich trvalým biotopem mimo reprodukční období, ale
především bude využívána při reprodukčních migracích na vodní plochy, které využívají k
rozmnožování. Z principu předběžné opatrnosti je nutné počítat s výskytem níže uvedených
druhů obojživelníků a plazů, kteří byli v území v minulosti prokázáni a je tudíž
pravděpodobné, že v jarním aspektu může být jejich výskyt potvrzen i ve sledovaném
zájmovém území, které spadá do plochy tohoto čtverce zoologického mapování.
OBOJŽIVELNÍCI:
Čolek obecný - Triturus vulgaris
Kuňka obecná - Bombina bombina - Velvary koupaliště 1986 (Hottmar)
Ropucha obecná - Bufo bufo - Velvary 1986 (Hottmar)
Ropucha zelená - Bufo viridis
Skokan hnědý - Rana temporaria
Skokan skřehotavý - Rana ridibunda
Skokan zelený - Rana eculenta synkl.
PLAZI:
Ještěrka obecná - Lacerta agilis
Slepýš křehký - Anguis fragilis
Z entomologického hlediska není možné v zájmovém území vyloučit výskyt zvláště
chráněných druhů bezobratlých, vázaných na mokřadní biotopy.
Údolní niva mokřadního charakteru s rozsáhlými rákosinami, vzrostlou dřevinnou zelení a
keřovým podrostem vytváří biotopy vhodné pro reprodukci řady druhů ornitofauny, mezi
nimiž je možné předpokládat výskyt více druhů řazených mezi zvláště chráněné druhy
živočichů dle přílohy III., vyhlášky č. 395 / 1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podstatná
je i skutečnost, že podle současně platné legislativy jsou chráněny všechny volně žijící druhy
ptáků a jimi užívaná sídla. Předpokládaný migrační koridor, využívaný ptactvem, je veden
podél toku Bakovského potoka při jejich jarní a podzimní migraci. Význam tohoto koridoru je
umocněn především konfigurací okolní krajiny a jejím intenzivním zemědělským využíváním
ve velkých půdních celcích s absencí souvislých pásů křovinné a stromové vegetace.
Z charakteru zájmového území je možné předpokládat, že nivou nepovedou žádné regionálně,
či nadregionálně významné migrační koridory středních a velkých savců. Stopní dráhy srnčí
zvěře (srnec obecný – Capreolus capreolus) byly zjištěny s výrazně vyšší frekvencí v nivě
Bakovského potoka na západ od plánované trasy obchvatu v místech, kde zvěř pravidelně
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překonává tok v severojižním směru při migraci do údolí Vranského potoka. Tyto migrační
trasy jsou vedeny kolmo na vlastní tok Bakovského potoka, paralelně s jihovýchodním
segmentem plánovaného obchvatu a do střetu s touto liniovou dopravní stavbou dojde v úseku
obchvatu východně od průchodu obchvatu kolem areálu Velvany Velvary.
Teplotní a srážkový průběh vývoje povětrnostních podmínek, nutný pro dostatečnou
vypovídací hodnotu migrační studie, nebyl v dosavadním průběhu zimy 2007/2008
optimální. Jde především o absenci déletrvající souvislé sněhové pokrývky, a tak má
předběžná zpráva migrační studie spíše informační charakter. Byly zjištěny tři častěji
používané migrační koridory zvěře, lokalizované v místě překonávání Bakovského potoka
západně od trasy jihovýchodního segmentu obchvatu Velvar. Studie bude dopracována do
jarního aspektu 2008, bude dostatečně dlouhou dobu sněhová pokrývka.
Výsledky studie jsou předběžné, během podzimního aspektu byl paralelně zahájen klasický
zoologický průzkum zájmového území, jehož výsledky budou předloženy po ukončení celého
průzkumu koncem letního aspektu ve druhé polovině roku 2008.
Krajina
Celé rozsáhlé území je součástí české křídové pánve tvořené vápnitými horninami. Reliéf má
charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75-100 m. Mírně zvlněnou krajinou
protéká Červený a Bakovský potok k jejichž soutoku dochází právě ve Velvarech a dále odtud
směřují k dolnímu toku Vltavy. Bioregion tvoří opuková tabule s teplomilnou biotou
2.bukovo-dubového vegetačního stupně. Krajiny lze charakterizovat jako rovinnou,
zemědělskou. V současnosti zde dominuje orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních lad.
Území je velmi slabě zalesněno.
Vzhledem k vysoké intenzitě zemědělského využívání území a extrémně nízkému podílu lesů
na celkové ploše území, který nedosahuje ani 1.7%, je každý trvalý přírodě blízký porost
cenný. Jde především o zbytky lučních a břehových porostů v okolí vodotečí a lesostepní
přirozené porosty svahových mezí a dřeviny v doprovodu cest.
Obecně schází v krajině řešeného území lesní a dřevinná nelesní zeleň. Krajinářsky se dá
tento stav napravit kulisovým efektem vysoké zeleně vysázené podél terénních hran a cest. Je
nutno do krajiny zapojit i navrhovaný obchvat. Malý podíl travních ploch by se mohl zvýšit
obnovou lučních porostů v nivách potoků při revitalizaci napřímených regulovaných toků.
Krajinný ráz okolí je poznamenán areály průmyslových a zemědělských závodů a železniční
tratí do nich vedoucí. Dotčené pozemky jsou využívány především pro zemědělskou výrobu.
Koeficient ekologické stability regionu je nízký – 0,2. Území je nadprůměrně využívané, se
zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy.
Zástavbu okolních sídel nelze považovat za rázovitou či architektonicky výjimečnou. Ve
volné krajině prakticky chybí drobná historicky hodnotná kulturní architektura. Funkční i
vzhledová harmonie krajiny byly v minulosti dlouhodobě významně ovlivněny hustým
osídlením, intenzivní zemědělskou činností a v tomto konkrétním případě i průmyslovými
aktivitami. Tomu odpovídá i stav sídel a kvalita bydlení.
Turistika
V zájmovém území města je pěší a cyklistická doprava s ohledem na vcelku rovinatý
charakter území a relativně krátké přepravní vzdálenosti tradičním a důležitým prvkem
dopravního systému. Obecně je však třeba připomenout spíše sezónní charakter cyklistické
dopravy, což omezuje možnosti jejího uplatnění jako stabilního prvku dopravního systému
města. Z těchto důvodů je třeba počítat s pěší a cyklistickou dopravou spíše jako s
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doplňkovým prvkem systému, její širší uplatnění se předpokládá pro rekreační a sportovní
aktivity.

Ortofotomapa zájmového území
Vlastním řešeným územím prochází zelená turisticky značená trasa vedená od železniční
stanice v Kralupech přes Velkou Bučinu na náměstí krále Vladislava, Chržínskou ulicí a
loukami přes trasu obchvatu do Chržína a k železniční stanici v Nových Ouholicích.
Pro cykloturistickou dopravu je s ohledem na relativně nižší intenzity silničního provozu
využívána poměrně hustá síť silnic III. tříd a také další navazující polní cesty, nejsou zde
vymezeny cyklostezky.
Chráněná území podle zvláštních zákonů
Do zájmového území zasahuje CHOPAV Severočeská křída.
Ochranná pásma
Prostor kříží linka vrchního vedení VN 22 kV, která bude v rámci stavby přeložena či
upravena, práce budou probíhat v jejich ochranném pásmu.
Územím probíhá etylenovod DN 100. Průzkum ochranných pásem dalších inženýrských sítí
(především kabelů´) bude proveden v rámci DÚR – tyto sítě nebudou mít na návrh záměru
vliv.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
D.1.A Vlivy stavby a provozu
D.1.A.1 Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na zdraví obyvatel
V rámci oznámení nebylo zpracováno hodnocení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou
osobou. Vzhledem ke zjištěným změnám emisí v rozptylové a hlukové studii uvádíme
následující shrnutí, vycházející z hodnocení obdobných záměrů.
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Posuzovaný záměr nebude zdrojem
elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá kontaminace
zdrojů vod chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny. Záměr neovlivní
oslunění okolních obytných domů. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru
významněji ovlivněny, budou tedy hluk a znečištění ovzduší.
V předkládaném vyhodnocení jsou uvažovány pouze vlivy působící při běžném provozu, jeho
výsledky není možno vztáhnout na případy zvláštních situací, včetně havárií.
Znečištění ovzduší
Silniční doprava je zdrojem řady látek, znečišťujících ovzduší. Při hodnocení potenciálního
vlivu komunikace není možné posuzovat všechny vznikající látky, nejčastěji jsou pro
screeningové hodnocení nepříznivých zdravotních vlivů liniových zdrojů používány jako
indikátory oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu látek s prahovým
působením společně s benzenem jako reprezentantem karcinogenních látek, při rozšířeném
hodnocení bývá používán také prašný aerosol frakce PM10. Za exponované je považováno
obyvatelstvo v blízkosti hodnoceného úseku silnice a navazujících komunikací, v místech
očekávaného zvýšení znečištění ovzduší, podrobněji viz kap. D.1.A.2.
Na základě výsledků rozptylové studie je možné zhodnotit vliv navrhovaného záměru na
zdraví obyvatel v dotčené obytné zástavbě. Jak je patrné z provedeného odhadu imisního
pozadí v roce 2020, lze v zájmovém území očekávat, že v případě průměrných ročních
koncentrací všech sledovaných látek se budou hodnoty pohybovat výrazně pod hranicemi
imisních limitů. V případě krátkodobých koncentrací (maximální hodinové koncentrace NO2
a denní koncentrace suspendovaných částic PM10) lze také očekávat podlimitní hodnoty,
ovšem v případě souhry nepříznivých meteorologických a emisních podmínek se mohou v
ojedinělých případech limitním hodnotám přiblížit.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, změní se vlivem provozu na hodnocené přeložce
imisní situace v oblastech s obytnou zástavbou následujícím způsobem:
 IHr NO2 se zvýší nejvíce o 0,4 μg.m-3, poklesnou pak nejvíce o 0,3 μg.m-3.
 IHr benzenu se zvýší maximálně o 0,005 μg.m-3 a sníží až o 0,014 μg.m-3.
 IHr suspendovaných částic PM10 se zvýší nejvýše o 1 μg.m-3, poklesnou pak nejvýše o
1,5 μg.m-3.
 IHk oxidu dusičitého se zvýší nejvýše o 1,5 g.m-3, poklesnou pak až o 4 μg.m-3.
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Současně platí, že z hlediska plošného dotčení obytné zástavby jednoznačně převládají pásma
snížení imisní zátěže nad rozsahem pásem s nárůstem koncentrací, a to u všech posuzovaných
imisních charakteristik.
Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že nejvýraznější snížení imisní zátěže je možné
očekávat v centrální části Velvar v blízkosti stávajícího průtahu II/240. Naopak nejvýraznější
nárůst imisní zátěže byl vypočten podél východní části obchvatu, přičemž obytná zástavba se
nachází pouze v jedné lokalitě (ve vzdálenosti okolo 200 metrů). Změny jsou vzhledem k
očekávaným hodnotám imisního pozadí velmi malé a nezpůsobí překračování imisních limitů
u žádné ze sledovaných látek.
Pozitivní dopad na obyvatelstvo je možné očekávat tedy zejména v centrální části obce, podél
stávajícího průtahu. Zasažená obytná zástavba se v této lokalitě nachází v těsné blízkosti
komunikace. Negativní dopad na zdraví obyvatel je možné očekávat pouze v lokalitě Nové
Uhy, kde bylo vypočteno zvýšení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10. Z hlediska
ochrany obyvatel lze v této lokalitě doporučit realizaci opatření k omezení prašnosti, např.
výsadbou izolační zeleně podél přeložky.
Hluk
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky
hluku na lidské zdraví je možné (s určitým zjednodušením) rozdělit na účinky specifické,
projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky
hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární
systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy
jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění
placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Základní přehled možných nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví, který vychází
především z autorizačního návodu SZÚ k hodnocení zdravotního rizika hluku v
mimopracovním prostředí, který shrnuje současné poznatky o nepříznivých účincích hluku
na lidské zdraví a pohodu lidí podle doporučení WHO a dalších zdrojů.
 Poškození sluchového aparátu.
 Nepříznivé ovlivnění spánku
 Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku
 Zhoršení komunikace řečí
 Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem
 Obtěžování hlukem
 Zvýšení celkové nemocnosti
V Tab. 17 a Tab. 18 jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní a noční hlukové zátěže,
odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu
obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků
epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v
citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u
citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších.
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Tab. 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den (LAeq, 6-22 h)
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

DB(A)
55-60
60-65

65-70

70+

55 – 60

60 +

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

Tab. 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - noc (LAeq, 22 – 6 h)
Nepříznivý účinek

35 – 40

40 – 45

DB(A)
45 – 50
50 – 55

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

Na základě vyhodnocení akustické studie je pak možné konstatovat následující skutečnosti
pro rok 2020:
Stav bez obchvatu
 v Chržínské ulici budou ve dne dosahovány hodnoty, při kterých by mohlo být indikováno
poškození sluchu, v noci pak hodnoty hlukové zátěže spadající do kategorie zhoršené
nálady a výkonnosti následující den.
 Na průtahu silnice II/240 (Školní, Tyršova, náměstí, Za Roudnickou Branou) budou ve
dne dosahovány hodnoty, při kterých by mohlo být indikováno určité zdravotní riziko,
v noci pak úroveň hlukové noční zátěže v kategorii obtěžování hlukem, zvýšené užívání
sedativ a subjektivně vnímaná horší kvalita spánku.
 v ostatních zkoumaných lokalitách nepůsobí hluk ze silniční dopravy ve dne zdravotní
potíže, v noci je pak mimo jakékoliv účinky část zástavby v ulici U cukrovaru a v Dolní
Kamenici a samozřejmě ostatní části města mimo průtah.
Stav s obchvatem
 V Chržínské ulici dojde ke snížení hluku ve dne o jeden stupeň (sníží se pravděpodobnost
sluchového postižení), v noci pak bude změna minimální a nepříznivé účinky se příliš
nesníží.
 Na průtahu silnice II/240 bude však snížení hluku podstatné, ve dne klesne pouze na
obtěžování a zhoršenou komunikaci, v noci je pokles až o 9 dB významný. Vůbec zde
nebude docházet ke zdravotním rizikům. Vzhledem k důležitosti a využívání centra
občany města je tento fakt velmi pozitivní.
 Hluk z nově navržené silnice s PHS nebude nikde dosahovat kritických hodnot, zvýšení
hluku ve dne v Nových Uhách a Dolní Kamenici nezpůsobí žádné zdravotní potíže.
Zvýšení hlukového zatížení v noci bude v nových Uhách i Dolní Kamenici
zaznamenatelné, v Dolní Kamenici však stále zůstane pod úrovní způsobující nepříznivé
účinky.
 Na základě výsledků hodnocení lze konstatovat, že provoz záměru nezpůsobí poškození
zdraví u obyvatel žijících v nejbližším okolí, výrazně však přispěje ke kvalitě života
v centru města.
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Závěr
V rámci oznámení byl orientačně vyhodnoceno převedení části automobilového provozu
z centra města na jeho okraj. Jako hlavní faktory byly uvažovány znečištění ovzduší a hluk.
Na základě výsledků rozptylové studie lze v zájmovém území očekávat, že v případě
průměrných ročních koncentrací všech sledovaných látek se budou hodnoty pohybovat
výrazně pod hranicemi imisních limitů. V případě krátkodobých koncentrací lze také očekávat
podlimitní hodnoty, ovšem v případě souhry nepříznivých meteorologických a emisních
podmínek se mohou v ojedinělých případech limitním hodnotám přiblížit. Současně platí, že z
hlediska plošného dotčení obytné zástavby jednoznačně převládají pásma snížení imisní
zátěže nad rozsahem pásem s nárůstem koncentrací, a to u všech posuzovaných imisních
charakteristik.
Pozitivní dopad na obyvatelstvo je možné očekávat tedy zejména v centrální části obce, podél
stávajícího průtahu. Zasažená obytná zástavba se v této lokalitě nachází v těsné blízkosti
komunikace. Negativní dopad na zdraví obyvatel je možné očekávat pouze v lokalitě Nové
Uhy, kde bylo vypočteno zvýšení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10.
Na základě vyhodnocení akustické studie je pak možné konstatovat následující skutečnosti
pro rok 2020:
V Chržínské ulici dojde k poměrně malému snížení hluku, na průtahu silnice II/240 bude však
snížení hluku podstatné, v noci je pokles až o 9 dB významný. Hluk z nově navržené silnice
s PHS nebude nikde dosahovat kritických hodnot, zvýšení hluku ve dne v Nových Uhách a
Dolní Kamenici nezpůsobí žádné zdravotní potíže. Zvýšení hlukového zatížení v noci bude
v nových Uhách i Dolní Kamenici zaznamenatelné, v Dolní Kamenici však stále zůstane pod
úrovní způsobující nepříznivé účinky.
Na základě výsledků hodnocení lze tedy konstatovat, že převedení automobilové dopravy
mimo města sníží zdravotní rizika v centru města, aniž by způsobilo poškození zdraví u
obyvatel žijících v okolí nové komunikace.
Ovlivnění faktoru psychické pohody (včetně dělících účinků a bezpečnosti)
Vliv na psychickou pohodu obyvatel se příliš nezmění. Dojde ke zlepšení dopravní situace a
snížení nepříznivých vlivů v centrální části města výměnou za mírné zhoršení hlukových
poměrů v domech nejbližších k nové okružní křižovatce.
Trasa obchvatu rozdělí údolní nivu, stávající cesta, po které je vedena turistická značka, bude
převedena pod most na obchvatu.
Převedením dopravy z centra města se sníží pravděpodobnost střetu chodců a cyklistů
s automobily (především v zúžených místech) a s tím související pravděpodobnost zranění.
Sociální a ekonomické důsledky
Mezi sociální a ekonomické důsledky lze počítat nutné demolice, zaměstnanost, turistický
ruch.
Souhrnně lze konstatovat, že záměr nebude mít z tohoto pohledu prakticky žádný vliv.
nevyžaduje demolice, dopravní přístup pro turisty se nezmění a neovlivní zaměstnanost.
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D.1.A.2 Vliv na ovzduší a klima
Změna v uspořádání dopravy nemůže ovlivnit klima v území.
Všeobecně
Cílem rozptylové studie v příloze B.2 je vyhodnotit vlivy provozu na navrhované přeložce na
kvalitu ovzduší. Ve studii je porovnávána výhledová imisní situace v zájmovém území v roce
2020 (bez výstavby obchvatu) s imisní zátěží po zahájení provozu. Výsledky jsou ve studii
graficky zobrazeny.
Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý, benzen a suspendované
částice frakce PM10, které patří mezi nejzávažnější znečišťující příměsi z automobilové
dopravy.
V modelovém hodnocení kvality ovzduší byly samostatně posuzovány následující emisní a
imisní situace:


Stav bez obchvatu v roce 2020 – vychází z očekávaného dopravního zatížení stávající
komunikační sítě za předpokladu, že přeložka silnice II/240 nebude uvedena do provozu.
Do výpočtu byly zahrnuty úseky stávajících komunikací v zájmovém území, pro které
byly zadavatelem předány údaje o očekávaných intenzitách dopravy.



Vliv přeložky silnice II/240 – jedná se o navrhovaný záměr od křížení silnic I/16 a II/616
podél severního okraje Velvar a napojenou na stávající komunikaci II/240 směrem na
Roudnici nad Labem. V celém úseku je trasa přeložky vedena v jedné variantě.

Očekávané intenzity automobilové dopravy pro oba stavy jsou uvažovány podle přílohy B.4.
Na základě údajů o intenzitách dopravy byly vypočteny emise jednotlivých znečišťujících
látek pro komunikační síť pro oba stavy. Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla
použita metodika MEFA 06. Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku
– očekávaný podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4 v
prognóze pro rok 2020. Údaje o skladbě vozového parku byly zpracovány na základě
dopravních průzkumů v rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR a na základě
zahraničních prognóz vývoje.
V případě hodnocení suspendovaných prachových částic PM10 bylo vedle sazí emitovaných
přímo spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost), stanoveno rovněž množství
prachových částic zvířených projíždějícími automobily (sekundární prašnost), a to výpočtem
na základě metodiky US EPA „AP-42 – Compilation of Air Pollutant Emission Factors“.
Podle nařízení vlády č.597/2006 Sb., kterým se stanoví mj. i imisní limity znečišťujících látek
v ovzduší, nesmějí koncentrace znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit následující
hodnoty:
Tab. 19 Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Znečišťující příměs
oxid dusičitý
benzen
suspendované částice PM10

Imisní limit pro rok
Časový interval
2020 (µg.m-3)
kalendářní rok
1 hod
kalendářní rok
kalendářní rok

40
200
5
40

Maximální
tolerovaný počet
překročení za rok
–
18
–
–
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Metodika výpočtu
Pro výpočet byl použit imisní model ATEM. Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu
znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a
meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v
atmosféře. Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého
na oxid dusičitý. Model ATEM je v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako jedna z
referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.
Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Výsledky
modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek (model umožňuje stanovit
koncentrace cca 60 organických a anorganických látek)
2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty
3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi
4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů
5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění
6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací
S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru
byly v rámci studie sledovány průměrné roční a maximální hodinové koncentrace oxidu
dusičitého a průměrné roční koncentrace benzenu a suspendovaných částic frakce PM10.
Výsledky výpočtu
Průměrné roční koncentrace (IHr) jsou z vypočtených imisních hodnot nejvhodnější pro
hodnocení vlivu posuzované stavby, neboť zohledňují jak vliv emisí, tak i průběhu
meteorologických parametrů během celého roku.
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (IHk) představují hodnotu, vypočtenou za
předpokladu nejhorších emisních a rozptylových podmínek. To znamená mj. předpoklad, že
zdroje jsou v provozu současně, dále jsou pro každé místo (referenční bod) samostatně
modelovány nejhorší meteorologické podmínky (ze všech kombinací je uvažována vždy ta,
která je spojena s nejvyšší koncentrací v daném bodě). Daná kombinace emisních a
meteorologických podmínek nemusí během roku (či několika let) vůbec nastat. Stejně tak se
ale může jednat o kombinaci, která se v daném místě vyskytuje opakovaně.
Ačkoli jsou hodnoty IHk prezentovány pro celé území na jednom grafickém výstupu, jsou
často vypočteny pro každý bod při jiných podmínkách a nenastanou v celém území najednou.
Výkresy IHk tedy ukazují nejvyšší vypočtené hodnoty v jednotlivých místech, nikoli souvislé
pole, jako je tomu u ročních hodnot.
Vypočtené znečištění ovzduší NO2
Bez obchvatu
Nejvyšší hodnoty příspěvků automobilové dopravy k maximálním hodinovým
koncentracím oxidu dusičitého v zájmovém území byly vypočteny v okolí silnice I/16,
zejména v lokalitách nedaleko křížení s dalšími komunikacemi (silnice II/240 a II/616). Zde
se budou hodnoty pohybovat v rozmezí 20 – 25 µg.m-3. Hodnoty přes 20 µg.m-3 byly
vypočteny také v přilehlé části Velké Bučiny, na okraji Velvar pak lze očekávat příspěvek ve
výši 15 – 20 µg.m-3. S rostoucí vzdáleností hodnoty klesají, v centru Velvar se budou
pohybovat okolo 10 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace oxidu
dusičitého je stanoven pro rok 2020 ve výši 200 µg.m-3. Ve výpočtu není možné zohlednit
imisní pozadí, porovnání s imisním limitem je však možné udělat alespoň na základě odhadu
imisního pozadí (viz kap. C.2).
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Nejvyšší příspěvky průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého z automobilové
dopravy v zájmovém území byly vypočteny podél silnice I/16, kde se hodnoty pro rok 2020
pohybují zpravidla v rozmezí 1,5 – 2 µg.m-3. Lokálně vyšší hodnoty lze očekávat v prostoru
křížení se silnicemi II/240 a II/616, a to v rozmezí 2 – 3 µg.m-3. Na okraji Velké Bučiny,
stejně jako v okrajové části Velvar byly vypočteny hodnoty příspěvku nejvýše 2 µg.m-3. S
rostoucí vzdáleností od tělesa silnice I/16 budou příspěvky k imisní zátěži nižší, v centrální
části Velvar pak lze očekávat hodnoty okolo 1 – 1,5 µg.m-3. Relativně nízké vypočtené
hodnoty IHr NO2 vzhledem ke stávajícím koncentracím podél kapacitních komunikací jsou
odrazem předpokládané obměny vozového parku v r. 2020 a vývoje emisních parametrů
vozidel. V uvažovaném roce je již možné předpokládat, že prakticky všechny automobily
budou splňovat emisní limity EURO 3, EURO 4 nebo ještě přísnější limity. Pro vozidla
splňující limit EURO 4 již dnes platí, že produkují cca 35× méně emisí oxidů dusíku než
automobily bez katalyzátorů a cca 7× méně emisí NOx v porovnání s automobily EURO 1.
Přitom emisní limit EURO 4 bude ve výhledovém roce 2020 v platnosti již 15 let a je proto
pravděpodobný další vývoj ve zlepšování emisních parametrů v automobilové dopravě.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven pro rok 2020 ve
výši 40 µg.m-3. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se
stanovenými limity je však možné provést orientační odhad na základě odhadu imisního
pozadí (viz kap. C.2).
S obchvatem
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, dojde po převedení automobilové dopravy na
trasu přeložky k poklesu příspěvků k maximálním hodinovým koncentracím NO2 zejména
v okolí stávajícího průtahu, v oblasti severně od křížení dvou hlavních silnic v intravilánu
obce a v okolí křižovatky silnic I/16 a II/616 východně od Velvar. Hodnoty se sníží až o
4,5 µg.m-3. Naopak k nárůst dojde především v oblasti severně od plánované přeložky, tedy v
prostoru bez obytné zástavby, a to nejvýše o 6 µg.m-3.
Obecně lze říci, že ke snížení imisní zátěže průměrných ročních koncentrací oxidu
dusičitého z automobilové dopravy dojde zejména podél stávajícího průtahu (silnice II/240),
v okolí silnice II/616 není pokles tolik výrazný pro menší vzdálenost od trasy hodnocené
přeložky. Nejvyšší pokles byl vypočten v křižovatce obou zmiňovaných komunikací, a to až o
0,35 µg.m-3. Prakticky v celé zastavěné části Velvar byl vypočten pokles v rozmezí 0,1 – 0,3
µg.m-3. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten podél trasy navrhované přeložky, zejména
v úseku mezi křížením s I/16 a III/24032. Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se v
této lokalitě zvýší až o 0,5 µg.m-3. Jedná se však o oblast prakticky bez obytné zástavby. Ta je
zvýšením imisní zátěže zasažena pouze ve východní části Nové Uhy. Směrem západním, tedy
k napojení na stávající průtah se rozdílové hodnoty snižují.
Vypočtené znečištění ovzduší prachem - PM10
Bez obchvatu
Nejvyšší hodnoty příspěvku automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím
suspendovaných částic frakce PM10 je možné očekávat, stejně jako v případě ostatních
škodlivin, v okolí křižovatek silnice I/16 s dalšími komunikacemi. Zde byly vypočteny
hodnoty lokálně překračující 12 µg.m-3. V přilehlé části Velké Bučiny byly vypočteny
hodnoty do 6 µg.m-3, na okraji Velvar do 8 µg.m-3, v centrální části obce pak do 6 µg.m-3.
Vypočtené hodnoty jsou oproti ostatním škodlivinám výrazně vyšší především z důvodu, že
celkové emise prachových částic jsou z největší části způsobené sekundární prašností z
dopravy. Na rozdíl od primárních emisí znečišťujících látek se tedy v tomto případě neprojeví
očekávaná obměna vozového parku a celková emise PM10 zůstává na přibližně stejné úrovni.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven
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pro rok 2020 ve výši 40 µg.m-3. V modelovém výpočtu nelze zohlednit imisní pozadí,
porovnání s imisním limitem je však možné udělat na základě odhadu imisního pozadí (viz
kap. C.2).
S obchvatem
Nejvýraznější pokles hodnot v imisní zátěži suspendovanými částicemi PM10 byl vypočten
podél stávající trasy silnice II/240. Podle výsledků modelových výpočtů se zde lokálně
hodnoty sníží až o 1,5 µg.m-3. Snížení podél silnice II/616 bude nejvýše 1 µg.m-3. Naopak
zvýšení imisní zátěže bylo vypočteno podél navrhované přeložky, zejména podle její
východní části. Nejvyšší nárůst se bude pohybovat na úrovni 2,3 µg.m-3. Jedná se opět o
oblast prakticky bez obytné zástavby, několik domů v pásmu zvýšení imisní zátěže se nachází
pouze v oblasti Nové Uhy (nárůst IHr PM10 nejvýše o 1 µg.m-3).
Vypočtené znečištění ovzduší benzenem
Bez obchvatu
Nejvyšší hodnoty příspěvku automobilové dopravy k celkové imisní zátěži průměrnými
ročními koncentracemi benzenu byly vypočteny v blízkosti křižovatek silnic II/240 a II/616
se silnicí I/16, a to nejvýše do 0,035 µg.m-3. V okolí současného průtahu Velvar lze očekávat
hodnoty do 0,03 µg.m-3. Podél silnice II/616 pak nejvýše na úrovni 0,02 µg.m-3. Imisní limit
pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven pro rok 2020 na 5 µg.m-3. Modelový
výpočet nezohledňuje imisní pozadí, porovnání s imisním limitem je možné udělat na základě
odhadu imisního pozadí (viz kap. C.2).
S obchvatem
V případě průměrných ročních koncentrací benzenu je možné vlivem obměny vozového
parku očekávat do budoucna výrazné snižování emisí a tudíž i očekávané rozdílové hodnoty
budou velmi malé. Nejvyšší pokles koncentrací byl vypočten podél komunikace II/240 v
zástavbě Velvar, kde se sníží o 0,010 až 0,014 µg.m-3. Nejvyšší nárůst lze naopak očekávat
podél východní části navrhované přeložky, hodnoty se zde zvýší až o 0,017 µg.m-3.
Shrnutí
Cílem rozptylové studie je vyhodnotit vlivy provozu na navrhované přeložce silnice II/240 v
obci Velvary na kvalitu ovzduší. Byla hodnocena kvalita ovzduší ve stavu před výstavbou a
po výstavbě v r. 2020.
Ve stavu bez výstavby přeložky se budou hodnoty imisních příspěvků automobilové dopravy
pohybovat v případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého nejvýše na úrovni 7,5
%, u maximálních hodinových koncentrací pak 12,5 % imisních limitů. V případě
průměrných ročních koncentrací benzenu to bude méně než 1 % a u suspendovaných částic
frakce PM10 nejvýše okolo 30 % imisního limitu.
Celkově je možno konstatovat, že provoz na přeložce přinese v zástavbě podél stávající
komunikace výrazné snížení imisní zátěže. Naproti tomu se v zájmovém území objeví nové
imisní zatížení, které se však projeví prakticky jen v oblastech bez obytné zástavby. Pouze
malá oblast – východní část Nové Uhy se nachází v pásmu zvýšení imisní zátěže vlivem
provozu na přeložce. V této lokalitě je doporučeno realizovat opatření k omezení prašnosti,
např. výsadbu izolační zeleně podél přeložky.
V kapitole C.2 je uveden odhad imisního pozadí v zájmovém území na základě měření stanice
imisního monitoringu ve Veltrusech. Na základě porovnání získaných hodnot je možné
konstatovat, že u všech imisních charakteristik budou v zájmovém území imisní limity
splněny.
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D.1.A.3 Vlivy na hlukovou situaci (a jiné fyzikálně biologické charakteristiky)
Všeobecně
Účelem hlukové studie (příloha B.1) je posouzení vlivu automobilové dopravy po novostavbě
obchvatu obce Velvary na akustickou situaci ve stávající obytné zástavbě a případně návrh
ochrany zmíněných lokalit. Výpočet je proveden pro rok 2020 (tedy předpokládané datum
plného provozu na plánované komunikaci). Vyhodnocení akustické situace v chráněném
venkovním prostoru nejbližší zástavby odpovídá vládnímu nařízení č.148/2006 Sb. „O ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Pro srovnání je posouzena i situace bez
realizace obchvatu ve stejném roce (nulová varianta).
Dobrou představu hlukového zatížení dávají grafické výstupy v hlukové studii. Zde jsou v
tabulkách výpočtových bodů hladiny hluku uvedeny v obou dobách (denní i noční) ve výškách
charakterizujících hlukovou hladinu v jednotlivých patrech obytných domů. Výpočet u objektů
(pro chráněný venkovní prostor staveb) je proveden ve vzdálenosti 2 m před dotčeným
objektem. Pro účely Oznámení byla tabulka redukována a výsledky pro reprezentativní
referenční body jsou uvedeny v tabulce v kapitole B.III.
Metodika výpočtu
Výpočet ekvivalentních hladin hluku pro dobu denní a noční byl proveden programem
SoundPlan v. 6.4. Program pracuje v modelu 3D, umožňuje tedy do výpočtu zahrnout
s dostatečnou přesností vliv členitosti terénu s veškerými terénními nerovnostmi a sklony
povrchu. Vstupní data do výpočtového modelu jsou v souladu s II. novelou metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (Liberko a kol., Planeta 02/2005).
Grafický výstup je v hlukové studii uveden pro hlukovou situaci ve výšce 2,5m nad terénem pro
noční dobu, která v tomto případě odpovídá z hlediska plnění hygienických limitů
nepříznivějšímu období. V tabulkách výpočtových bodů jsou hladiny hluku uvedeny v obou
dobách (denní i noční) ve výškách charakterizujících hlukovou hladinu v jednotlivých patrech
obytných domů.
Okolní prostředí, ve kterém dochází k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno jako odrazivé,
neboť se jedná většinou o zemědělské půdy, které jsou po část roku bez vegetačního krytu a
vypočtené výsledky jsou tedy zvláště u vzdálenějších objektů maximálně na straně bezpečnosti.
Výpočet byl proveden v následujících krocích:
 výpočet hladin hluku v době denní a noční ve výpočtových bodech v chráněném venkovním
prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb
 při překročení přípustných hladin hluku u chráněných objektů byl proveden návrh a výpočet
protihlukových opatření pro splnění limitů 60/50 dB
 optimalizace návrhu protihlukových opatření
 výpočet izofon v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb
v době noční ve výšce charakterizující zhruba výšku 1. nadzemního podlaží
Výsledky výpočtu
Výsledky jsou popsány jednotlivě pro všechny dotčené obce.
Velvary
Pokud nebude obchvat realizován, ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb situovaných podél komunikace II/616, resp. II/240 ve městě se budou pohybovat ve
výhledovém období r. 2020 u nejbližších objektů mezi 40,8 až 71,6 dB v době denní a mezi
33,8 až 65,6 dB v době noční. Je patrné, že nejvyšší přípustné hodnoty hladiny hluku (stará
hluková zátěž – tzn. 70/60 dB) jsou překročeny zejména v nočním období ve všech zvolených
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charakteristických bodech umístěných podél silnice II/616 (ul. Chržínská), resp. II/240 (ul.
Tyršova, Školní). U chráněných objektů situovaných podél II/240 v ul. Za Roudnickou branou
jsou limity 70/60 dB dodrženy.
Z akustického hlediska je možno konstatovat, že realizace obchvatu přinese významné snížení
hlukového zatížení pro chráněné objekty situované podél stávající silnice II/240 na náměstí
krále Vladislava, v ul. Za Roudnickou branou a ve východním useku ul. Chržínské po
křižovatku se silnicí II/616, kde dojde ke snížení hluku z dopravy až o 9 dB. Ke zlepšení
hlukových poměrů dojde rovněž u chráněných objektů situovaných podél stávající II/240
v úseku od křižovatky s II/616 jižně k I/16, a to cca o 1,1-1,5 dB. U ostatních obytných objektů
v ulici Chržínské (ve směru na Nové Uhy) zůstanou akustické poměry ve srovnání s variantou
bez obchvatu víceméně nezměněny (snížení o cca 0,8 až 1,4 dB). Tento fakt je dán charakterem
území (průmyslové oblasti), s velkým podílem vyvolané cílové nákladní dopravy, vyžadované
významnými dopravními zdroji.
Realizace obchvatu pro lokalitu Nové Uhy z pohledu emise hluku neznamená významnou
změnu. Napojení obchvatu na silnici I/16H úrovňovým křížením je kolizní se stávající
protihlukovou stěnou. Ta bude muset být v místě křižovatky přerušena, s ohledem na zachování
rozhledových poměrů upravena a doplněna o návazné úseky po levé straně nové komunikace
obchvatu. Vzhledem ke skutečnosti, že dominantním zdrojem hluku z dopravy pro zmíněnou
oblast je silnice I/16H, dojde přerušením stávající PHS ke snížení její účinnosti, přičemž
doplnění nového úseku podél komunikace obchvatu není vzhledem ke vzdálenosti od hlavního
zdroje hlukové emise (I/16) a vzdálenosti chráněných objektů dostatečně efektivní.
Respektování rozhledových trojúhelníků (bezpečnost provozu) na nově vzniklé čtyřramenné
křižovatce a s tím související poloha (zalomení) PHS si vyžádá značnou plochu záboru.
Z porovnání vypočtených hladin hluku ve variantách s obchvatem a bez obchvatu vyplývá, že
pro nejbližší chráněné objekty v oblasti Nové Uhy dojde při realizaci přeložky k nárůstu emise
hluku na severním okraji zástavby o cca 1,5 až 2,2 dB, limity hluku (60/50 dB) však budou
dodrženy. Podél stávající komunikace II/616 (v ul. Chržínské) dojde naopak k mírnému
poklesu.
Dolní Kamenice
Z výsledku výpočtu je patrné, že limitní hodnoty hladiny hluku budou v chráněném venkovním
prostoru staveb v uvedené lokalitě i v případě realizace obchvatu splněny.
Budihostice
Jednoznačně dominantním liniovým zdrojem hluku pro uvedenou lokalitu je silnice III/24032,
která bude realizací obchvatu ovlivněna pouze v úseku jejich úrovňového křížení (přeložka
III/24032). Následný úsek procházející lokalitou Budihostice a dále na Chržín zůstane stavebně
i svým dopravním zatížením ve srovnání s variantou bez realizace obchvatu nezměněn. Tomu
odpovídají i výpočty hladin hluku pro oba posuzované stavy (bez a s obchvatem). Pro chráněný
venkovní prostor staveb v posuzované lokalitě platí limity 70/60 dB, které jsou dodrženy.
Návrh opatření
Pro ochranu nejbližších objektů v části Nové Uhy bude nutno realizovat protihlukové stěny.
Jejich konkrétní návrh, včetně návrhu materiálu, bude řešen v samostatném projektu.
Z estetického hlediska doporučujeme (tam, kde je to možné) ozelenit stěny vegetací, zvláště
ze strany přivrácené k obytným objektům.
Ve výpočtu byly uvažovány protihlukové stěny zařazené minimálně do následujících
kategorií: dle ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle ČSN EN 1793-2 do
kategorie B2 zvukové neprůzvučnosti.
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Rozsah protihlukových stěn:
- PHS1 stávající (upravená) – tato stěna stíní hluk z komunikace I/16H a vzhledem
k navrženému úrovňovému křížení a z důvodu přehlednosti křižovatky musí být zkrácena.
Délka upravené PH stěny bude cca 145 m a výška 2,0 m.
- PHS2 – stěna stojí podél rozhledového trojúhelníku na komunikaci 1/16H a dále
pokračuje podél nové obchvatové komunikace. Navržené parametry clony jsou 3,0 –
3,5 m výška a 240 m celková délka.
S ohledem na výsledky modelového výpočtu je zřejmé, že realizace protihlukových opatření
v posuzovaném úseku přeložky silnice II/240, resp. úprava stávajících protihlukových clon
podél I/16 jsou nutnou podmínkou pro snížení emise hluku v chráněném venkovním prostoru
a v chráněném vnitřním i venkovním prostoru staveb pod hraniční hodnotu stanovených
hygienických limitů. Vlivem zmíněných PHS dojde k poklesu ekvivalentních hladin hluku
v charakteristických výpočtových bodech cca o 1,2 dB oproti hodnotám bez zahrnutí stínícího
efektu PH clon ve stejném výhledovém období (r. 2020).
Shrnutí
Z provedného posouzení vyplývá, že po zohlednění clonícího vlivu navržených
protihlukových stěn bude u všech dotčených chráněných objektů v okolí posuzovaného úseku
přeložky hluková zátěž pod nejvyššími přípustnými hodnotami.
Z akustického hlediska se realizace obchvatu jeví přínosem především pro chráněné objekty
situované podél stávající komunikace II/240 v ul. Za Roudnickou branou, v oblasti nám. krále
Vladislava a v úseku ul Chržínské, kde dojde k výraznému zklidnění dopravy a následně i
poklesu emise hluku (až o více než 9 dB). Pro ostatní obytné objekty v ul. Chržínské a
přilehlém okolí, resp. lokalitu Nové Uhy přináší obchvat zlepšení akustických poměrů
(snížení ekvivalentních hladin hluku o cca 1dB), neboť uvedený usek II/616 je poměrně
silným zdrojem resp. cílem těžké nákladní dopravy. Pro severní okraj části Nové Uhy
realizace obchvatu a jeho napojení na I/16H znamená úpravu stávajících protihlukových
bariér na úkor jejich funkce efektivního odclonění nadlimitního hluku z dopravy po I/16H,
která je pro uvedenou lokalitu jeho jednoznačně dominantním liniovým zdrojem. Z porovnání
vypočtených hladin hluku ve variantách s obchvatem a bez obchvatu vyplývá, že pro nejbližší
chráněné objekty v oblasti Nové Uhy dojde při realizaci přeložky k nárůstu emise hluku o cca
1,5 až 2,2 dB.
V rámci přípravy stavby a po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů.
Jiné ovlivnění fyzikálně biologických charakteristik není předpokládáno.
D.1.A.4 Vlivy na vodu
Vlivy na povrchovou vodu
Posouzení návrhového stavu
Vlivem realizace a především zpevněním ploch pro přeložku komunikace dojde k mírnému
zvýšení povrchového odtoku z území viz. Tab. 21 a Tab. 22. Odvodnění přeložky silnice bude
řešeno povrchově, silničními příkopy s vyústěním do posuzovaných recipientů.
Voda stékající z povrchu silnice obsahuje řadu kontaminantů (chloridy ze zimní údržby, ropné
látky, nerozpuštěné látky, stopy fosforu, olova a zinku), které mohou mít vliv na povrchové
a podzemní vody. Koncentrace kontaminantů se mění v závislosti na dopravní zátěži
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komunikace. V Tab. 20 je uveden přehled kontaminantů obsažených v dešťové vodě odtékající
z komunikace.
Tab. 20 Znečištění dešťových vod z pozemních komunikací
Fyzikální a
chemická
složka

Dosahovaná koncentrace (mg/l) na komunikaci v extravilánu

A=700-7000
B=1-2

A > 7 000
B=2-3

Odpočívky

Letní oplach
vozovek

Max.přípustné
množství (mg/l) ++

Ostatní toky

2
26
12,5
5,5-4,5
Tvrdost *
1 000
400
26 000
15 000
150-7 000
Mineralizace
7
4
105
105
0-70
Dusičnany
6
130
75
37
2-17
Oxidovatelnost
6
40
30
15
1-12
BSK5
0,5
5
37
2,1
0-1
Amoniak
250
75
600
325
20-150
Vápník
150
6
250
75
8-50
Hořčík
0,5
0,8
1,8
2,8
0,1-1,3
Mangan
2,0
6
25
9
0-3,5
Železo
250
55
16 500
10 000
70-4 500
Chloridy
300
90
160
250-500
7-80
Sírany
0,1
2
18
0,8
0-0,4
NEL
0,001
0,026
0,022
0-0,007
Kadmium
0,015
0,06
0,055
0,135
0-0,03
Olovo
0,030
0,27
0,05
0,05
0-0,035
Měď
0,2
0,47
38,5
10,2
0,01-0,3
Zinek
0,05
0,015
0,01
0,02
0-0,015
Chrom
0,05
0,05
0,07
0,045
0-0,03
Nikl
0,05
0,05
0,02
0,012
0-0,01
Vanad
6,0-8,0
5,9-7
7,8
7,8
6,1-7,8
reakce pH **
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

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.
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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

Tab. 21 Přírůstek odtoku v povodí (roční bilance pro průměrný srážkový úhrn)
Povodí recipient

Stávající stav
Úsek přeložky
silnice

HSa

(km)

(mm)

Bakovský p.

0,000-2,260

507

Vranský p.

2,260-2,640

493

Fc
ψ
Fr
Qs (m3/rok)
Fz
Fs
Qn (m3/rok)

Nový stav

Qs
Plocha (m )
(m3/rok
)
Fc
ψ
Fr
2

46713 0.13 6 073
6252 0.09

563

2

Plochy komunikace (m )
Fz

ψ

Fs

ψ

Fr

3079 21150 0.8 25563 0.45 28 423
277 3440 0.8 2812 0.45

4 017

Rozdíl
Q
Qn
3
3
(m
/rok
(m /rok
)
)
14411 11332
1981

1703

celková plocha
odtokový součinitel
redukovaná plocha
odtok ze zastavěné plochy před výstavbou
plocha vozovek
plocha svahů tělesa komunikace
odtok ze zastavěné plochy po výstavbě

Tab. 22 Míra ovlivnění recipientů
Průměrný přírůstek odtoku ze
Navýšení průtoku
Průměrný odtok z povodí za rok
zastavěné plochy přeložkou
v povodí
Povodí - recipient
komunikace za rok
3
%
(tis. m )
(m3)

Bakovský p.
Vranský p.

11 332
1 703

18 811
4 282

0,06
0,04

Z Tab. 21 a Tab. 22 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.
Vlivem realizace a především zpevněním ploch pro novou komunikaci dojde k mírnému
zvýšení povrchového odtoku z území. Toto zvýšení vyvolá v povodích zcela zanedbatelné
změny, které se v režimu povrchových vod v povodí neprojeví. Realizace ochranných
opatření pro minimalizaci vlivu dešťových vod odtékajících z komunikace při běžném
provozu na kvalitu a kvantitu vod v recipientech je v případě této stavby neúčelné a
neekonomické.
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.
D.1.A.5 Vlivy na půdu
V Tab. 23 jsou uvedeny trvalé zábory v jednotlivých k.ú. – dočasné zábory nejsou v této fázi
projektu zjištěny. Stavba je umístěna v převážné míře na intenzivně využívané zemědělské
půdě.
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Bilance ornice není ve studii zpracována, projekt navrhuje sejmutí ornice v průměrné
mocnosti 30 cm, v případě možnosti i oddělené sejmutí podorniční vrstvy. Vzhledem ke
značné tloušťce humózních vrstev lze očekávat nutnost sejmutí větších mocnosti a z toho
plynoucí značný přebytek ornice.Část humusového materiálu z trvalého záboru, především
ornice horší kvality a podorničí, budou ponechány na skládkách stavby a budou využity pro
ohumusování nezpevněných částí tělesa nového obchvatu. Přebytečné množství především
kvalitnější ornice bude předáno a rozprostřeno pro rekultivační účely zemědělským subjektům
hospodařícím poblíž stavby na základě dispozic orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu.
Tab. 23 Zábory podle katastrálních území
Trvalý zábor (m2)
Katastrální
území
ZPF PUPFL ostatní celkem
Velvary
33450
0
6160 39610
Budihostice
7730
0
0
7730
Uhy
15670
0
100 15770
Potencionálními zdroji kontaminace půd v okolí silnic jsou:
 emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky)
 posypové soli při zimní údržbě (chloridy a ZN)
 ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích
Významné koncentrace škodlivin v půdě z provozu automobilů lze zjistit pouze
v bezprostřední blízkosti vozovky a ve vzdálenosti cca 10 m se již blíží pozaďové hodnotě i u
více dopravně zatížených komunikací.
D.1.A.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické a hydrogeologické poměry se stavebními pracemi prakticky nezmění, v zářezech
nebude zastižena hladina podzemní vody, v nivě potoka je silnice navrhována v násypu.
Nedojde k žádnému ohrožení ložisek přírodních zdrojů.
D.1.A.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na ekosystémy, významné krajinné prvky
Záměr se nedotkne žádného chráněného území či přírodního parku.
Tras obchvatu kříží jeden prvek ÚSES – Bakovský potok, přes který je navrhován most o
rozpětí 22 m, který je využit zároveň pro polní cestu. Úprava terénu pod mostem bude
splňovat podmínky stanovené „Metodikou křížení komunikací a vodních toků s funkcí
biokoridorů“ (AOPK 1995).
Záměrem bude narušen VKP ze zákona – niva Bakovského potoka a liniové porosty podél
starého koryta. Zajištění funkčnosti – především propustnost pro živočichy je řešena návrhem
dvou průchodů – mostem přes Bakovský potok a rámovým propustem přes příkop,
doplněnými třemi trubními propusty. Smýcené porosty budou částečně nahrazeny výsadbou
na přilehlém svahu silnice.
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Vlivy na EVL
Ovlivnění EVL lze vzhledem k vzdálenosti vyloučit, což je doloženo přiloženým stanoviskem
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje
čj. 156468/2007/KÚSK-OŽP/Pu ze dne 31.10.2007.
Vlivy na flóru
Do kolize s keřovými či stromovými porosty se dostává na křižujících komunikacích, polních
cestách a mezích, dále pak přechází vodoteče (bývalé koryto Bakovského potoka a Bakovský
potok) a dotýká se i ovocného sadu. Protože byl při navrhování trasy brán zřetel na co
nejmenší zásah do zeleně, byla trasa zvolena tak, že při přechodu výše zmíněných prvků
s výskytem stromů a keřů prochází místy, kde se zeleně vyskytuje co nejméně nebo dokonce
vůbec žádná. Pokácet bude nutno několik ovocných stromů v tzv. „třešňovce“ a dále pak bude
nutno smýtit zeleň na mezi za třešňovkou – náletové porosty bezu černého – Sambucus nigra,
slivoní – Prunus sp. a vtroušených jasanů – Fraxinus excelsior. Největší nároky na smýcení
keřových porostů a kácení stromů budou u starého koryta Bakovského potoka. Zde se
vyskytují i jedinci dosahující výšky kolem 20m. Jedná se zejména o topoly – Populus sp..
Dále se zde nacházejí vrby – Salix sp., slivoně – Prunus sp. a porosty bezu černého –
Sambucus nigra. Další kácení dřevin proběhne podél silnice Velvary-Budihostice. Zde se
jedná o nepravidelné stromořadí slivoní – Prunus cerasifera, Prunus domestica, hrušní –
Pyrus communis a náletových keřových porostů bezu černého – Sambucus nigra. V době
dendrologického průzkumu probíhala na této lokalitě silná probírka, ořez a patrně i kácení
některých dřevin. Vykácet či přesadit bude nutno několik jasanů ztepilých – Fraxinus
excelsior (nové výsadby) u silnice Velvary-Černuc.
Kácení v prostoru stavby bude kompenzováno plošnou, popř. liniovou výsadbou na svazích
kolem nové komunikace.
Vegetační úpravy
Pro začlenění stavby do okolí a jako náhrada za vykácené dřeviny bude provedena konečná
úprava všech nezpevněných ploch - založení travního porostu s výsadbou vzrostlé zeleně na
vhodných lokalitách. Ozelenění bude zmírňovat nepříznivý vliv automobilové dopravy na
životní prostředí a zejména plnit funkci hygienickou, krajinotvornou a estetickou. Zároveň
výsadba umožní zapojení technického díla do krajiny a bude jej chránit před vlivem vodní a
větrné eroze a opticky sníží výšku svahů. Všude tam, kde to předpisy, prostorové podmínky,
normy a požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny dovolí, budou vysázeny stromy
s podrostem keřů, popřípadě jen keře. Návrh vegetačních úprav bude součástí DÚR.
Vegetační úpravy budou vycházet z podmínek daného území (fytogeografická oblast,
podnebí, půdní regiony, přirozená společenstva vegetace). Při výběru dřevin se bude vycházet
z místních geobotanických a klimatických podmínek a návrh bude navazovat na stávající
druhové složení a vzhledový vjem. Při podrobném 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.
K výsadbám budou použity pouze domácí druhy dřevin, a to zejména z těch, které se na dané
lokalitě vyskytují. Dřeviny by měly současně splňovat nároky na ztížené podmínky růstu u
komunikace (prašnost, exhalace, solení ...). Pouze tam, kde by nemohly být použity
z nějakých důvodů rostliny domácí (např. PHS), bude možno provést, po dohodě s orgány
ochrany přírody a krajiny,výsadby z rostlin místně nepůvodních, popřípadě introdukovaných.
Při vegetačních úpravách budou respektovány trasy inženýrských sítí, rozhledové poměry
při výjezdech a křižovatkách, zásady umístění dřevin v krajině a připomínky projektantů
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stavby a podmínky a připomínky zástupců státní správy a budoucích správců. Protihlukové
stěny s ozeleněním – na vnitřní a vnější straně protihlukové stěny budou podél stěn vysázeny
popínavé dřeviny.
Při projektování a následné realizaci je nutno dodržet TKP pozemních komunikací, kapitola
13 – Vegetační úpravy a všechny předpisy uvedené v TKP jako závazné, výsadby budou
splňovat technické podmínky na výsadbu a ošetřování silniční vegetace vydané Ministerstvem
dopravy a spojů TP 99 a ČSN 73 6101.
Vlivy na faunu
Po výstavbě záměru nedojde k žádným změnám (s výjimkou změny vegetačního pokryvu),
které by měl vliv na faunu.
Trasa obchvatu však bude působit v nivě Bakovského potoka jako migrační hráz. Propustnost
je zajištěna pěti průchody, z nichž most rozpětí 22 m a výšky 5 m bude vyhovovat pro
všechny živočichy, rámový propust rozpětí 3 m a výšky 1,5 m bude při své délce 20 m
využíván pouze menšími živočichy. Tři doplňující propusty budou sloužit maximálně pro
obojživelníky. Posouzení propustnosti, případně nutnosti ochrany chráněných živočichů bude
provedeno po doplňujícím zoologickému průzkumu podle zjištěných živočichů v území.
Stavba nezasahuje do území chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.
D.1.A.8 Vlivy na krajinu a chráněná území
Záměr nezasahuje do některého z vyhlášených chráněných území.
Silnice vytvoří v rovinné krajině nový liniový prvek, jehož svahy by měli být po obou
stranách osázeny zelení. Výškové vedení trasy sleduje terén který se od nivelety odchyluje
v rozmezí (výkop) – 4,0 až (násyp) + 6,0 m nivelety. Tento maximální násyp je v místě
překonání Bakovského potoka, tedy v údolí a proto nebude mít velký vliv na celkový reliéf
krajiny, lokální vliv násypu bude snižován nově vysázenou vegetací.
D.1.A.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavba nevyžaduje demolice a nebudou jí dotčeny žádné kulturní památky.
Bylo však zjištěno, že území je dlouhodobě osídlené a byla na něm nalezena řada lokalit,
které musí být ověřeny záchranným archeologickým výzkumem, aby stavbou bedošlo
k nenávratným škodám. Územní archeologická studie konstatuje, že plocha celé stavby II/240
obchvatu Velvary musí být předmětem archeologického výzkumu.
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D.1.B Vlivy výstavby
D.1.B.1 Vlivy na obyvatelstvo
Pro výstavbu budou používány pouze materiály, které splňují požadavky na ochranu před
radioaktivním zářením.
Při výstavbě obchvatu dojde k ovlivnění silniční dopravy a nutnosti případného využívání
silničních objížděk. Pro pěší nebudou trasy v průběhu výstavby přerušeny, bude zajištěna
jejich průchodnost. Rozsah omezení bude upřesněn v dalším stupni PD.
Výstavba nové silnice bude probíhat převážně mimo zástavbu s výjimkou krátkého úseku na
začátku trasy. I v těchto místech bude však zástavba zasažena pouze minimálně. Vlastní
výstavba a staveništní doprava nebude obyvatele negativně ovlivňovat, musí být však
dodržovány přepravní trasy.
Pro realizaci výstavby uvedené stavby bude vybrán takový dodavatel, který zaručí, že při
stavbě bude prašnost omezena na minimum a že hluk ze stavební činnosti nepřekročí
předepsané limity dle vyhlášky č. 502/2000 Sb.
Hluk, vibrace
Jedním z faktorů působících na životní prostředí je hluk a zejména při výstavbě je hlučnost
stavebních mechanismů vnímána částí populace velmi negativně, protože se jedná o hluk
zcela odlišný od běžných zdrojů, které se v tom kterém místě denně vyskytují.
Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00
hod Laeq 50 dB a po dobu od 22,00 do 6,00 hod Laeq 40 dB a od 7,00 do 21,00 hod Laeq 60 dB,
a to 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. Rozhodující je limit pro denní
období, tj.60 dB(A), protože práce by neměly v noci probíhat.
Posoudit z hlukového hlediska výstavbu je poněkud obtížné. Jedná se o stavbu liniového
charakteru a stavební mechanismy se budou pohybovat po linii výstavby a tedy hluk
bude vzhledem k "posluchačům" velmi proměnný.
V současném stadiu projektové dokumentace není znám dodavatel díla a proto výběr
stavebních mechanismů, které by mohly být nasazeny na stavbě byl odborně odhadnut na
základě informací z hlukových studií provedených pro stavby podobného typu v minulém
období. Na základě zkušeností získaných při posuzování podobných staveb jsou doporučeny
typy stavebních mechanismů s ohledem na minimální nutnou hlučnost a samozřejmě s
ohledem na běžný stávající strojový park stavebních firem v ČR. V následující tabulce jsou
uvedeny hladiny hluku při činnosti stavebních strojů, které budou pravděpodobné nasazeny na
stavbě.
Tab. 24 Orientační hodnoty hluku některých stavebních strojů pro výstavbu
Název stroje
LA [dB] v 10 m
Název stroje
LA [dB] v 10 m
Nákladní automobil Tatra
Automobil Avia
Automix
Betonová pumpa
Finišer
Nakladač CAT, HON
Živičná fréza
Rypadlo
Nakladač

80
77
76
74
67
76
73
73
80

Souprava na provádění
pilot
Motorová sbíječka
Bourací kladiva
Jeřáb mobilní
Kompresor
Vibrační hutnící válec
Vibrační pěch
Okružní pila

78
84
85
70
65
72
68
85
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Vzhledem k útlumu sférickou divergencí lze předpokládat tyto hodnoty hladin hluku ve
vztahu ke vzdálenosti 40 - 200 m 32 - 46 dB (A) .
Celkové zhodnocení příspěvku hluku z těchto mechanismů nelze bez znalosti plánu
organizace výstavby určit, neboť tato je funkcí časového využití jednotlivých strojů.
Lze konstatovat, ze pokud budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím textu, nebudou
stavební práce na výstavbě nového obchvatu zdrojem nadměrného hluku pro chráněná
místa ve venkovním prostoru.
Dále lze předpokládat, že ke zvýšeným hladinám hluku dojde i po dopravních trasách při
výstavbě a na objížďkách. Pro tyto vlivy je však obtížné zpracovávat hlukovou studii a jedná
se o vlivy krátkodobé.
Exhalace, prašnost
V době výstavby dojde ke zvýšení hodnot polétavého prachu. Jak je výše uvedeno, stavba je
mimo zástavbu, přesto bude nutné během provádění zemních prací zamezit šíření prachu v
suchém období kropením.
Narušení pohody během výstavby bude vzhledem ke vzdálenosti od zástavby nevýznamné.
Socioekonomické vlivy
Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že vybraný zhotovitel stavbu provede svými
prostředky a zaměstnanci a neovlivní tak míru nezaměstnanosti v území, která je ve
středočeském regionu nízká.
D.1.B.2 Vlivy na vodu
Během výstavby záměru je očekávána minimální spotřeba vody a není předpokládáno
ohrožení kvality povrchových a podzemních vod. Nejsou plánovány zemní práce, při kterých
by mohla být zasažena hladina podzemní vody.
Dešťové vody zachycené na zpevněných plochách komunikace mohou vzhledem ke svému
množství kvalitativně i kvantitativně ovlivnit místní vodoteč Bakovský potok a poté
Budihostický a Chržínský rybník jen minimálně, přesto je však nutné uvažovat o opatřeních
pro případ přívalových dešťů.
D.1.B.3 Vlivy na půdu
Plochy zařízení staveniště nejsou pro stavbu zatím určeny, budou navrženy v DÚR a
upřesněny až po výběru zhotovitele stavby dle jeho možností a dispozic. Dočasné zábory na
ZPF budou v dalších stupních minimalizovány podle nezbytných potřeb zhotovitele.
Průměrně bude podle návrhu v místech trvalého záboru zemědělské půdy provedena skrývka
ornice 30 cm, po dokončení stavby bude použita ke zpětnému ohumusování rekultivovaných
ploch v tl. do 20 cm. Skutečná skrývka ornice však může být na základě pedologického
průzkumu větší, její dočasné skladování by mělo být co nejkratší.
Sejmutý organický materiál spolu se sejmutou zeminou bohatou na humusové materiály
budou odvezeny na dočasnou skládku, kde budou kompostovány a následně využity při
ohumusování svahů tělesa nové komunikace. Plochy pro deponii orničních vrstev nebudou
zasahovat do prvků ÚSES, aby nenarušovaly jejich ekologickou stabilitu.
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Ornice, příp. podorničí z ploch zařízení staveniště a z provizorních napojení bude odvezena
na dočasnou skládku, kde bude deponována ve vrstvě max. 3 m, povrch bude urovnán a oset
travním semenem. Svahy deponie musí být upraveny tak, aby bylo možné jejich mechanické
obdělávání. Během stavby bude ornice ošetřována podle směrnic a požadavků investora.
Humusový materiál z manipulačních ploch bude stejným způsobem deponován na okraji
zabírané plochy. Po ukončení výstavby nové komunikace bude sejmutá ornice z dočasných
záborů vrácena na původní místo v původní vrstvě.
Zeminy z výkopů budou okamžitě zpracovány, případně pouze krátkodobě skladovány v
prostoru stavby.
V případě, že zhotovitel zjistí při výkopech výskyt kontaminované půdy, zajistí její likvidaci
oprávněnou osobou.
D.1.B.4 Vlivy na flóru
Odstranění dřevin
Křoviny a dřeviny budou káceny v období vegetačního klidu, případně podle podmínek
stavebního povolení. Během kácení je nutno se snažit v maximální míře o zachování a
nepoškození stávajících sousedních porostů. Na plochách dočasných záborů a na zařízeních
staveniště se bude kácet pouze v nejnutnějších případech, ostatní stromy je nutno ochránit.
Ořezání překážejících větví některých dřevin lze provést jedině za spolupráce způsobilé
odborné firmy, protože zásahy musí být provedeny tak, aby nedošlo k poškození dřeviny nebo
k narušení jejího habitu.
Kácení dřevin provede odborná firma s příslušnou způsobilostí. Kácení dřevin bude
provedeno za dodržení stanovených podmínek bezpečnosti práce při těžbě dříví. Pařezy
budou vyklučeny, větve budou rozštěpkovány a kmeny budou nařezány, odvezeny a prodány
jako topné dřevo. Jámy po pařezech budou zasypány a zhutněny. Naštěpkovaná dřevní hmota
bude odvezena k dočasnému uskladnění a následně bude využita jako mulčovací materiál.
V případě, že dodavatel získá povolení od státních orgánů, dřevní hmota může být spálena na
předem vymezeném prostoru za příslušného dozoru. Pokud by byl odpad ze zeleně likvidován
pálením na místě, nesmí být použito žádných podpůrných prostředků pro hoření (pneumatiky,
oleje apod.).
Všechny dřeviny, které by měly být zachovány a mohou být při výstavbě negativně
ovlivněny, je třeba náležitě ochránit před poškozením jejich nadzemních i podzemních částí
stavební činností. Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude je třeba
ochránit dle platné státní normy ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Stromy na staveništi je nutno
chránit před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva, kořenů a
koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními činnostmi. Ochrana se týká celé
kořenové zóny což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie) rozšířená o 1,5 m po
celém obvodu. U sloupovitých forem je délka rozšíření 5 m. Oplocení kolem stromu by mělo
být vysoké alespoň 2m a nemělo by také nikterak poškozovat dřevinu.
O povolení kácení požádá oznamovatel v souladu s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
ve znění zákona č. 460/2004 Sb.a § 8 vyhlášky č. 385/1992 Sb. Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les musí podávat vlastník pozemku na kterém tyto dřeviny rostou,
povolení vydá MěÚ Velvary. V povolení budou stanoveny podmínky, za kterých je možné
kácení provést.
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Výsadba stromů a keřů
Trávník je nutno založit tak, aby při následném předávání splňoval předepsané a požadované
parametry. Nezpevněné plochy se před výsevem travní směsi chemicky odplevelí. Na svazích
se zakládá trávník hydroosevem. K výsevu na jednotlivých lokalitách bude použita odlišná
travní směs podle stanovištních podmínek. V dalších letech musí být trávník náležitě
ošetřován a sečen.
Veškeré výsadby budou provedeny do předem zatravněných ploch. Druhová skladba musí být
co možná nejpestřejší tak, aby připomínala přirozené společenství. Jednotlivé druhy se tedy
musí nepravidelně prostřídávat. Keře se budou sázet do skupin po 20-60 kusech v závislosti
na jejich celkovém procentuálním zastoupení ve výsadbách. Počet stromů ve skupině od
jednoho druhu bude od 5 do 20 ks, taktéž v návaznosti na celkový počet kusů použitých při
vegetačních úpravách a to tak aby působily přirozeným dojmem.
Výsadbový materiál musí být kvalitní a splňovat veškeré všeobecné požadavky (zdravotní
stav, prokořenění, zavětvení…) Při podzimních a jarních výsadbách bude možné použít i
sazenice prostokořenné.
Nedílnou součástí výsadby bude i zálivka během vegetačního období (1 týden po vysazení 50
l vody každý druhý den, pak až do konce vegetace 100 l vody týdně).
D.1.B.5 Vlivy na archeologické památky
Územní archeologická studie konstatuje, že plocha celé stavby II/240 obchvatu Velvary musí
být předmětem archeologického výzkumu. Celková plocha výzkumu byla orientačně
odhadnuta na 8 ha, doporučuje se provést v předstihu zjišťovací výzkum.
Záchranný archeologický výzkum naznačeného rozsahu lze provést během jednoho roku.
Záchranný výzkum může probíhat již během skrývek; z hlediska kvality výzkumu i časových
lhůt je současné provádění skrývek a výzkumu dokonce výhodnější.
Pro zpřesnění odhadu nákladů na záchranný výzkum i pro kvalitu jeho provedení lze
doporučit předběžné provedení zjišťovacího výzkumu na cca 5 % celkové plochy. Zjišťovací
průzkum je nejsnazší provést jako úzkou sondu (rýhu) procházející celou trasou stavby.
Při provádění zemních prací je stavebník povinen podle zákona 20/1987 Sb. o státní
památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním památkovým
ústavem a umožnit provedení záchranného výzkumu. Dále je podle zákona povinen oznámit i
náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy
movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod.).
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V předešlém textu jsou všechny relevantní vlivy zhodnoceny v rozsahu přiměřeném oznámení
záměru, zvlášť jsou popsány vlivy konečného stavu a vlivy výstavby. Vlivy výstavby jsou
v tomto stadiu přípravy záměru popisovány spíše obecně, protože v mnoha případech závisí
na konečném návrhu, dodavateli stavby a organizaci výstavby.
Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí:
Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci
Vlivy umístění stavby
 Zábor zemědělské půdy je nevratný vliv, jeho rozsah je přiměřený významu komunikace,
která je vedena střídavě v zářezu a násypu.
 Kácení volně rostoucích dřevin bude kompenzováno novou výsadbou.
 Narušení nivy Bakovského potoka, biokoridoru a případných migračních cest je ošetřeno
návrhem pěti různě velkých průchodů. Vizuální efekt technického díla bude snížen
vegetací na násypových svazích.
 Dojde k narušení archeologicky významné lokality, realizace záměru však umožní
provedení záchranného archeologického výzkumu.
Stavba je v souladu s územním plánem města Velvar.
Vlivy provozu
Vlivy záměru jsou převážně pozitivní.
-

Výrazné snížení dopravy v centru města a z toho plynoucí snížení zdravotních rizik (hluk,
exhalace, nehody) a zvýšení pohody,

-

Mírné snížení dopravy v Chržínské ulici a z toho plynoucí snížení zdravotních rizik (hluk,
exhalace, nehody) a zvýšení pohody.

částečně i negativní
-

Zvýšené hlukové zatížení části Nové Uhy, kompenzované novými protihlukovými
stěnami
Mírné zvýšení celkových emisí znečišťujících látek vlivem prodloužení trasy

Ostatní neuvedené vlivy nejsou významné a lze je případně minimalizovat různými druhy
technických či organizačních opatření. Případné upřesnění opatření bude provedeno
v následných stupních projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.
Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace.
 Během výstavby bude provádění prací zatěžovat nejbližší obyvatele znečištěním ovzduší a
hlukem. Vzhledem k umístění stavby mimo zástavbu bude toto obtěžování velmi malé.
Doprava materiálů bude využívat stávající silnice.
 Dále bude provádění prací obtěžovat uživatele silnic ovlivněním běžného provozu
(dopravní opatření, objížďky)
 Při výstavbě hrozí při nedodržení základních opatření znečištění půdy, případně vody
provozem stavebních strojů.
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Všechny negativní vlivy výstavby, které jsou vzhledem k umístění stavby mimo zástavbu v
daném případě velmi malé, lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními, uvedenými
v kap. D.4.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Rozsah a umístění stavby vylučuje jakékoliv vlivy přesahující státní hranice ČR.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Navržená opatření
 Protihlukové stěny na ochranu části Nové Uhy
o PHS1 stávající (upravená) – stíní hluk z komunikace, délka bude cca 145 m a
výška 2,0 m.
o PHS2 – stěna podél rozhledového trojúhelníku na komunikaci 1/16H a podél nové
obchvatové komunikace, celková délka 240 m, výška3,0 – 3,5 m.
 Možnost migrace živočichů v nivě Bakovského potoka je zajišťována mostem, rámovým
propustem a třemi trubními propusty.
 Průchod pro pěší a vedení turistické značky jsou svedeny pod most přes Bakovský potok.







Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP a DZS)
Ověřit podmínky budoucího staveniště (hydrogeologický a pedologický průzkum).
Dokončit rozpracovaný biologický průzkum, ověřit migrační trasy, na základě výsledků
průzkumu případně upřesnit průchody v nivě.
Zajistit potřebná rozhodnutí a výjimky uvedené v kap. B.I.9.
V rámci ZOV stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby. Při výběru zařízení staveniště a
manipulačních prostor respektovat požadavek minimálních zásahů do cenných krajinných
prvků a ZPF. Pro přístupy na staveniště pokud možno vyloučit průjezd Velvary.
Rozpracovat podmínky pro provedení záchranného archeologického výzkumu území.

 Navrhnout plán havarijních opatření pro výstavbu včetně případů havarijního úniku.
 Požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
 Při definitivním návrhu vegetačních úprav budou respektovány případné připomínky k
návrhu vegetačních úprav v DÚR a budou dodrženy TKP staveb pozemních komunikací,
kapitola 13 – Vegetační úpravy a TP 99 - Vysazování a ošetřování silniční vegetace.
 Navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění.
Zásady likvidace odpadů
Základním legislativním dokumentem je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
a příslušné vyhlášky.
Odpady z kategorie „ostatní odpady“
Tyto odpady lze buď znovu využít, recyklovat nebo uložit na řízenou skládku. Odstraněný živičný
materiál bude recyklován. Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel a stožáry vysokého napětí budou
předány správci k dalšímu využití. Odpad z chemických WC může být kompostován.
Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“
Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou
oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Ropné látky mohou být likvidovány biodegradací,
znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. Kabely lze nabídnout k dalšímu zpracování
autorizované organizaci. Vrstva s dehtovým pojivem se v konstrukci rozebíraných vozovek
pravděpodobně nevyskytuje, tuto skutečnost je třeba před zahájením stavby ověřit zkouškou
vyluhovatelnosti.
Zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. – bude součástí Projektu nakládání
s odpady v dalším stupni PD, ve kterém budou rovněž uvedeny výměry hlavních druhů odpadů jak pro
stavbu, tak pro provoz zařízení.
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 Vhodným výběrem a stanovením podmínek při výběrovém řízení a při uzavírání
smluvního vztahu lze eliminovat řadu skutečností, které by mohly negativně ovlivnit
životní prostředí a obyvatelstvo (systém řízení prací, stav stavební techniky, podmínky pro
zařízení staveniště apod.). Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací,
tj. vlivy dočasného charakteru lze eliminovat či minimalizovat opatřeními, která budou
upřesněna v dalších stupních projektových dokumentací či organizačními opatřeními,
která bude povinen zajistit dodavatel prací. Tyto požadavky a případné garance budou
zakotveny do následné realizační smlouvy.



















Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
Zpracovat hlukovou studii pro období výstavby podle podmínek zhotovitele stavby pokud
tak bude vyžadovat hygienická stanice.
Provést pasportizaci komunikací, které budou používány během stavby za přítomnosti
jejich správce, aby byly vyloučeny neoprávněné požadavky po dokončení stavby,
případně provést jejich úpravu.
Minimalizovat dočasné zábory ZPF podle nezbytných potřeb zhotovitele, rekultivaci
provést co nejdříve po opuštění dočasného záboru.
Provádět stavební práce v sousedství obytné zástavby pouze podle podmínek hygienické
stanice. Realizovat preventivní opatření na minimalizaci hluku při výstavbě (např.
protihluková ochrana stacionárních zařízení, dodržování povolené pracovní doby,
omezení těžké nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace výstavby o víkendech,
omezení hlučných stavebních prácí v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách
apod.) s cílem zajistit dodržení limitních hodnot hluku dle NV 148/2006 Sb.
Během výstavby dodržovat bezpečnostní opatření, především zajistit ochranu chodců při
nezbytných přechodech staveniště. Všichni zaměstnanci zhotovitele i podzhotovitelů
budou prokazatelně seznámeni s podmínkami staveniště a možným ohrožením chodců při
provádění stavebních prací.
Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení.
Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě včetně opatření, které zajistí, že okolní
vozovky nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby, případně zajistit jejich
okamžité čištění.
Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
Používat chemická WC.
K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do
Bakovského potoka 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.
Vypracovat pro stavbu havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám.
Ošetřovat sejmutou ornici tak, aby nebyla snížena její kvalita, přebytečnou ornici
umisťovat co nejdříve na místa definitivního uložení.
Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi obzvláště v údolní nivě a
zabezpečit ji případně lokálním zpevněným podložím (panely). Nutné doplňování
pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních zdrojů realizovat za preventivních
opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).
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 Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště. Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření
 Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. Po dobu údržby, přestávek a
odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů.
 Upřesnit v RDS jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití, respektive zneškodnění.
 Vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
 Nakládat s odpady v souladu s legislativou, mj. třídit stavební odpad a zajistit jeho
likvidaci osobami či firmami oprávněnými k nakládání s odpady podle výše uvedených
zásad včetně případné kontaminované zeminy.
 Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.
 Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.
 Kácení mimolesní zeleně v povoleném rozsahu bude ohlášeno 15 dní předem na MěÚ
Velvary a bude realizováno podle podmínek povolení (běžně v období vegetačního klidu,
říjen-březen).
 Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude je třeba ochránit dle
platné státní normy ČSN 839061 ( (viz kap. D.1.B.4)
 Provést výsadbu keřů a dřevin podle projektu a zajistit jejich ochranu do dokončení
stavby.
 Při provádění zemních prací umožnit záchranný archeologický výzkum ve smyslu
zpracované územní archeologické studie.
Opatření pro fázi provozu záměru
 Před započetím stavby a po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů, které
budou uvedeny v hlukové studii.
 Po dokončení stavby je doporoučeno provádět tříleté sledování vývoje nově vysázených
vegetačních úprav a jejich případné doplňování.
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech. Pro stupeň oznámení jsou údaje o území, získané průzkumy a rešerší
dostatečné. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové dokumentace
běžným postupem. Zpracovatel oznámení vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících
současný stav životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky a subsystémy
životního prostředí.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by
bránily formulování konečného závěru.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Návrh záměru je řešen pouze v jedné variantě.
Původně zvažovaná varianta v ÚP před změnou č. 02 vedla blíže k zástavbě a byla z tohoto
důvodu vyloučena.
U navrženého řešení nebyly nalezeny žádné významné negativní vlivy, které by realizaci
záměru znemožňovaly.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Grafické přílohy oznámení
A.1 Přehledná situace
A.2 Situace
A.3 Podélný profil
A.4 Příčné řezy

1:
1:
1:
1:

100 000
5 000
5 000/500
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Samostatné přílohy oznámení
B.1
Hluková studie
B.2
Rozptylová studie
B.3
Přírodovědné průzkumy
B.4
Dopravní průzkum
F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Podklady k záměru
– II/240 Velvary, obchvat, studie, PONTEX s.r.o., 11/2007
– Územní plán města Velvary, Architekti Bartošek a Vavřík s.r.o., 07/2002, 03/2003
– Územní plán města Velvary, Soubor změn č. 02, Ing. arch. M. Bartošek, 07/2006
– Územní archeologická studie pro stavbu II/240 Obchvat Velvary, Archeologický ústav
AVČR, PhDr. M. Kuna, DSc, 12/2007
– www.velvary.cz
– www.kr-stredocesky.cz
– konzultace na MěÚ Velvary
Podklady ostatní
– Culek M., eds., 1995: Biogeografické členění České republiky – Enigma Praha, 1996
– Mapové podklady Česká geologická služba www.geology.cz
– Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Stud. Geogr., Brno 1971
– geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
– www.chmi.cz
– mapy.seznam.cz
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Identifikace stavby
Název: Silnice II/240 Velvary, obchvat
Oznamovatel: Středočeský kraj
Projektant: PONTEX, s.r.o.
Zpracovatel oznámení: PRAGOPROJEKT, a.s.
Autorizovaná osoba: Ing. Ondřej Čapek
Datum zpracování: 02/2008
Zdůvodnění záměru
Problém průjezdu městem Velvary byl v minulosti částečně vyřešen jihovýchodním
obchvatem města silnicí I/16 mezi Uhy a Velkou Bučinou. 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.
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/16 a u obce Uhy na navrhovaný obchvat silnice II/240.
Vzhledem k jednoznačnému určení rozsahu záměru a jeho umístěním v územním plánu nejsou
navrhovány varianty. Jako srovnávací je ve vhodných případech uváděna varianta nulová, tj.
stav bez výstavby obchvatu.
Stručný popis záměru
Nová komunikace umožní převedení další tranzitní dopravy mimo město Velvary s cílem
snížení intenzity dopravy v centru, omezení negativních vlivů dopravy jako jsou emise,
prašnost, hluk a vibrace a zvýšení bezpečnosti provozu.
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 cca 2,7 km. Na přechodu nivy kříží trasa
odvodňovací příkopy a Bakovský potok, zde jsou navrženy mostní objekty a propusty.
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.
Předpokládané termíny:
Zahájení:
2010
Dokončení 2012

Charakteristika dotčeného území
Krajina
Velvarsko je krajinou, která patří svou polohou i utvářením terénu k Podřipsku. Velvary
vznikly na staré zemské stezce vedoucí z Prahy do Saska. Dopravní napojení obce je
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provedeno komunikací II/240 která prochází centrem města a křižuje silnici I/16.
Komunikace I/16, která nahrazuje původní průtah městem, prochází po jižním obvodu města
Velvary a připojuje Velvary k rychlostním komunikacím D8 a R7. 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
Navrhovaný záměr se nalézá v severovýchodní části města. S malými výjimkami vede trasa
po orné půdě převážně zemědělsky využívané jako pole, malá část území je porostlá keři a
stromy. Nejvýznamnějším krajinným prvek je do široká niva Bakovského potoka. V nivě se
nachází několik příkopů ústících do potoka, které mají za úkol odvodnit přilehlé pozemky.
Terén dále stoupá a mezi silnicemi III. třídy mezi areálem VELVANA a betonárkou ILBAU
FRISCHBETON – Velvary jsou pole a silnice II. a III. třídy.
Celé území se vyznačuje archeologickými nálezy, jsou zde předpokládány lokality
historického osídlení.
Záměr je v souladu s platným územním plánem města, ve kterém je vedena jako veřejně
prospěšná. Stavba je z části navržena na katastrálním území Budihostice a Uhy. Z hlediska
územního plánování není realizace výše uvedené stavby na těchto katastrálních územích
v rozporu s jeho hlavními cíly a úkoly.
Příroda
Vzhledem k vysoké intenzitě zemědělského využívání území a extrémně nízkému podílu lesů
na celkové ploše území, který nedosahuje ani 1.7%, je každý trvalý přírodě blízký porost
cenný. Jde především o zbytky lučních a břehových porostů v okolí vodotečí a lesostepní
přirozené porosty svahových mezí a dřeviny v doprovodu cest. Obecně schází v krajině
řešeného území lesní a dřevinná nelesní zeleň. Krajinný ráz okolí je poznamenán areály
průmyslových a zemědělských závodů a železniční tratí do nich vedoucí. Dotčené pozemky
jsou využívány především pro zemědělskou výrobu.
Koeficient ekologické stability regionu je nízký – 0,2. Území je nadprůměrně využívané, se
zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy.
V zájmovém území není vyhlášeno žádné velkoplošné zvláště chráněné území přírody.
Nejvýznamnější maloplošnou přírodní lokalitou je přírodní památka „Pod Šibenicí".
Lokální biocentra jsou mimo území záměru, po Bakovském potoce je veden lokální
biokoridor. V širším území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona v území
záměru se jedná především o Bakovský potok a významné prvky liniové zeleně.
Stav životního prostředí
Řešené území se nachází na okraji oblasti znečištění ovzduší kladenské průmyslové
aglomerace. Z osmi středních zdrojů znečištění ovzduší jsou významnými bodovými zdroji
znečištění pouze dva zdroje - České radiokomunikace s kotlem na koks a Penta Lucis s.r.o. s
kotlem na černé uhlí. 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.
Celkovou úroveň imisní zátěže v zájmovém území je možné uvést porovnáním se současnou
imisní situací na základě hodnot naměřených na stanici imisního monitoringu ve Veltrusech.
V případě žádné ze sledovaných znečišťujících látek nedochází k překračování imisních
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limitů. Všechny prognózy vývoje emisí ze stacionárních i liniových zdrojů předpokládají, že
výhledově se bude imisní situace spíše zlepšovat, případně bude stagnovat. Obecně by již
nemělo docházet k dalšímu zhoršování současného stavu. Celé území MěÚ Velvary je však
vymezeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP, březen 2007, Sdělení
č. 4).
Hlukové limity pro starou zátěž podél stávající komunikace jsou překročeny pouze u několika
objektů, téměř u všech chráněných objektů podél průtahu jsou však překročeny přísnější limity
50 dB v noci a 60 dB v denním období.
Minulý provoz podniku COMAX kontaminoval přilehlé zemědělské pozemky těžkými kovy,
zejména mědí. 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. V území města vznikají neukázněností občanů černé
skládky, např. u cukrovaru.

Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo
Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí:
Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci
Vlivy umístění stavby
 Zábor zemědělské půdy je nevratný vliv, jeho rozsah je přiměřený významu komunikace,
která je vedena střídavě v zářezu a násypu.
 Kácení volně rostoucích dřevin bude kompenzováno novou výsadbou.
 Narušení nivy Bakovského potoka, biokoridoru a případných migračních cest je ošetřeno
návrhem pěti různě velkých průchodů. Vizuální efekt technického díla bude snížen
vegetací na násypových svazích.
 Dojde k narušení archeologicky významné lokality, realizace záměru však umožní
provedení záchranného archeologického výzkumu.
Stavba je v souladu s územním plánem města Velvar.
Vlivy provozu
Vlivy záměru jsou převážně pozitivní.
-

Výrazné snížení dopravy v centru města a z toho plynoucí snížení zdravotních rizik (hluk,
exhalace, nehody) a zvýšení pohody,

-

Mírné snížení dopravy v Chržínské ulici a z toho plynoucí snížení zdravotních rizik (hluk,
exhalace, nehody) a zvýšení pohody.

částečně i negativní
-

Zvýšené hlukové zatížení části Nové Uhy, kompenzované novými protihlukovými
stěnami
Mírné zvýšení celkových emisí znečišťujících látek vlivem prodloužení trasy

Ostatní neuvedené vlivy nejsou významné a lze je případně minimalizovat různými druhy
technických či organizačních opatření. Případné upřesnění opatření bude provedeno
v následných stupních projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.
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Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace.
 Během výstavby bude provádění prací zatěžovat nejbližší obyvatele znečištěním ovzduší a
hlukem. Vzhledem k umístění stavby mimo zástavbu bude toto obtěžování velmi malé.
Doprava materiálů bude využívat stávající silnice.
 Dále bude provádění prací obtěžovat uživatele silnic ovlivněním běžného provozu
(dopravní opatření, objížďky)
 Při výstavbě hrozí při nedodržení základních opatření znečištění půdy, případně vody
provozem stavebních strojů.
Všechny negativní vlivy výstavby, které jsou vzhledem k umístění stavby mimo zástavbu v
daném případě velmi malé, lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními, uvedenými
v kap. D.4.

Opatření navržená ke snížení negativních vlivů záměru
Pro snížení hladiny hluku z provozu byla podél sil. II/245 (SO 101) vlevo ve směru staničení
a částečně podél původní II/245 ve směru do Čelákovic (SO 102) navržena protihluková
stěna délky 306,60m.
Opatření ke snížení negativních vlivů záměru jsou navrhována pro jednotlivé fáze záměru,
podrobně jsou popsána v kap. D.4. Jsou rozdělena na:
 Navržená opatření
 Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP a DZS)
 Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
 Opatření pro fázi provozu záměru

Závěr
Navrhované řešení je plně v souladu s územním plánem, negativní vlivy záboru zemědělské
půdy jsou odůvodněny pozitivními vlivy odvedení dopravy z centra města, kde dojde ke
zlepšení životního prostředí obyvatel a umožní rozvoj města jižním směrem.
Uvažovaná protihluková zeď sníží hluk v části Nové Uhy na přijatelnou míru, ostatní zjištěné
vlivy nejsou tak významné, aby znemožňovaly navrhovaný záměr. Podmínkou realizace je
zajištění záchranného archeologického výzkumu
Z výše uvedených důvodů je navržené řešení vhodné a lze jej doporučit k realizaci.
Nebyly nalezeny žádné významné negativní vlivy, které by realizaci této varianty
znemožňovaly.
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H. PŘÍLOHY
Níže uvedené přílohy jsou uvedeny v plném znění.
Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
Stanovisko OŽPZ KÚ Středočeského kraje, k Evropsky významným lokalitám
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Údaje o zpracovateli
Pragoprojekt a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
tel: 226 066 330
Datum zpracování oznámení:

Únor 2008

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
Ing. Ondřej Čapek

Autorizovaná osoba podle § 19 zák. 100/2001 Sb.
autorizace č. 21564/ENV/06 ze dne 30.3.2006
V Jirchářích 3, 110 00 Praha 1, tel. 602 562 862
e-mail: capek@pragoprojekt.cz

Na zpracování oznámení se podíleli: Ing. František Doubek – dopravní prognóza
Ing. Richard Gnán – voda
Ing. František Moravec a kol. – přírodovědný průzkum
Ing. Veronika Nečasová – dendrologický průzkum
Mgr. Eva Nosková – hluková studie
Ing. Václav Píša, CSc. a kol.(ATEM) – rozptylová studie
a zdravotní rizika
Ing. Jiří Šmíd – podklady, grafika

Podpis zpracovatele oznámení:
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