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Přílohy:
1. Rada Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého Kraje, usnesení č. 099/11R/2017, ze dne
21.4.2017
2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní
ČIŽP/44/IPP/0732790.002/17/UJL, ze dne 11.4.2017

inspektorát

Ústí

nad

Labem,

č.j.:

3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, čj.: KHSUL 14953/2017, ze dne 10.4.2017
4. Město Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životní prostředí, čj.: EC
04423/2017, ze dne 29.3.2017
5. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, č.j.: MUKK/11157/2017, ze dne 13. 3. 2017
6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 3187/ZPZ/2007, JID
43172/2017/KUUK
Podklady:
[1]
[2]

Dokumentace podle § 8 z.100/2001 Sb., Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří, Ing. Alexandr
Mertl, M-envi s.r.o., Brtnice u Jihlavy, listopad 2016
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - zdravotní rizika hluku a imisí, Obchvat silnice I/13 Klášterec nad
Ohří, MUDr. Bohumil Havel, Svitavy, listopad 2016

[3]

Modelové hodnocení kvality ovzduší (Rozptylová studie), Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří,
Ing. Eva Smolová, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., listopad 2016

[4]

Akustická studie, Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří, Ing. Josef Martinovský, ATEM – Ateliér
ekologických modelů, s.r.o., listopad 2016

[5]

Biologické hodnocení lokality ”Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří”, RNDr. Oldřich Bušek,
Karlovy Vary, listopad 2016

[6]

Vliv záměru na krajinný ráz a vybrané aspekty ochrany přírody a krajiny, Obchvat silnice I/13
Klášterec nad Ohří, Ing. Michal Kovář, Ph.D., Tišnov, listopad 2016
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Použité zkratky
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

AS, HS

Akustická studie, hluková studie

B(a)P

Benzo(a)Pyren

BD

Bytový dům

CIL

Cílový imisní limit

č.p.

Číslo popisné

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOV

Čistírna odpadních vod

DOSS

Dotčené orgány státní správy

DSP

Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň stavebního povolení

DUR

Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň územního rozhodnutí

EVL

Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000

FVU

Funkční využití území

HG

Hydrogeologický průzkum

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHLÚ

Chráněná ložisková území

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IČ

Identifikační číslo

IG

Inženýrsko-geologický průzkum

IL, IL(24)

Imisní limit, krátkodobý imisní limit (hodinové průměry za 24 h)

KHS

Krajská hygienická stanice

KN

Katastr nemovitostí

KR

Krajinný ráz

KÚ ÚK

Krajský úřad Ústeckého kraje

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MKR

Místo krajinného rázu

OP

Ochranné pásmo

ORL

Odlučovač ropných látek

p.p.č.

Pozemek parcelní číslo

PD

Projektová dokumentace

PDoKP

Potenciálně dotčený krajinný prostor (DoKP)

PHM

Pohonné hmoty

PM10

Polétavý prach

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

RD

Rodinný dům

RS

Rozptylová studie

SP

Stavební povolení

TÚ

Terénní úpravy

ÚK

Ústecký kraj

ÚP

Územní plán

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚR

Územní řízení

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ZCHD

Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin ve smyslu z.114/1992 Sb.

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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I. Základní údaje
1. Název záměru
Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří
2. Kapacita záměru
Předmětem záměru je výstavba obchvatu na silnici I/13 v Klášterci nad Ohří. Řešení záměru je
předkládáno ve třech návrhových variantách: varianta 1 (varianta nejblíže středu města), varianta 2,
varianta 2a (prostřední trasy v souladu s nově projednávaným územním plánem města, s minimálními
rozdíly) a varianta 3 (severní trasa nejdále od města, jejíž součástí je tunel).
Kapacitní údaje
Varianta
1

2

2A

3

délka řešeného úseku
komunikace

4 334 m

4 902 m

4 902 m

5 399 m

kategorie komunikace

S 11,5/80

S 11,5/80

S 11,5/80

S 11,5/80

stavební řešení

směrově nedělená dvoupruhová

šířka komunikace

šířka zpevněné části koruny je 11,5 m

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
 Kraj:

Ústecký

 Obec:

Město Klášterec nad Ohří

 Katastrální území:
– Klášterec nad Ohří (665622)
– Miřetice u Klášterce nad Ohří (665657)
– Vernéřov (780227)
– Mikulovice u Vernéřova (694355)
4. Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR.
5. IČ oznamovatele

659 933 90
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Sídlo
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Jan Kroupa, Generální ředitel ŘSD ČR
Ing. Radek Mátl, Ředitel Úseku výstavby
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II. Posouzení dokumentace
II.1 Úplnost dokumentace
Dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je zpracovaná podle přílohy č. 4 z.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen “zákon“), oprávněnou osobou
Ing. Alexandrem Mertlem, č.j. aktuálního prodloužení autorizace: 51008/ENV/16.
Dokumentace je zpracovaná podle přílohy č.4 zákona, její obsah a rozsah odpovídá předepsané
skladbě kapitol. Odlišnosti od předepsané skladby jsou minimální a nevýznamné. V části D. byly
doplněny kapitoly nad rámec přílohy nebo mají mírně odlišný, ale významově stejný název.
Vlastní dokumentace má 199 stran (část A - H).
Požadavky na rozsah odborných podkladů a předmět posouzení odpovídá „Závěru zjišťovacího řízení“.
Způsob zapracování požadavků zjišťovacího řízení včetně vypořádání připomínek účastníků je
komentovaný v kapitole „Úvod“, která byla vhodně doplněna také nad povinný rámec přílohy 4.
V části A je uvedena charakteristika Oznamovatele v předepsaném rozsahu.
V části B jsou uvedeny základní charakteristiky záměru a jeho variant z hlediska jeho charakteru,
umístění, možností kumulace s jinými záměry, stavebního, technické a technologického řešení,
předpokládané termíny a navazující rozhodnutí.
Jsou zde uvedeny předpokládané vstupní nároky na složky životního prostředí – půda, voda, suroviny,
nároky na dopravní infrastrukturu, a očekávané výstupy do životního prostředí v rozsahu složek –
ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk a nároky na terénní úpravy.
V předepsané posloupnosti jsou uvedeny všechny vstupní a výstupní údaje, které jsou rozhodujícím
vstupem pro následné posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
V části C je popsán stávající stav životního prostředí v potenciálně dotčeném území včetně
chráněných území, územních systémů ekologické stability a potenciálně dotčených složek životního
prostředí. Kapitola obsahuje z hlediska všech místních podmínek a charakteru předkládaného záměru
veškeré nezbytné údaje k hodnocení možného ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Část D se zabývá komplexním hodnocením vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
Hodnocení je zaměřeno na všechny složky životního prostředí. Předmětem jsou vlivy: na obyvatelstvo,
na ovzduší a klima, na hlukovou situaci, na povrchové a podzemní vody, na půdu, horninové prostředí
a přírodní zdroje, na faunu, flóru a ekosystémy, na krajinu, na hmotný majetek a kulturní památky.
Podstatné vlivy, jež jsou pro záměr silničního obchvatu rozhodující, byly prověřeny na základě
odborných studií.
Možnosti ovlivnění zdraví obyvatelstva hlukem a imisemi z dopravy po veřejných komunikacích byly
posouzeny na základě autorizovaného „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“. Podkladem byly výstupy
z hlukové a rozptylové studie.
Vlivy na kvalitu ovzduší byly vyhodnoceny autorizovanou rozptylovou studií vytvořenou modelem
ATEM.
Vlivy hluku včetně návrhu a prověření opatření byly posouzeny podle výsledků hlukové studie. Studie
byla zpracovaná na základě modelu HLUK+.
Hluková a rozptylová studie hodnotí vlivy související s vymístěním tranzitní dopravy na nově
navrhovaný obchvat. Zabývají se pozitivním vlivem záměru na okolí stávající trasy I/13 procházející
středem města a vlivy souvisejícími s dopravním zatížením v okolí všech variant trasy plánovaného
obchvatu. Vyhodnocení je vztaženu k limitům stanoveným na ochranu zdraví lidí ve smyslu NV.
272/2011 Sb. v případě hluku a k imisním limitům znečištění ovzduší podle z.201/2012 Sb. Byly
navrženy a prověřeny protihlukové stěny. Návrh je brán jako koncepční, který se bude v navazující
přípravě upřesňovat podle vývoje podmínek v území a technického řešení komunikace. Podkladem pro
obě studie byly dopravní podklady poskytnuté ŘSD.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou hodnoceny podle autorizovaného biologického hodnocení,
založeného na archivních rešerších a nově provedených průzkumem. Součástí byl i dendrologický
průzkum.
Vlivy na krajinný ráz byly hodnoceny samostatnou studií vypracovanou ve vztahu k ustanovení § 12
z.114/1992 Sb. jímž je definovaná ochrana krajinného rázu.

-7-

Posudek k dokumentaci EIA: „Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří“
Z hlediska předepsané posloupnosti obsahuje kapitola D. údaje nad předepsaný rámec a názvy
některých kapitol se mírně liší od předpisu přílohy 4, i když význam mají totožný.
Do kapitoly D.I byla přidána úvodní kapitola „D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů“
popisující metodiku hodnocení vlivů, čímž se posunulo předepsané číslování. Předepsaná kapitola
„D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálních a ekonomických vlivů“ byla nazvána „D.I.2. Vlivy na
zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady“. Také kapitola D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy nese název „D.I.8. Vlivy na živé složky přírody“. Jde pouze o názvy, obsah kapitol
odpovídá plnému rozsahu ve vztahu k předkládanému záměru a dotčenému území. Rovněž byly nad
rámec přílohy 4 doplněny kapitoly D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu a na konci části D. se
objevuje „D.I.10. Jiné ekologické vlivy“ mimo předepsaný rozsah. Zde je popsáno, že jiné než popsané
vlivy se neočekávají.
V části E je provedeno porovnání variant řešeného záměru. V úvodu kapitoly je stručný popis
sledovaných variant. Porovnávány jsou návrhové varianty (1, 2, 2A a 3) s variantou nulovou, která
představuje zachování průjezdu tranzitní dopravy po I/13 středem města. Ve druhé části jsou
přehledně porovnány vlivy jednotlivých variant na složky životní prostředí a na základě vyhodnocení je
vybrána environmentálně nejpříznivější varianta 2A.
Dokumentace je ukončena kapitolami F. Závěr, G. Shrnutí netechnického charakteru a výčtem příloh
v poslední kapitole H.
V příloze č.8 jsou uvedeny povinné podklady – „Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace“ a „Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona 114/1992
Sb.“
V přílohách dokumentace obsaženo:
1.

Základní
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

Situace záměru
2.1.
Situace varianty 1 - 1:10 000
2.2.
Situace varianty 2 - 1:10 000
2.3.
Situace varianty 2A - 1:10 000
2.4.
Situace varianty 3 - 1:10 000
2.5.
Situace variant (1, 2A, 3) na podkladu základní mapy 1:5 000
2.6.
Situace variant (1, 2A, 3) na podkladu ortofotomapy 1:5 000
2.6.
Podélný profil, varianta 1 (pouze v elektronické verzi)
2.7.
Podélný profil, varianta 2 (pouze v elektronické verzi)
2.8.
Podélný profil, varianta 2A (pouze v elektronické verzi)
2.9.
Podélný profil, varianta 3 (pouze v elektronické verzi)

3.

Rozptylová studie

4.

Akustická studie

5.

Hodnocení zdravotních rizik

6.

Biologické hodnocení

7.

Studie vlivů na krajinný ráz

8.

Doklady
-

mapové, obrazové a grafické přílohy
Situace širších vztahů 1:50 000
Situace okolí záměru 1:25 000
Vodohospodářská situace
Kartogram dopravních zátěží - rok 2010
Kartogram dopravních zátěží - rok 2040

vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
závěr zjišťovacího řízení
autorizace zpracovatele dokumentace

Stanovisko zpracovatele posudku:
Obsah a struktura dokumentace odpovídají příloze č.4 zákona. Dokumentace je doložena všemi
nezbytnými odbornými studiemi, které odpovídají charakteru záměru, jeho kapacitě a dotčenému
území.
Záměr a jeho předpokládané vlivy jsou v dokumentaci popsány úplným způsobem. Rozsah informací
dostačuje k formulování návrhu stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) pro příslušný úřad a ukončení procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Komentáře zpracovatele posudku k obsahu jednotlivých odstavců a konkrétní připomínky k textu
dokumentace včetně připomínek k odborným podkladům jsou uvedeny v kapitole II.2.
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II.2 Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
A. Údaje o oznamovateli
Kapitola obsahuje úplné identifikační údaje Oznamovatele (název, IČ, sídlo). Uveden je také oprávněný
zástupce.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace.
B. Údaje o záměru
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Kapitola obsahuje název záměru a jeho zařazení podle přílohy 1 zákona 100/2001 Sb. Záměr je
zařazen mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení v kategorii II, bod 9.1 „Novostavby, rozšiřování a
přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace.
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
V kapitole jsou uvedeny základní kapacitní údaje jednotlivých tras navrhovaného řešení obchvatu –
délka úseku, kategorie komunikace, stavební řešení a šířka zpevněné části.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k předkládanému záměru jsou uvedeny úplné kapacitní údaje. Bez připomínek. Kapitola
obsahuje požadované informace.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kapitola obsahuje popis umístění záměru, zákres tras podle sledovaných variant. Uvedeno je správní
členění – kraj, obec, k.ú. a zařazení k původnímu okresu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V kapitole je rámcově popsán charakter záměru, význam tranzitní silnice I/13 v rámci severních Čech a
uvnitř města Klášterec nad Ohří. Cílem záměru je vytěsnit tranzit z centra města na jeho okraj.
Předpokládá se, že stávající trasa zůstane zachovaná pro lokální městskou dopravu (zdroj – cíl).
Obchvat bude sloužit pro stávající dopravní zdroje a kumulace s jinými záměry tedy není uvažovaná.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Potřeba záměru je odůvodněna dopravní zátěží stávající trasy I/13, která nyní prochází napříč
Kláštercem nad Ohří, v okolí historického jádra a v těsném kontaktu s obytnými územími. Fragmentuje
prostor a svými negativními vlivy zasahuje občany města. Detailněji je popsán význam tranzitní silnice
I/13 uvnitř pánevní oblasti a Ústeckého kraje. Kapitola se zabývá také historií přípravy obchvatu a
výběrem možných tras i ve vazbě na územní plán a zásady územního rozvoje.
Uveden je přehled čtyř aktivních a jedné pasivní varianty. Tyto varianty byly předmětem posouzení.
Průběh tras je popsán v textu a graficky doložen na obrázcích v překryvu se základní mapou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace týkající se potřeby záměru, jeho umístěn a
popisu zvažovaných variant.
B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Kapitola obsahuje:
 Základní popis zájmového území
 Návrhové parametry komunikace určující pro stavební řešení (kategorie silnice, rychlost,
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poloměry oblouků, podélný sklon apod.
 Napojovací místa stávajících komunikací
 Seznam výchozích počátečních podmínek pro řešení obchvatu
 Základní příčné uspořádání
 Objemy předpokládaných zemních prací a plochy vozovek pro jednotlivé varianty
 Informace o řešení odvodnění komunikace
– Zásady návrhu odvodnění (koncepce budoucího návrhu odvodnění, předpokládané
způsoby odvodnění, které bude podrobně řešeno v navazující projektové dokumentaci,
recipienty).
– Popis návrhu odvodnění v jednotlivých variantních trasách (kilometráž a řešení
jednotlivých stok, označení recipientu)
 Bezpečnostní opatření, dopravní značení, dopravní opatření během stavby
 Dále jsou uvedeny stručné informace o tom že:
– komunikace bude vybavena dopravním značením
– budou provedeny vegetační úpravy – ohumusování, zatravnění a osázení svahů
 Seznam křižovatek – popis, umístění, tvar apod.
 Mosty, opěrné zdi, tunely
– pro jednotlivé varianty trasy obchvatu jsou uvedeny základní stavebně - technické popisy,
charakteristiky parametry a konstrukční řešení,
– pro variantu 3 je proveden koncepční popis stavebního řešení tunelu
 Vyvolané přeložky a úpravy komunikací
– pro jednotlivé varianty popsány přeložky a úpravy komunikací
 Přeložky polních cest, přístupy na pozemky
– uveden stručný koncepční popis bez konkrétních umístěných řešení
 Přeložky vodotečí, odvodnění, kanalizace
– uveden stručný koncepční popis bez konkrétních řešení
 Úpravy polních meliorací
– uveden stručný koncepční popis bez konkrétních řešení
 Přeložky inženýrských sítí
– uveden seznam dotčených sítí podle variant řešení
 Zásahy do tratí ČD
– uvedeno, že nebudou dotčeny
 Zásahy do ochranných pásem
– obecný seznam dotčených OP sítí
 Vyvolané demolice
– Podle variant uvedeny předpokládané demoliční zásahy do chatových osad. Bez
vyjmenování konkrétních objektů. Zmínky osad podle staničení tras.
 Kapitola dále obsahuje zákresy půdorysů jednotlivých tras – včetně inženýrských objektů, do
základních map (4 x A3)
 V přílohách dokumentace jsou dále doloženy soutisky variantního řešení tras na podkladu
základní mapy a ortofotomapy (ČÚZK) v měřítku 1 : 5 000
Stanovisko zpracovatele posudku:
Některé informace jsou uvedeny ve stručné obecné, koncepční formě, bez konkrétních sdělení. Např.
nejsou označeny konkrétní budovy určené k demolici, není proveden konkrétní popis stavebního řešení
přeložek vodotečí, úprav meliorací, přeložek polních cest. Nejsou uvedeny informace technického a
stavebního charakteru pro období výstavby – např. nejsou definovaná místa pro zařízení staveniště,
nejsou určena místa mezideponií, místa pro uskladnění stavebního materiálu, nejsou aktuálně
definovaná konkrétní projektová opatření na ochranu živ. prostředí pro stavební činnosti (např.
dočasné protihlukové stěny, dočasný zábor ZPF, apod.)
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Kapitola je dále doložena bohatou grafickou dokumentací stavebního řešení jednotlivých tras včetně
podrobných výkresů v části přílohové, které poskytují poměrně konkrétní obraz o zásazích do krajiny,
terénních úpravách, demolicích a představu o zásazích do vodních toků. Opatření, která nyní nejsou
projektově upravena, jsou uvedena jako opatření/požadavek k řešení pro navazující povolovací řízení
v jiných částech dokumentace.
Přes uvedené nedostatky, podrobnost stavebního řešení odpovídá aktuálnímu stupni přípravy. Rozsah
informací je proveden v obvyklé úrovni pro variantně řešené liniové stavby a kapitola obsahuje
podstatné nezbytné informace definující záměr na technické úrovni, k tomu aby, mohlo být provedeno
posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
V kapitole jsou uvedeny termíny zahájení výstavby a zprovoznění záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kapitola obsahuje přehled územně správního členění v řešeném území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace.
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Zpracovatel dokumentace uvádí základní navazující rozhodnutí, která odpovídají charakteru
předkládaného záměru a povolují provedení stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole jsou uvedena navazující rozhodnutí a stanoviska, jejichž potřebu lze ve stávající fázi
přípravy záměru předpokládat. Zároveň budou třeba další, neuvedená rozhodnutí a stanoviska např.
stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, do ÚSES, výjimky z druhové ochrany, nebo
závazné stanovisko k záměru z hlediska ochrany krajinného rázu, povolení ke kácení dřevin, povolení
k vypouštění odpadních vod, stavební povolení k vodním dílům, souhlasy k TÚ v záplavovém území,
ke stavbám ovlivňujícím odtokové poměry apod. Tato stanoviska a rozhodnutí jsou, ale součástí
základních povolovacích řízení (ÚR a SP), a jejich potřeba je zmíněna v dalších částech dokumentace,
která se týkají konkrétních dotčených složek ŽP.
Bez zásadních připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace.
B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
 Tabulkovou formou uveden celkový předpokládaný zábor ZPF a PUPFL. Uvedena informace,
že záměr se dotýká všech tříd ochrany ZPF kromě I. třídy.
 Informace o skrývce v úrovni 50 cm.
 Uvedeny dílčí podmínky, které budou dodrženy ve vztahu k ochraně ZPF, kvality půd, a
nakládání s odpady.
 Uvedena informace, že
– mezisklady ornice a plán skrývky budou součástí dalšího stupně PD,
– trvalé zábory budou dále upřesněny v dalším stupni PD
– dočasné zábory pro mezisklady a zařízení staveniště budou definované v dalším stupni
PD
 Uveden seznam dotčených ochranných pásem í
– OP vodního toku, OP lesa, PHO Elektrárny Prunéřov, PHO zemědělské výroby a sítí
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole by mohl být provedený základní přehled rozsahu záboru ZPF podle tříd v jednotlivých
trasách, to je ale dostatečně provedeno v kapitolách C a D.
Mohla by být uvedena informace o dočasných záborech pro zařízení staveniště a umístění
mezideponií. Vzhledem k rané fázi přípravy a nutnosti výběru varianty, budou tyto informace
předmětem navazujícího ÚR, a budou se již vztahovat ke konkrétní vybrané variantě. Zařízení
staveniště a mezideponie lze řešit flexibilně podle potřeby stavebního návrhu a ochrany ŽP. Pro tyto
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problémy jsou upraveny podmínky viz kapitola opatření, které jsou dále definované jako opatření
v podmínkách stanoviska.
Bez zásadních připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace.
B.II.2 Voda


Uvedena informace, že záměr neklade nároky na zřizování nových vodních zdrojů

 Záměr bude potřebovat vodu pro období výstavby pro pitné a technologické účely (množství
není nyní možné vyjádřit)
 Záměr v provozu bude potřebovat vodu pouze v případě požáru
Stanovisko zpracovatele posudku:
Voda v období provozu může být také nárazově využívána např. k čištění vozovky. Jedná se o
množství, která nejsou pro posouzení vlivů na ŽP zásadní a není je možné vyjádřit.
Bez zásadních připomínek, kapitola uvádí informace v obvyklém rozsahu.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
V kapitole uvedeno:
Energie
 Potřeba elektrické energie za provozu stavby ani při výstavbě není stanovena.
 Lze očekávat její využití pro veřejné osvětlení komunikace a mimoúrovňových křižovatek, dále
pro osvětlení tunelové části. Potřeba bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
 Nebude se využívat zemní plyn.
Vstupní suroviny
 Byl orientačně stanoven celkový objem materiálů pro tvorbu tělesa komunikace pro jednotlivé
varianty (materiály budou obsahovat: štěrk, makadam, kamenivo a vrstvu z asfaltového betonu
nebo ze živičné směsi)
 Využity budou stávající lomy a obalovny, možné zdroje uvedeny nebyly.
 Bilance zemních prací – uveden odhad předpokládaných objemů výkopů, náspů, ornice a
ohumusování, upřesnění bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.
 Pro výstavbu bude třeba pohonných hmot. Pro stroje budou dováženy v cisternách, automobily
budou čerpat u ČSPH. Oleje pro stroje budou dováženy v barelech.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
 Popsán význam obchvatu pro Klášterec nad Ohří - obchvat není zdroj dopravních intenzit,
pouze mění dopravní vztahy - vymístí tranzit na okraj města a stávající trasa zůstane funkční
pro lokální zdroje a cíle.
 Stávající trasa je pro tranzit nedostatečně kapacitní a dopravní zátěž negativně ovlivňuje
obytná území.
 Uveden přehled dopravních zátěží v Klášterci podle sčítání ŘSD z roku 2010 (mapa a tabulka
s výtahem pro zásadní úseky a rozdělením těžká, osobní, motocykly, celkem), uveden odkaz
na přílohu 1 kde jsou uvedeny kartogramy dopravních zátěží pro jednotlivé varianty a kapitolu
C.II.6.
 V odstavci Období výstavby uvedeno, že výstavba může představovat desítky až stovky
pohybů TNA za den, že je nutné vyloučit pohyby TNA ve volné krajině a omezit jejich pohyb po
polních cestách.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola prezentuje intenzity dopravních zátěží pro období 2010, tedy údaje dostupné v době
zpracování dokumentace (výsledky z roku 2016 nebyly ještě k dispozici). Výsledky rozptylové a
hlukové studie doložené v přílohách dokumentace potom vycházejí z dalších dopravních podkladů
ŘSD (dopravní studie CITIPLAN). Jsou zpracované ve výhledu intenzit pro rok 2040. Cílem těchto
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studií je zejména porovnání variant a prověření hluku a znečištění ovzduší u částí města, které
v současnosti nejsou exponované dopravou, ale budou potenciálně ovlivněné trasou obchvatu. To je
provedeno pro všechny sledované varianty.
Doprava staveništní a stavební pro jednotlivé varianty nebyla vyjádřena. Nejsou známy trasy této
dopravy, ani postup výstavby a místa pro zařízení staveniště a místa pro mezideponie, nebyly tedy
k tomu reálné podklady.
Způsob nastavení stavebních činností s ohledem na nutnost ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví je upraven definováním podmínek pro navazující přípravu záměru.
Bez zásadních připomínek, podrobnost údajů odpovídá předkládanému záměru a řešenému území.
B. III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
 Kapitola se zabývá zdroji pro období výstavby a provozu
Výstavba
 Obecně jsou popsané předpokládané zdroje znečištění ovzduší, jaké bývají obvyklé pří
výstavbě komunikací (deponie, zemní práce, doprava, mechanizace, provoz obalovny
živičných směsí, zařízení staveniště, pohyb TNA po staveništi).
 Autor klade důraz na nutnost provedení opatření na snižování prašnosti pro stavební činnosti.
 Emise z plošných stavebních zdrojů nelze stanovit, budou záviset na způsobu provádění prací
a na klimatických podmínkách.
 Emise z liniových stavebních zdrojů (z komunikací dotčených stavební dopravou) nelze
stanovit, protože v této fázi přípravy nebyly stanovené trasy ani intenzity – není k dispozici
projekt organizace výstavby.
Provoz
 Popsány jsou emise, které vznikají při provozu motorových vozidel.
 Uvedena je produkce emisí pro jednotlivé varianty v rozsahu PM10, PM2,5, NOx, Benzen, B(a)P
podle rozptylové studie, která je doložená v příloze. Emise polétavého prachu a
benzo(a)pyrenu byly stanoveny včetně sekundární prašnosti vzniklé vířením. Stanovení emisí
bylo provedeno emisními faktory MEFA 13 pro dopravní proud a složení dopravního proudu
předpokládané v roce 2040. Dopravní podklady poskytlo ŘSD (studie CITIPLAN).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek, podrobnost údajů odpovídá předkládanému záměru a řešenému území.
B.III.2 Odpadní vody
 Kapitola se zabývá odpadními vodami pro období výstavby a provozu.
Výstavba
 Splaškové odpadní vody z výstavby nejsou řešeny, pravděpodobně se budou používat
chemická WC.
 Stavba bude produkovat minimální množství odpadních vod technologických při tvorbě
stavebních směsí, množství ani kvalitu není možné vyjádřit, tato otázka není v podkladech
řešena.
Provoz
 Při provozu nebudou vznikat splaškové ani technologické odpadní vody.
 Je uvedena bilance odtoku dešťových vod pro pětiletý návrhový 15-ti minutový déšť, pro nově
vzniklé zpevněné plochy, pro každou sledovanou variantu. Uvedeny jsou recipienty pro
odvedení odtoku.
 Kapitola uvádí také přehled objemů retenčních nádrží „za předpokladu nutnosti zachycení
přívalových vod a vypouštění až v bezdeštném období budou nutné akumulační nádrže“
 Uveden je přehled faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu zachycených dešťových vod. Vody se
budou na požadavek Povodí Ohře předčišťovat. Uveden je přehled hlavních kontaminantů.
 Podle ročního úhrnu srážek a zpevněné plochy, je odhadnuto roční množství dešťových vod, a
roční množství vnosu chloridů z posypových solí a NEL z úkapů.
 Uvedena podmínka, že komunikace musí být vybavena retencí s řízeným odtokem a
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předčisticím zařízením a zásakem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K odpadním vodám z výstavby je nutné říci, že pravděpodobně bude místně nutné čerpat vodu ze
stavební jámy při dosažení hladiny podzemní vody, nebo v případě intenzivních srážek. Množství a
kvalitu takových vod není možné předem vyjádřit.
Projektové podklady pro zpracování dokumentace neobsahují návrh předčištění dešťových vod ani
zřízení retenčních nádrž, o nichž se píše v této kapitole. Autor dokumentace vlivů na životní prostředí,
upozorňuje, že toto opatření bude muset být zřejmě rozpracováno v navazující projektové dokumentaci
a bude tedy zahrnuto do stanoviska.
Kapitola obsahuje podstatné informace.
B.III.3 Odpady
 V kap. je uveden výčet předpokládaných odpadů vznikajících ve fázi výstavby i provozu
záměru. Odpady jsou zatříděny podle katalogu odpadů.
 Je popsán způsob nakládání s odpady ve fázi provozu a výstavby, a plnění předpokládaných
povinností původce odpadů. Bilance výkopu zemin bude specifikována v dalších stupních
projektové přípravy a předběžně je uvedena v kapitole B.I.6
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje potřebné informace. Nakládání s odpady odpovídá povinnostem vyplývajícím ze
zákona o odpadech. Uvedena je již neplatná vyhláška 381/2001 Sb. jíž byl vyhlášen katalogu odpadů.
Aktuálně je to v.93/2016 Sb. Zařazení odpadů do kódu zůstalo beze změn. Vzhledem k tomu, že
vedení tras představuje demolice zahrádkářských chatek a chat, bylo by vhodné uvést kompletní nebo
širší seznam demoličních odpadů podle katalogu. To však nemá žádný důsledek na hodnocení vlivů.
B.III.4 Ostatní
Hluk z výstavby
 Kapitola uvádí předpokládaný seznam stavební mechanizace – zdrojů hluku a intenzitu
staveništní dopravy. Uvedena je doba nasazení, hladina hluku ve vzdálenosti 10 m od zdroje, a
přepočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku na 14 hodin běžného stavebního dne podle
předpokládané doby nasazení.
 Uvedeno je, že hlukově nejnáročnější fází budou zemní práce a zakládání.
Hluk z provozu
 Novým zdrojem hluku v území bude obchvat / nová trasa tranzitní dopravy, která vymístí
stávající tranzit na okraj města – bez významné expozice objektů určených k bydlení.
 Kapitola uvádí odkaz na hlukovou studii, která je doložená v příloze a hodnotí vliv hluku pro
jednotlivé varianty a hodnotí hluk také na stávající trase v současnosti a ve výhledu.
Vibrace a záření
 Odstavec upozorňuje na krátkodobé zvýšení průjezdů staveništní dopravy a možnost lokálního
výskytu zvýšených vibrací, jejichž přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na
konstrukci vozovek nepředpokládá.
 Přenos vibrací z nové trasy ochvatu do stávajících budov není předpokládán vzhledem ke
vzdálenostem tras ke stávající zástavbě.
 Záměr nebude v období provozu ani v období jeho výstavby zdrojem radioaktivního nebo
elektromagnetického záření, nebo dalších fyzikálních faktorů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V projektových podkladech pro dokumentaci nebyly k dispozici základní údaje nezbytné k posouzení
hluku ze stavebních činností – místa zařízení staveniště, etapy, postup výstavby, reálný seznam
mechanizace ekvivalentní zvolenému způsobu stavebního řešení, dopravní intenzity odvozené od
bilancí zemin (výkopek, zpětné násypy, zeminy k odvezení, matriály k přivezení apod.) definované na
konkrétní trase zdroj – cíl (lom – stavba, obalovna – stavba, zařízení staveniště – stavba apod.)
Naopak reálné jsou informace průběhu a stavební řešení jednotlivých tras obchvatu.
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Autor dokumentace tedy uvádí obecný seznam zdrojů, který lze přepokládat a hlukové posouzení
výstavby, založené na těchto výstupech, má v dalších kapitolách základní koncepční až obecný
význam. Zajištění hluku pro období výstavby je potom provedeno formou opatření definujících
podmínky pro přípravu stavby v navazujících řízeních.
V této fázi přípravy stavby a u tohoto typu záměru, kdy se projednává možnost čtyř variant, pro cca 5
km obchvatu, je pochopitelné, že nejsou k dispozici konkrétní řešení, podle nichž by bylo možné
podrobně a reálněji hodnotit hluk v konkrétních místech výstavby.
Podobně jako u hluku je nutné otázku možných vibrací z výstavby posunout do navazující projektové
přípravy. Nelze hodnotit vibrace, pokud nejsou známé trasy.
Kapitola obsahuje podstatné informace pro tuto fázi přípravy.
B.III.5 Doplňující údaje
 Kapitola odkazuje na grafické přílohy, z nichž je zřejmý rozsah terénních úprav.
 Uvádí se, že bude věnována zvýšená pozornost z hlediska přecházení úniků škodlivin do
horninového prostředí během výstavby, s ohledem na blízkost niv vodních toků a CHOPAV.
Stanovisko zpracovatele posudku:
To, že trasa obchvatu bude znamenat zářezy a náspy a bude se kácet, je jasné už podle charakteru
záměru. V kapitole postrádám bližší zhodnocení terénních úprav ve smyslu doložených grafických
příloh podle variant a označení dřevin rostoucích mimo les určených ke kácení, i z toho důvodu, že se
může jednat o cenné solitérní dřeviny, stromořadí nebo skupiny dřevin, ať už z hlediska cennosti dřevin
jako městské zeleně, zeleně krajinářsky a historicky hodnotné nebo s přírodní hodnotou. To je jeden s
aspektů, který se měl vyhodnotit při porovnání tras, i když nemá takovou prioritu jako např. ochrana
veřejného zdraví.
Dendrologický průzkum je součástí doloženého biologického hodnocení, je bez kontextu v textu
uvedený v jeho příloze. Obsahuje soupis dřevin v trasách obchvatu – bez dalšího vyhodnocení.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Úvod kapitoly obsahuje:
Charakteristika území, využití území
 Údaje o umístění – vymezení dotčeného území, správní členění, charakter území, význam
v oblasti, význam v rámci města, v rámci Krušnohoří apod. Rychlý přehled podstatných
přírodních, urbanistických a dalších antropogenních podmínek a územních vazeb.
 Na obrázku A4 doložen zákres variant tras do základní mapy.
Územní systém ekologické stability krajiny
 Popis toho, co je to ÚSES
 Soupis nadregionálních a regionálních prvků
 Informace o lokálních prvcích v zájmovém území a odkaz na část D. se zákresem ÚSES prvků
podle stávajícího i projednávaného územního plánu.
 Doložena mapa ÚSES z www.geoportal.gov.cz
Stanovisko zpracovatele posudku:
Mapa ÚSES prezentovaná na portálu veřejné správy a na obrázku č.10 v textu dokumentace má
orientační význam, závazné vymezení je provedeno na úrovni územně plánovacích dokumentací, kde
dochází ke zpřesnění ÚSES. V kapitole by bylo vhodné popsat podrobně ÚSES v dotčeném území,
včetně jeho funkcí, parametrů apod. ÚSES je potom posouzen ve vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
osobou autorizovanou k projektování ÚSES, výsledky jsou prezentované v části D.
Bez zásadních připomínek.
Zvláště chráněná území
 Popsána jsou nejbližší zvláště chráněná území včetně chráněných území soustavy NATURA
2000 (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
Území chráněná ve smyslu kategorií dle § 45a-e zákona
 Popsána jsou nejbližší chráněná území soustavy NATURA 2000
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
Významné krajinné prvky
 Popsáno je. že záměr se přímo dotýká VKP „ze zákona" (§ 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., v
platném znění) - vodních toků, údolních niv a lesů
– jsou vyjmenované konkrétní VKP
 Registrované VKP v dotčeném území nejsou
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
Území přírodních parků
 Popsány jsou nejbližší přírodní parky. Dotčeny nejsou žádné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů
 Popsány jsou nejbližší památné stromy. Dotčeny nejsou žádné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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Území historického a archeologického významu
 Uvedena první zmínka o osídlení.
 Upozornění na vyhlášenou městskou památkovou zónu.
 Upozornění na možnost archeologických nálezů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje
 Kapitola obsahuje SWOT analýzu základních podmínek území a požadavků trvale udržitelného
rozvoje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje 100% výtah SWOT analýzy z ÚAP ORP Kadaň týkající se města Klášterec nad Ohří.
Pokud se uvádí takovýto rozsáhlý převzatý text (cca 9 stran), bylo by vhodné uvést zdroj. Informace
jsou veřejně dostupné na ORP Kadaň a není nezbytně nutné je v takovém rozsahu uvádět do
dokumentace EIA.
Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
 Uveden vztah stávající trasy silnice I/13 a nových tras obchvatu k ochrannému pásmu II.
stupně léčivých zdrojů (minerálních vod)
 Informace o dobývacích prostorech, průzkumných území nerostných surovin a chráněných
ložiskových území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
Staré ekologické zátěže a extrémní poměry
 Kapitola uvádí, že tyto jevy nebyly identifikovány, kromě ojedinělých živelně vznikajících
černých skládek, které jsou předmětem sanace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Informace o starých zátěžích jsou dostupné přes agenturu CENIA, pod názvem NIKM (národní
inventarizace kontaminovaných míst) a SEKM u MŽP (systém evidence kontaminovaných míst).
V Klášterci jsou evidované dvě zátěže, žádná z nich neleží v trase variant obchvatu.
Podle evidence kontaminovaných míst se stará ekologická zátěž nachází v místech bývalé skládky
Klášterec nedaleko západního okraje zastavěného území města a silnice na Kláštereckou Jeseň (U
Třešňovky), zátěž 6562001 je lokálního bodového charakteru se středním kvalitativním rizikem.
Kontaminace nebyla ověřena, riziko je evidovaná vzhledem k vlastnostem horninového prostředí a
blízkosti koryta vodoteče a potenciálními možnosti šíření polutantů do životního prostředí.
Další zátěž je evidovaná pod číslem 6562003 v okolí čerpací stanice pohonných hmot při výjezdu
silnice I/13 ze západního okraje zastavěného území města. Zátěž představuje lokální kontaminaci
nesaturované zóny horninového prostředí bez rizika šíření do životního. Evidované území má rozlohu
cca 2 000 m2. Zátěž vyplývá z historického využívání ČSPHM.
C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Ovzduší a klima
 Provedeno vyhodnocení stávající imisní situace v Klášterci nad Ohří na základě imisního
modelování ČHMÚ pro pětileté průměry za období 2011 – 2015 a srovnání s imisními limity.
 Krátkodobé koncentrace NO2 jsou vyhodnoceny podle nejbližších stanic AIMS.
 Uvedeny základní klimatické charakteristiky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
C.II.2. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
 Uveden je popis hlukových poměrů v okolí stávající trasy I/13
 Prezentované jsou výsledky hlukového modelu pro stávající trasu I/13 ve čtyřech kritických
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referenčních bodech. Hluková studie (ATEM, model Hluk +) je doložena v příloze
dokumentace. Výsledky jsou porovnané s hlukovými limity ve smyslu NV.272/2011 Sb..
 Výsledky stávajícího provozu neplní základní limity pro místní komunikaci I. třídy, mohli by být
plněny limity pouze se zahrnutím korekce pro starou zátěž.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Autoři hlukového modelu vycházejí ze stávající situace, kterou modelují na
základě provedeného sčítání dopravy z roku 2010 upraveného podle růstových koeficientů na rok
2016. Model nebyl kalibrovaný na základě měření.
Vzhledem k tomu, že záměr stávající trasu pouze vylepšuje a nové trasy jsou situované do jiného
území. Pro účely ověření akustických poměrů lze modelování považovat za vyhovující. Kalibrovat
model v území, kde nejsou hlukové zdroje a situace se zásadně změní situováním obchvatu, není
možné.
C.II.3 Voda
 Uveden seznam a popis vodních toků v zájmovém území včetně čísel hydrologického pořadí.
 Na obrázku doložen zákres tras obchvatu do základní vodohospodářské mapy (rastrová
mapa).
 Autor provedl vlastní měření vody ve vodních tocích, které budou recipientem dešťových vod
odváděných z tělesa nové komunikace a to v 15-ti referenčních bodech, a v ukazatelích: měrná
vodivost, teplota a pH.
 Uvedeno je, že po odstranění chyby v hranicích ochranného pásma II. stupně přírodních
léčivých zdrojů na podnět autora dokumentace se ukázalo, že stávající trasa silnice I/13 ani
trasa obchvatu již nejsou ve střetu.
 Uvedeny informace o záplavových územích Q5 až Q100 dotčených vodních toků a informace
vytažené z povodňového plánu města Klášterec nad Ohří, č.j. ŽP-32329/11/vod/To/,
AQUATEST a.s., 14.7.2011
 Doložena mapa záplavových území na podkladu základní mapy ČUZK.
 Seznam a popis vodních děl.
 Údaje o podzemních vodách, hydrogeol. rajón, útvary podzemních vod.
 Údaje o zásobování vodou a odvádění vod odpadních v Klášterci.
 Vztah k CHOPAV
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje potřebné údaje. Chybí zde popis evidovaných vodních zdrojů (HEIS, ÚAP Kadaň)
k odběru pro lidskou potřebu. Ty se nacházejí zejména v okolí Útočiště, kde je také vymezeno
ochranné pásmo – ve svahu nad Útočištěm, které zasahuje do tunelové části trasy obchvatu ve
variantě 3.
C.II.4 Půda a horninové prostředí
Kapitola obsahuje:
Půda
 Zastoupení půdních typů.
 Ochrana ZPF – procentní podíl zastoupení tříd ochrany na dotčených pozemcích, zábor
v jednotlivých sledovaných variantách.
 Poučení o tom, co je obsahem kódu BPEJ.
 Informace o provedených melioracích v zájmovém území, včetně vyznačení meliorovaných
ploch ze zdroje VÚMOP.
Geomorfologie
 G. členění
 Reliéf
Geologické poměry
 Popis geologických poměrů podle základní geologické mapy.
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 Prozkoumanost, tektonika, radon
 Sesuvná území
 Poddolovaná území
 Ložiska (CHLÚ)
 Seismická aktivita
 Staré ekologické zátěže
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Kapitola obsahuje:
 Biogeografické členění
 Fytogeografie, zoogeografie
 Výtah z biologického hodnocení, které je doložené v příloze dokumentace. Součástí byl
průzkum provedený v průběhu roku 2016.
 Botanická část
– Výtah z mapování biotopů AOPK v dotčeném území
– Komentář k významným nalezeným druhům rostlin
 Zoologická část
– Zhodnocení území z hlediska výskytu bezobratlých
– Komentář k významným nalezeným druhům
– Zhodnocení území z hlediska výskytu obratlovců
– Komentář k významným nalezeným druhům
 Dendrologie
– Vycházelo se z průzkumu z roku 2007 zpracovaného pro Oznámení záměru
– Nalezeny běžné dřeviny, odkaz na biologické hodnocení v příloze
 Územní ochrana přírody a krajiny
– Popis a grafické znázornění lokálních prvků ÚSES v zájmovém území podle územně
plánovací dokumentace - platné a projednávané, v místech křížení s trasami obchvatu.
– ZCHÚ, VKP, památné stromy – obsaženo již v C.I.
– Přístup ve vymezení krajinného rázu a jeho základní stručný popis podle studie uvedené
v příloze dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Některé informace jsou uvedeny duplicitně (ZCHÚ, VKP, pam. stromy), viz C.I. Bez připomínek.
C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
 Osídlení (historie, využití území)
 Hmotný majetek a kulturní památky
– uvedena hranice městské památkové zóny
– seznam nemovitých kulturních památek
– možnosti výskytu archeologických nálezů
 Dopravní infrastruktura
– dtto. B.II.4 (význam I/13 na průtahu městem, sčítání ŘSD 2010)
 Územní plánování
– náhled na uchopení obchvatu ve stávajícím a v připravovaném ÚP
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole hmotný majetek by bylo vhodné popsat reálné charakteristiky hmotného majetku – typu
chatka na pozemku p.p.č. legální stavba/černá stavba. V jednotlivých trasách obchvatu se
předpokládají demolice konkrétních rekreačních objektů, o nich tady není žádná zmínka. O demolicích
se autor zmiňuje pouze velmi obecně v jiných částech dokumentace. Rovněž zásah do záplavových
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území a jejich aktivních zón může vyvolat změny odtokových poměrů a možnosti ovlivnění konkrétního
hmotného majetku, tímto vyhodnocením se dokumentace nezabývá. Stanovena jsou ale taková
opatření, v části E:, aby k zásahu do záplavových území nedošlo. To znamená, že mosty přes vodní
toky prezentované v zadání stavby - v podélných profilech a v situacích budou muset být předělané do
jiných dimenzí v rámci navazujícího dokumentace pro územní řízení.
C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
 Kapitola uvádí celkové zhodnocení kvality životního prostředí – shrnutí stěžejních informací
z kapitol C.I. a C.II.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Z hlediska předepsané posloupnosti obsahuje kapitola D. údaje nad předepsaný rámec a názvy
některých kapitol se mírně liší od předpisu přílohy 4, i když význam mají totožný.
Do kapitoly D.I byla přidána úvodní kapitola „D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů“
popisující metodiku hodnocení vlivů, čímž se posunulo předepsané číslování. Předepsaná kapitola
„D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálních a ekonomických vlivů“ byla nazvána „D.I.2. Vlivy na
zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady“. Také kapitola D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy nese název „D.I.8. Vlivy na živé složky přírody“. Jde pouze o názvy, obsah kapitol
odpovídá plnému rozsahu ve vztahu k předkládanému záměru a dotčenému území. Rovněž byly nad
rámec přílohy 4 doplněny kapitoly D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu a na konci části D. se
objevuje „D.I.10. Jiné ekologické vlivy“ mimo předepsaný rozsah. Zde je popsáno, že jiné než popsané
vlivy se neočekávají.
V následujících odstavcích jsou komentované kapitoly podle názvu a posloupnosti uvedené
v dokumentaci.
D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
 Přehledně uveden použitý způsob klasifikace vlivů na životní prostředí, vlivy jsou hodnoceny
v následujících aspektech:
– fáze záměru (výstavba, provoz, likvidace)
– způsob interakce (přímá / nepřímá)
– vratnost děje
– doba trvání
– pravděpodobnost výskytu
– součinnost jinými vlivy
– velikost a význam vlivu
 Uvedena stupnice známkování vlivů použitá při multikriteriálním hodnocení vlivů, známka
popisuje následující ukazatele (výskyt škodlivin, impakt, přijaté riziko, finanční náklady, váha
vlivu, užitečnost, obecná přijatelnost)
 Celkový informativní popis mechanizmů působení vlivů obchvatu na složky životního prostředí
pro fázi výstavby a provozu, negativní i pozitivní hlediska.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Způsob a metodika hodnocení vlivů jsou přehledně a úplně popsány a u jednoceny pro jednotlivé
složky, i když těžko si lze představit známkování vlivů podle finančních hledisek, která jsou na základě
doložených informací neuchopitelná, stejně tak míra užitečnosti je silně imaginárním a relativním
ukazatelem. Domnívám se, že taková hlediska do tvorby známky nepatří.
Bez zásadních připomínek.
D.I.2. Vlivy na zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady Zdravotní vlivy a rizika
Kapitola je založená na autorizovaném hodnocení zdravotních rizik podle studie doložené v příloze
dokumentace (MUDr. Bohuslav Havel), kapitola obsahuje:
 Popsané jsou možnosti expozice lidí vlivy souvisejícími s dopravním zatížením a přítomností
tělesa nové komunikace. Jako potenciální jsou uvažovány hluk a znečištění ovzduší
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z přesměrovaného dopravního proudu. Obchvat nebude novým dopravním zdrojem, pouze
dojde k vymístění tranzitu na okraj města. Ostatní expozice se nepředpokládají.
 Hodnocení zdravotních rizik je provedeno dvěma přístupy: vyhodnocením vůči limitům hluku a
znečištění ovzduší stanoveným na ochranu zdraví lidí a kvalitativním a kvantitativním
hodnocením podle metodických postupů WHO a autorizačních návodů Státního zdravotního
ústavu.
 Z hlediska znečištění ovzduší byly sledovány imise NO2, PM10, PM2,5, benzen a B(a)P.
Posouzení je provedeno pro všechny varianty, výsledkem je příznivý efekt na obyvatelstvo
v centrální části města, který převyšuje mírné navýšení imisí u zástavby na okrajích. Imisní
příspěvek dopravy po posuzovaném úseku I/13 není z hlediska zdravotního rizika významný a
jeho změny vyvolané realizací obchvatu v jakékoliv variantě budou prakticky zanedbatelné.
 Z hlediska hluku bylo sledováno 38 referenčních bodů u stávající obytné zástavby, v okolí
návrhových tras nebo na plochách vymezených k bydlení podle územního plánu.
 Podle výsledků hodnocení je stávající průtah silnice I/13 Kláštercem nad Ohří z hlediska
dlouhodobé hlukové expozice zdrojem významného zdravotního rizika pro obyvatele přilehlé
obytné zástavby a realizace obchvatu tento stav významně zlepší.
 Předpokládaný nárůst hluku z dopravy u okrajové zástavby města vlivem obchvatu I/13 při
dodržení hlukových limitů sice nedosahuje zdravotně významné úrovně a je spíše záležitostí
akustického komfortu prostředí, nicméně může být pro menší část exponovaných obyvatel
zdrojem obtěžování a rušení spánku.
 V porovnání posuzovaných variant trasy obchvatu hlediska relativně nejpříznivěji vychází
varianta 3, následovaná variantou 2, resp. 2A.
 Ostatní vlivy a faktory - v tomto odstavci je uveden pozitivní efekt na dopravní vazby uvnitř
města, které budou realizací obchvatu vyřešeny.
 Riziko úrazů – uveden je pozitivní přínos spočívající ve snížení možnosti vzniku dopravních
nehod.
 Omezení krátkodobé rekreace - komentář ke ztrátě a narušení městské a příměstské zeleně
koridorem obchvatu, který ztratí určitý podíl ploch pro krátkodobou rekreaci (procházky,
turistika apod.).
 Psychická zátěž, ovlivnění faktorů pohody – popis duševních napětí, stresů a psychického
zatížení, které uvnitř zástavby přináší intenzivní dopravní proud.
 Vlivy na řidiče – autor se zabývá zkvalitnění dopravní prostupnosti, které pocítí řidiči.
 Dopravní nehody – autor se zabývá příčinami dopravních nehod a pozitivním přínosem
obchvatu, který bude mít lepší vlastnosti než stávající průjezd městem po I/13.
 Sociální důsledky – autor se zabývá sociálními pozitivními a negativním důsledky, které
přinese obchvat do života města. Zabývá se prioritami veřejného zájmu, které jsou definované
na úrovni územního plánu.
 Ekonomické důsledky – autor se zabývá možnými ekonomickými souvislostmi, která z variant
bude dražší, úsporami jízdního času, provozních kapalin a opotřebení vozidel, omezením
zemědělské výroby apod.
 Závěrem je provedeno srovnání identifikovatelných vlivů na obyvatelstvo podle variant.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Dopravní pohodlí řidičů není složkou životního prostředí a v tomto kontextu
do hodnocení vlivů nepatří.
D.I.3. Vlivy na ovzduší a klima
Kapitola je založená na autorizované rozptylové studii (Ing. Eva Smolová / ATEM), kapitola obsahuje:
 Hodnocen jsou imise: NO2, PM10, PM2,5, benzen, B(a)P.
 Použit je model ATEM.
 Výpočet je proveden podle dopravních podkladů ŘSD (dopravní studie CITIPLAN), pro
výpočtový rok 2040.
 Hodnoceny jsou 4 varianty a nulová varianta, ve výhledu dopravních intenzit pro rok 2040 a je
uveden komentář k imisnímu zatížení v období výstavby – s důrazem na provádění opatření.
 Informace o imisním pozadí byly získány z ČHMÚ a jsou doloženy v kapitole C.
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 Komentáře k chování ovzduší a imisního zatížení z provozu komunikace při různých
klimatických dějích atmosféry.
 Komentář k pachovým vjemům.
 Z výsledků vyplývá, že vlivem přemístění tranzitní dopravy na obchvat, nedojde v žádné
variantě k překračování imisních limitů ve smyslu z.201/2012 Sb., ani v součtu s pozadím.
Dojde k poklesu škodlivin z dopravy v ovzduší v okolí stávajícího průjezdu I/13 městem.
 Nejhůře je hodnocena varianta 1 a to z hlediska klimatických podmínek daných reliéfem území,
ostatní varianty jsou hodnoceny jako rovnocenné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Vliv výstavby je hodnocen pouze komentářem a to z toho důvodu, že v aktuální fázi
přípravy nejsou k dispozici odpovídající podklady k tomu, aby se tento vliv dal hodnotit. Vlivy na
ovzduší jsou v období výstavby silně závislé na uplatnění opatření zejména proti prašnosti, proto autor
dokumentace definoval tato opatření koncepčním způsobem v kapitole opatření a podmínky jsou
zahrnuty do návrhu podmínek stanoviska.
D.I.4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Kapitola je založená na hlukové studii (Ing. Josef Martinovský, držitel certifikátu způsobilosti evid. č.
857/2007 – 2. prodloužení, ČMS, metrolog II. kvalifikačního stupně v oboru měření dopravního hluku v
mimopracovním prostředí / ATEM). Hluková studie je doložená v přílohách dokumentace. Kapitola
obsahuje:
 Modelový výpočet byl provedený modelem Hluk+, verze 11.09. profi.
provedeno ve vztahu k hlukovým limitům podle NV.272/2011 Sb.

Vyhodnocení je

 Výpočet je proveden podle dopravních podkladů ŘSD (dopravní studie CITIPLAN), pro
výpočtový rok 2040.
 Hodnocení hluku je provedeno ve 38 referenčních bodech situovaných u nejbližší obytné
zástavby a v plochách určených k bydlení ve smyslu územního plánu.
 Hodnocení je provedeno modelovým výpočtem pro stávající stav a ve výhled ve čtyřech
návrhových a v jedné nulové variantě.
 Hluk v období výstavby je hodnocen koncepčním způsobem podle úrovně podkladů dodaných
od ŘSD, odhadem podle podmínek v území a průběhu navržených tras, stanovena jsou
opatření pro období výstavby v kapitole opatření.
 V kritických místech jednotlivých variant trasy obchvatu jsou navržena protihluková opatření –
protihlukové stěny, protože by zde v roce 2040 mohlo docházet k překračování limitní hodnoty
se zahrnutím korekce + 10 dB pro silnice a místní komunikace I. třídy (LAeq,16h = 60 dB v denní
době, a LAeq,8h = 50 dB v noční době). Při zohlednění stěn jsou tyto limity plněny.
 Pro stávající trasu I/13 znamená realizace obchvatu snížení zatížení až o 10 dB. V roce 2040
budou plněny limity s korekcí pro starou zátěž (LAeq,16h = 70 dB v denní době, a LAeq,8h = 60 dB
v noční době). Bez realizace obchvatu by docházelo k jejich překračování. V současnosti jsou
limity pro starou zátěž plněny.
 Návrh protihlukových opatření je brán jako orientační, s tím, že bude upřesňován
v navazujících stupních přípravy záměru. Jeho cílem je ověření, zde jsou jednotlivé varianty
realizovatelné v mezích hlukových limitů.
 V závěrečném hlukovém vyhodnocení se konstatuje, že všechny varianty navrhované trasy
jsou z pohledu ochrany před hlukem realizovatelné v mezích limitů. Nulová varianta
představuje výrazné nadlimitní hodnoty u stávající silnice I/13. Nejlépe jsou hodnoceny varianty
2 a 2A. Nejméně vhodná je varianta 1.
 Vlivy na akustickou situaci i další fyzikální a biologické faktory autor považuje velikostí za nízké
až střední, významem za pozitivní i negativní (podle varianty a sledované lokality), rozsahem
za lokální.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Vliv výstavby je hodnocen pouze odhadem podle charakteru záměru a
podmínek území v dotčených trasách a to z toho důvodu, že v aktuální fázi přípravy nejsou k dispozici
odpovídající podklady k tomu, aby se tento vliv dal hodnotit. Vlivy na hlukovou situaci v období
výstavby budou stejně jako vlivy na kvalitu ovzduší silně závislé na uplatnění opatření. Jsou závislé
zejména na konkrétním postupu a organizaci výstavby (na místech mezideponií a zařízení staveniště,
na typech, souběhu a době nasazení mechanizace, na trasách staveništní a stavební dopravy, jejich
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denních intenzitách apod.), proto autor dokumentace definoval tato opatření koncepčním způsobem
v kapitole opatření a podmínky jsou zahrnuty do návrhu podmínek stanoviska.
Součástí hlukového vyhodnocení nebylo měření hluku, které se obvykle používá ke kalibraci hlukového
modelu. Cílem hlukového posouzení bylo porovnání variant a zjištění pozitivního efektu ve stávající
trase. Model se nedá kalibrovat v nových trasách, protože komunikace obchvatu bude novostavbou a
nevyužívá žádnou stávající komunikaci. Model pro všechny aktivní varianty tedy není podle čeho
kalibrovat. Zachování stávajícího negativního stavu není předmětem záměru a veřejného zájmu.
Vyhodnocení hlukové situace nulové varianty je dostatečně vypovídající i bez kalibrace.
Rozmístění referenčních bodů odpovídá platnému územnímu plánu, izofony jsou podél tras
prezentované plošně. Aktuálně je v konečné fázi přípravy nový územní plán, který sice zatím neplatí a
není tedy závazným podkladem pro rozhodování v území, ale vymezení rozvojových ploch má jiný a
zpravidla větší rozsah než umožňuje stávající územní plán. Rovněž nepřináší rezervu pro varianty 1 a
3. Např. přímo v trase var.1 je vymezeno zastavitelné území 53/5 BV apod. Autor dokumentace
s předpokládaným vývojem v území počítá a navržena jsou opatření v podobě aktualizací hlukového
posouzení včetně návrhu a ověření protihlukových opatření.
D.I.5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Kapitola se zabývá:
 Uveden popis recipientů – drobných vodních toků určených k odvedení vod, s tím, že dotčené
vodní toky mají stanovena záplavová území (rozlévají se mimo koryta při intenzivních deštích
již nyní).
 Realizace obchvatu znamená nutnost odvedení objemu zachycených dešťových vod
z instalovaných zpevněných ploch komunikace a tedy navýšení koeficientu odtoku vody
z území.
 Uveden je přehled navýšení odtoku vody pro varianty 2 a 2A, pro návrhový 15-ti minutový,
pětiletý déšť, odtoky z ostatních variant nebyly vyjádřeny v projektových podkladech, výpočet
variant 2 a 2A je uveden v kapitole B.
 Jsou navrženy objemy retenčních nádrží pro zachycení celého objemu tohoto 15-ti
minutového, pětiletého deště. Podmínkou eliminace vlivu je uplatnění retenčních nádrží, to je
zahrnuto v podmínkách opatření.
 Ve výpočtu ani v projektovém řešení není uvažována možnost zasakování srážkových vod.
Tuto možnost nelze posoudit, protože nejsou k dispozici výsledky hydrogeologického
průzkumu a vsakovacích zkoušek.
 Podle požadavků správce vodních toků (Povodí Ohře s.p.) bude nutno vody ze zpevněných
ploch komunikace předčistit, akumulovat, podle možností zasakovat a přebytek vypouštět do
drobných toků, které budou obchvatem kříženy. Způsob řešení nakládání se srážkovými
vodami z komunikace bude upřesněn v dalších stupních přípravy stavby.
 V odstavci „průběh hladin velkých vod“ autor dokumentace uvádí přehled způsobů a parametrů
křížení vodotečí (mostů) pro jednotlivé trasy, v kontextu vyhlášených záplavových území Q100,
uvedeny jsou obrázky půdorysů některých mostů a vyhlášeného Q100:
– Bezejmenná vodoteč v km 0,3; pro tuto bezejmennou vodoteč není zpracován rozliv
velkých vod a není možno proto jednoznačně na rozdíl od následujících mostů posoudit,
zda tímto mostem dojde ke změně odtokových poměrů této bezejmenné vodoteče (pozn.
tím zřejmě míněno „nebylo vyhlášeno záplavové území Q100“)
– Most přes údolí Širokého potoka na I/13 v km 0,585; most je širší než vyhlášené
záplavové území Q100, nedojde k ovlivnění průtočného profilu při Q100.
– Most přes Klášterecký potok na I/13 v km 1,895; most půdorysem zasahuje do Q100 (do
průtočného profilu), při Q100 ovlivní rozliv povodně. Projekt uvažuje pouze úpravu koryta,
je nutné změnit projekt tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry na tomto
vodním toku.
– Most přes Podmileský potok a biokoridor na I/13 v km 3,290; most půdorysem zasahuje
do Q100 (do průtočného profilu), při Q100 ovlivní rozliv povodně. Projektové řešení
uvažuje s přeložkou pravého ramene koryta toku, neuvažuje rozliv při Q100. Docházelo by
ke vzdouvání vody v toku stavbou obchvatu. Je nutné upravit projektové řešení tak, aby
nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry na tomto vodním toku.
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 V odstavci „Vliv na jakost povrchových vod“ jsou popsány mechanizmy znečišťování
povrchových vod provozem komunikací a faktory, které na kvalitu vod působí.
– Přestože odtokem vody z komunikací dochází k emisím mnoha škodlivin NL, Chloridů,
ropných uhlovodíků apod., dochází také k výraznému naředění srážkami, takže kvalita
odtékající dešťové vody je cca v úrovni kvality povrchové vody ve vodoteči. Úroveň
příspěvku je orientačně vyjádřena v ukazatelích Cl- a NEL, stanoven je průměrný
příspěvek znečištění dešťových vod z komunikace k celkové zátěži Ohře, kvalita je závislá
na sezónních vlivech, dopravním proudu a intenzitě srážek.
– Jako vstupní hodnoty jsou uvažovány údaje získané ze sledování kvality vod na
komunikacích obdobného typu (uvedeno v části B dokumentace)
– Hodnoty příspěvků jsou k celkové zátěži nevýznamné.
– Projektové řešení bude obsahovat DUN (dešťové usazovací nádrže) jako předčisticí prvek
– Rozdíly ve variantách z pohledu kvality vod jsou hodnoceny jako zanedbatelné.
– Ovlivnění chemického a ekologického stavu vodních útvarů bude nevýznamné.
 V odstavci „Úpravy polních meliorací“. Popis způsobu úpravy melioračních systémů
přerušených tělesem obchvatu, který zajistí převedení melioračních vod, tak aby nedošlo
k narušení systému.
 Závěrem je jako nejvýhodnější vyhodnocena varianta 3, která nejméně zasahuje do
záplavových území, i když všechny trasy vyžadují provedení opatření spočívající v projektové
úpravě vybraných mostních objektů, tak, aby nedošlo k omezení odtoků při povodních.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci projektových podkladů pro zpracování dokumentace se neuvažuje s možností zasakování
dešťových vod, protože nebyl vypracován HG průzkum ověřující vlastnosti horninového prostředí pro
zasakování, což je při výběru čtyř variant, tedy tří tras cca 5 km dlouhého obchvatu pochopitelné
z ekonomických důvodů. Nemá smysl dělat nákladný průzkum tam, kudy obchvat nepovede. Aktuální
řešení je tedy prozatímně postaveno na odvádění dešťových vod řízenou retencí pro 15-ti min. návrh.
déšť o p = 0,2, s vypuštěním objemu po ukončení deště, bez úvahy, že určitou retenci a podíl
zasakování obstarají odvodňovací příkopy. Jako podmínka pro další stupně PD je tedy stanoveno, že
HG průzkum ověří možnosti zasakování, a bude se zasakovat tam, kde to technické řešení stavby a
podmínky v území umožní.
Autor dokumentace dále upozorňuje na vymezená záplavová území na Kláštereckém a Podmileském
potoce, do nichž navržené mostní konstrukce zasahují a mohou tak ovlivnit povodňové průtoky a
následný lokální rozliv povodní. K tomu je třeba dodat, že tyto mosty zasahují také do aktivních zón
vymezených záplavových území. Vzhledem k tomu, že dokumentace neobsahuje žádné hydrologické
posouzení ovlivnění povodňových průtoků a rozlivů povodně, je v dokumentaci definováno opatření
spočívající v úpravě návrhu jednotlivých mostů, tak, aby nedocházelo k omezení odtoku při vyšších
průtocích. K tomu jsou dále stanovena opatření v kapitole D.IV. a v návrhu stanoviska.
Ve smyslu § 67 z.254/2001 Sb. do aktivní zóny záplavových území je možné umisťovat nezbytné
stavby dopravní infrastruktury, pouze za předpokladu, že současně budou provedena taková opatření,
že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. Naplnění této podmínky je tedy nutné prokázat
v navazující přípravě, a případně upravit návrhy mostů. Podmínka byla zahrnuta do návrhu stanoviska.
Opatření je nutné definovat také pro období výstavby, kdy není možné v aktivní zóně skladovat
odplavitelné materiály, látky a předměty, nebo oplocení a jiné překážky (např. zařízení staveniště).
Vlivy na podzemní vody
 V odstavci vlivy na hydrogeologické charakteristiky se autor obecně zabývá ovlivněním výšky
hladiny a směru proudění podzemní vody stavebními úpravami a konstrukcí tělesa – terénními
úpravami – zářezy a tunely, založením mostů a estakády.
 Možnost dosažení hladiny podzemní vody je komentovaná hlavně v případě varianty 3, která
prochází v tunelu pod svahem vrchu Planina, i když aktuální podrobnost G průzkumu to přímo
nedokládá. Riziko nutnosti snižovat hladinu je minimální – což by mohlo vést ke snížení hladiny
vody ve studních. V takovém případě je nutné vypracovat model proudění podzemní vody a
určit dosah vlivu (to je chápáno, s minimální možností i pro zářezy v ostatních trasách).
 Vliv na kvalitu je podzemních vod, vzhledem k tomu, že se aktuálně nepředpokládají výstupy
do horninového prostředí, se nepředpokládá významný.
 Komentováno je možné ovlivnění podzemních vod důsledkem dopravní nehody s únikem
provozních kapalin. Jako běžný jev a důsledek dopravy po veřejných komunikacích. Únik bude
možné zachytit v retencích a v DUN. Ovlivnění hlubokého puklinového zvodnění se
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nepředpokládá.
 Vodní zdroje hromadného zásobování se v území nenacházejí. Klášterec je zásobován z vodní
nádrže Hradiště. Individuální zdroje s individuálním povolením odběru nebudou dotčeny s odkazem na MÚ Kadaň.
 Útvary podzemních vod nebudou ovlivněny.
 Závěrem se konstatuje, že varianta 3 je ze všech nejméně vhodná a je podmíněná
zpracováním HG posouzením zejména v tunelovém úseku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podle HEIS a ÚAP Kadaň se přímo v trase tunelového úseku varianty 3 nachází ochranné pásmo
vodního zdroje, ve svahu vrchu Útočiště. V podkladech chybí informace o rozhodnutí jeho vyhlášení a
důvodu jeho vymezení. Dokumentace se tímto zdrojem nezabývá.
Bez ověření významu zdroje, a ověření možnosti jeho ovlivnění, není varianta 3 řešitelná. Konečný
výsledek dokumentace posouzení variantu 3 nedoporučuje.
D.I.6. Vlivy na půdu
Kapitola se zabývá:
 Uveden je přehled záboru ZPF v jednotlivých variantách, podíl tříd ochrany je prezentovaný
v procentech.
 Uveden je přehled záboru PUPFL pro jednotlivé varianty.
 Odhad záboru ZPF je orientační, přesné vymezení musí být provedeno až v dalších stupních
projektové dokumentace na základě pedologického průzkumu.
 Před výstavbou bude provedeno trvalé vynětí pozemků ze ZPF. Skrytý půdní profil v tloušťce
cca 5-30 cm bude použit pro finální terénní úpravy a ozelenění svahů.
 Dále se kapitola zabývá možnostmi kontaminace půd při stavební činnosti
 V závěru je vyhodnocena míra vlivu a pořadí variant – varianty jsou srovnatelné, i když trasa 2
a 2A představují největší zábor ZPF a varianta 3 nejmenší díky tunelu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola se nezmiňuje o dočasných záborech, které budou nutné pro zařízení staveniště a pro
mezideponie materiálů na výstavbu a skrývek ornice. Tyto zábory nebyly v projektových ŘSD vyjádřeny
a budou k dispozici v dalších stupních PD. Vzhledem k tomu, že obchvat je veřejně prospěšnou
stavbou – ve veřejném zájmu, lze definovat z těchto hledisek opatření. Navíc se jedná o flexibilní a
časově omezenou záležitost.
Mohly být vyhodnoceny také důsledky záměru na dostupnost a možnosti využití zemědělských
pozemků, a zajištěni prostupnosti krajiny pro zemědělce.
V případě vynětí PUPFL by bylo dobré uvést, o jaké kategorie lesa se jedná, protože v lesích
ochranných a v lesích zvláštního určení nesmí nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto
lesy vyhlášeny. Tuto informaci dokumentace neuvádí. V dotčeném území se nacházejí lesy
hospodářské, ale velmi malým dílem také lesy zvláštního určení.
Lesa zvláštního určení se velmi malou plochou dotýká obchvat v západní části trasy var.1 a 2,2A v km
0,8 v části Průsek.
V podobně malém rozsahu záboru lesa zvláštního určení prochází varianta 1 pod Ciboušovem, v km
3,1.
Viz. následující obrázky.
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Obrázek 1. Les zvláštního určení v trase ve variantách 1, 2 a 2A, západní část obchvatu – Průsek.

Obrázek 2. Les zvláštního určení v trase ve variantě 1, východní část obchvatu – pod Ciboušovem.
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D.I.7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Kapitola se zabývá:
 Ovlivněním horninového prostředí a morfologie
– Komentář k možnostem ovlivnění přirozeného sledu vrstev horninového prostředí,
k možnostem kontaminace apod.
 Ovlivněním minerálních vod
– Trasy vedou mimo OP.
 Ovlivněním nerostných zdrojů
– bez vlivu
 Svahovými nestabilitami
– bez vlivu
 Vlivy na jiné přírodní zdroje (paleontologické památky apod.
 Nejnižší zásah do horninového prostředí představuje varianta 1, největší varianta 3, varianty 2
a 2A jsou uprostřed hodnocení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
D.I.8. Vlivy na živé složky přírody
Kapitola se zabývá:
Flóra a fauna
 Vlivy na flóru a faunu, podloženo autorizovaným biologickým hodnocením doloženým v příloze
dokumentace (RNDr. Oldřich Bušek).
 Biologické hodnocení bylo podloženo průzkumy probíhajícími v průběhu květen až září 2016, a
na podkladě průzkumů z roku 2007.
– Ve sledovaném území byl proveden screening vegetace, inventarizační průzkum flory a
zoologický průzkum zaměřený na bioindikačně významné skupiny živočichů a především
na případnou přítomnost ochranářsky významných, tzn. především zvláště chráněných
druhů.
– Jako bioindikační skupiny byly pro tuto lokalitu zvoleny: cévnaté rostliny (Tracheophyta),
denní motýli (Papilionidea), střevlíkovití brouci (Carabidae) (s důrazem na r. Carabus),
obratlovci (Vertebrata)
– Byl proveden soupis druhů flóry z charakteristických nebo přírodně zajímavých ploch.
– Denní motýli byli loveni smýkadlem na kvetoucích rostlinách v lučních porostech,
trávnících a na okrajích lesních porostů, střevlíkovití brouci byli vyhledáváni ve vhodných
úkrytech. Zemní pasti na hmyz nebyly instalovány, na základě předchozího průzkumu bylo
možno výskyt zvláště chráněných druhů carabidů vyloučit. Další skupiny bezobratlých
(vážky, blanokřídlí, brouci) nebyly v území systematicky zkoumány, jednotlivé nálezy
významnějších (chráněných) druhů jsou ale rovněž uvedeny.
– Průzkum obratlovců byl soustředěn především na obojživelníky, plazy a ptáky. Všechny
tyto skupiny byly sledovány výhradně vizuálně, u ptáků samozřejmě také akusticky.
Drobní savci byli chytáni do běžných živolovných pastí (celkem 48 pastí/noc), dále byly
zjišťovány pobytové stopy větších savců. Orientační průzkumy fauny netopýrů byly
provedeny za použití bat-detektoru Peterson D200 ve dnech 14.6. a 24.8.2016 v blízkosti
mokřadu u koupaliště a na krajích lesních porostů u Útočiště.
– V příloze biologického hodnocení je uveden dendrologický průzkum – soupis dřevin a
vyznačení dílčích lokalit pro jednotlivé trasy (z roku 2007, jak je uvedeno v dokumentaci
na str.99), základní informativní inventarizace.
 Z hlediska flóry nalezeny ZCHD rostlin v kontaktu s trasou ve variantě 1, jedná se o dva
fragmenty plochy biotopu teplomilných trávníků s výskytem silně ohroženého koniklece lučního
(Pulsatilla pratensis). Ostatní trasy jsou z pohledu ZCHD flóry nekonfliktní.
 Z hlediska fauny nalezeny ZCHD bezobratlých a obratlovců, uveden přehled druhů podle
stanovišť v překryvu s jednotlivými variantami tras, u druhů s předpokládaným vlivem uveden
komentář k mechanizmu a míře ovlivnění.
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Prostupnost území
 Území je součástí významné migrační oblasti. Žádná z variant neovlivní významné migrační
koridory.
 Komentář k možnostem migrace v dotčeném území ve vztahu k začátku lesnatého Krušnohoří,
vodotečím a nivě Ohře, a vzhledem k NRBK a RBK ÚSES.
 Migraci zajišťují prvky lokálního ÚSES v nivách potoků a nezastavěná venkovská krajina, např.
území mezi Perštejnem a Kláštercem.
 Obecný komentář k mechanizmu ovlivnění prostupnosti pro biotu ve vztahu k pozemním
komunikacím.
 Navrhovaný obchvat bude komunikací bez středových svodidel konstruovanou pro běžnou
rychlost, s nižší intenzitou v noci a nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění prostupnosti.
 Prostupnost bude zajištěna prvky lokálních ÚSES v nivách toků. Mosty musí zajistit průchod
povodňových průtoků.
 Závěrečné vyhodnocení vlivů na flóru a faunu, všechny varianty jsou v podstatě rovnocenné,
varianta 1 je nejméně příznivá.
Vlivy na ZCHÚ a ÚSES
 Uveden přehled dotčených prvků ÚSES pro jednotlivé varianty, včetně stručného popisu
ovlivnění a popisu opatření spočívající v úpravě šířky mostů přes biokoridory.
 Upozornění na variantu 1, která zasahuje do mezofilního LBK vymezeného v imisních
výsadbách ve východní části území, možnost přetrasování LBK vlivem šířky porostu.
Vlivy na VKP, ZCHÚ, PO a EVL
 Dotčeny jsou VKP ze zákona – nivy toků a lesní porosty. Narušení ekologicko-stabilizační
funkce se významným způsobem neočekává.
 ZCHÚ, PO a EVL nebudou ovlivněny.
Celkový závěr
 Vlivy jsou hodnoceny ve srovnatelné nízké úrovni ve variantách 2, 2A a 3, střední ve variantě 1
(z důvodů LBK a koniklec luční)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení vlivů pro období výstavby je velmi stručné, nekonkrétní – pouze slohové. V podkladech
nebyly obsaženy informace o postupu výstavby, o etapách, o plochách dočasných záborů pro zařízení
staveniště, skladování surovin, výkopků zemin, ornice apod. Průzkumy v biologickém hodnocení byly
tedy orientované pouze na trasy umístění obchvatu. Na to je reagováno formou opatření a podmínek
pro navazující přípravu zejména také v období výstavby.
Z hlediska migrace nebyla v dokumentaci doložena žádná konkrétní „migrační studie“, ovlivnění
migrační prostupnosti území je tedy vázáno na zachování dostatečné propustnosti mostů přes vodní
toky, které musí plnit funkci LBK ÚSES. Zachování prostupnosti prvky ÚSES pro obchvat silnice I/13 o
dvou pruzích, bez středových svodidel, v dotčeném území, lze považovat za dostačující, i vzhledem
k tomu, že již nyní zastavěné území města tvoří zásadní migrační překážku pro směr Krušnohoří –
Ohře. Parametry dotčených prvků ÚSES se dokumentace konkrétně nezabývá. Vyhodnocení vlivů na
prvky ÚSES je popisným způsobem použito z textu studie posouzení vlivů na krajinný ráz a vybrané
aspekty ochrany přírody, stejně tak v otázce prostupnosti. Autor této studie je autorizovaným
projektantem ÚSES.
Opatření pro zachování prostupnosti biokoridorů jsou uplatněna v návrhu stanoviska, předpokládá se
nový návrh mostních objektů i kvůli zachování povodňových průtoků.
Další poznámky:
Vymezené migrační oblasti ani migrační koridory nemají samostatně žádnou územní ochranu.
Přetrasovat LBK je možné pouze změnou územního plánu, předkládaný záměr nemá procesní
možnost samostatně měnit ÚP.
Kapitola by se správně měla jmenovat „D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“.
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D.I.9. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Vliv na krajinný ráz je posouzený samostatnou studií doloženou v příloze dokumentace. Studie je
autorizovaná Ing. Michalem Kovářem, Ph.D., držitelem autorizace k projektování ÚSES. Byla použita
metoda „Homogenních segmentů“.
K dokumentaci i studii:
 Popsán je legislativní rámec, metoda a předmět posouzení.
 V segmentech tras obchvatu jsou hodnoceny souhrnně vlivy na pohledově významná místa,
přírodní a kulturní krajinné prvky, rekreační a obytná území, na strukturu území.
 Popis krajinného rázu dotčené oblasti
– příroda (ZCHÚ, ÚSES, památné stromy, VKP, NATURA, přírodní parky, prostupnost a
migrace, geomorfologie, klima, biogeografie)
– historická charakteristika (historický vývoj území, vývoj struktury osídlení), souhrnný popis
krajinného rázu (typy ZÚR, krajinná scéna hodnoty/negativa)
– oblasti se shodným krajinným typem ze ZÚR
– oblast a místo krajinného rázu, jevy 17 a 18 z ÚAP ORP Kadaň (Löw a spol. s.r.o.)
 Členění území na segmenty – místa krajinného rázu podle homogenních částí tělesa obchvatu
a dotčené krajiny, ve všech variantách.
– Detailní vyjádření míry vlivu v jednotlivých segmentech tras, včetně podrobného
konkrétního popisu mechanizmů vlivů na kulturní, přírodní a historickou charakteristiku,
vyjádřen i vliv na funkci ÚSES – zásahy mostů do šířek biokoridorů, dále např. biotopy,
shrnutí vlivů na flóru a faunu apod.;vztah k zástavbě a historickým souvislostem.
 Popis záměrem dotčených poloh krajinného rázu a porovnání jejich ovlivnění variantními
trasami
– širší pohled na dotčené území, na vymezené „polohy krajinného rázu“
– vyjádření míry ovlivnění jednotlivých PKR a závěrečná sumarizace
 Závěr
– Shrnutí identifikovaných vlivů a vyhodnocení pořadí variant vzhledem k zásahu do
krajinného rázu: nejhorší negativní vliv má varianta 1, varianty 2 a 2A jsou srovnatelné,
nejmenší vliv má varianta 3, i když v PKR-2 je nejvýrazněji negativní a v PKR-5 je druhá
negativní.
– Autor dokumentace uvádí že: Nejvýznamnější negativní vlivy jsou hodnoceny u varianty 1.
Významné důsledky lze očekávat i ve variantě 3, která je sice jako celek hodnocena
příznivě, ale její dílčí úseky se vyznačují výrazný negativním dopadem. Z hlediska
krajinného rázu je pak varianta 2A (2) hodnocena jako nejpřijatelnější.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V posouzení vlivů na krajinný ráz chybí informace o zdroji „Metody homogenních segmentů“ není jasné
kdo je jejím autorem, a kdy a kde byla metoda publikovaná. V seznamu literatury je uveden přehled
prací různých autorů metodik hodnocení krajinného rázu, různých týmů - I. Vorel a J. LÖW.
Podle mého názoru nelze obytná a rekreační území automaticky chápat jako hodnotu krajinného rázu,
kterou je nutné chránit jako pozitivní znak kulturní charakteristiky a vyjadřovat k němu ovlivnění. To lze
teprve, pokud se jedná o odůvodněný znak s historickou hodnotou (nemovitá kulturní památka, vazba
na dochované krajinné struktury, plošná památková ochrana – zóny/rezervace), případně pokud lze pro
něj jinak definovat harmonické vztahy, měřítko, nebo estetické hodnoty. Zahrádkářská kolonie
vygenerovaná nepohodou bydlení lidí v socialistických panelových domech, není hodnotou krajinného
rázu. Ta jej naopak negativně snižuje.
Postup posouzení je ale ekvivalentní používaným postupům a popisuje vliv částí (segmentů) stavby na
krajinný ráz přehledným způsobem. Krajina je diferenciována na „segmenty a polohy krajinného rázu“
ty jsou v podstatě ekvivalentní „místům krajinného rázu“ z metodiky I. Vorel a kol., vymezen je dotčený
krajinný prostor, srozumitelná je míra ovlivnění.
Závěr je nejednoznačně formulovaný – trasa 3 je nejlepší, ale je nevíce negativní v PKR-2 a v PKR-5 je
druhá negativní. Co to znamená? V dokumentaci je závěr přeformulovaný: „Nejvýznamnější negativní
vlivy jsou hodnoceny u varianty 1. Významné důsledky lze očekávat i ve variantě 3, která je sice jako
celek hodnocena příznivě, ale její dílčí úseky se vyznačují výrazný negativním dopadem. Z hlediska
krajinného rázu je pak varianta 2A (2) hodnocena jako nejpřijatelnější.“
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Se závěrem uvedeným v dokumentaci se nelze ztotožnit. Autor studie posouzení vlivů na KR uvádí, že
celkový nejmenší zásah do KR představuje trasa 3, to vyplývá z předloženého rozboru a je to i názor
zpracovatele posudku.
Posouzení dává odpověď o vlivu záměru na krajinný ráz ve vztahu k legislativní úpravě ochrany
krajinného rázu, podle § 12 z.114/1992 Sb. Zahrnutí obytných a rekreačních území do pozitivních
znaků je na straně bezpečnosti posouzení a lze jej chápat nad rámec legislativní úpravě. I za
předpokladu použití jiného metodického postupu, dojdeme ke stejným závěrům. Varianta 3 je z části
vedena v tunelu, a i když se v okolí portálů tunelu dostává do vyvýšené polohy – do začátku
exponovaného svahu, představuje nejmenší zásah do krajinného rázu. Souběh tras 2, 2A a 1 v Z části
fragmentuje prostor mezi Útočištěm a Kláštercem, kde se projevuje vůči kuželové přírodní dominantě
„Lesík“, zasahuje do plošných extenzivních luk a výrazné nivy Kláštereckého potoka. Varianta 1 potom
navíc zásadně zasahuje ve východní části do plochy imisních výsadeb – dnes v podstatě tvoří lesní
porost středního stáří (mimo PUPFL), jižněji pod ním se nachází „otevřené“ území s pozitivním reliéfem
drobného měřítka, s pahorky porostlými krajinářsky hodnotnou zelení a výskytem teplomilných
úzkolistých trávníků a ZCHD koniklec luční. Variantu 1 nelze doporučit, varianty 2 a 2A jsou v únosné
míře. Plusem pro varianty 2 a 2A je fakt, že koridor mezi Útočištěm, Ciboušovem a Kláštercem je již
dnes postižen trasou vedením VVN a sídelní struktura Klášterce v jeho S části je nedochovaná,
hmotná a negativní (socialistické sídliště), bez vazeb na měřítko a vztahy v krajině. Mimo členitou
morfologii krajinná mozaika neodpovídá historickému kontextu, tvoří vizuální bariéry.
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kapitola je zařazena nad rámce povinné struktury přílohy 4, z.100/2001 Sb. popisuje pozitivní přínos
obchvatu na pohodlí řidiče a přínos k bezpečnosti silničního provozu ve stávající trase I/13 na
průchodu městem. Tyto informace jsou v dokumentaci již uvedeny v kapitole D.I.2, C.II.6. Uvedeny jsou
přeložky I sítí a obecným komentářem vliv na polní cesty. Obecně je napsáno, že výstavba přinese
dočasné omezení na provozu I/13 v místech napojení, jinak neznamená významná omezení.
V závěru je vyhodnocen vliv na dopravní infrastrukturu a přínosu záměru k dopravnímu řešení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je nad rámec vyhodnocení vlivů, dopravní infrastruktura a dopravní řešení nejsou složkou
životního prostředí ve smyslu z. 17/1992 Sb., v platném znění.
D.I.11. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
Popsáno je:
 Nebude dotčen hmotný majetek, mimo stavby určené k asanaci (bez popisu konkrétních
objektů)
– zásah chatové lokality v prostoru Průseku (ve všech variantách)
– do chatové lokality severně od Útočiště (ve variantě 3)
– zásah do stávajících objektů trvalého bydlení s požadavkem na jejich odstranění či změnu
funkce není předpokládán
 Památky ani městská památková zóna nejsou dotčeny.
 Archeologické nálezy nejsou vyloučeny nikde.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole zcela chybí soupis a charakteristika staveb určených k demolicím. To je zřejmé pouze
z grafických příloh. Vypovídající schopnost vůči neodborné veřejnosti je tím snížena. Chybí informace o
vlastníkovi a zda se jedná o černou nebo legální stavbu, a jakým způsobem je v současnosti dotčený
pozemek skutečně využit. Ale nejde jen o demolice, nutné je také informovat o tom, zda dotčený
pozemek náleží k nějakému objektu a jak se k tomu staví veřejný zájem.
Stručné upřesnění:
– trasa 3 zasahuje do luk a zahrad, na nichž jsou vybudované chaty – bez vyznačení v KN.,
pravděpodobně bez platného povolení, km 0,0 a 0,5, nový připravovaný územní plán
tyto plochy již vymezuje jako zastavěné území SO
– podobně trasa 1 a 2, 2A – stejná kolonie v km 0,5, viz výše, nový připravovaný územní
plán zde drží koridor obchvatu upřesněný ze ZÚR, koridor kolonii rozděluje na dvě
části, nelegální stavby jsou určeny k demolici
– trasa 3 v km 0,8 zasahuje do ploch stávajícího areálu zahradnictví / lesní zahradnictví
(lesní pozemek využití jako zahradnictví)
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trasa 3 v části Útočiště opět vede přes chaty na TTP, pouze s jednou evidovanou budovou
bez. č.p., ostatní nemají podklad v KN – pravděpodobně se opět jedná o černé stavby,
nový připravovaný územní plán plochy zahrádek rehabilituje na zastavěné území RI
trasa 1 prochází přes zahrádkářskou kolonii v jižní části Ciboušova, chatky bez evidence
v KN, nový připravovaný ÚP plochy tyto plochy vymezuje jako zastavěné území SO.

Všechny trasy obchvatu zasahují do ploch zahrádek s chatami, které pravděpodobně vznikly v průběhu
vývoje jako nelegální stavby, a to možná i z toho důvodu, že byl v Klášterci dlouhodobě držen široký
koridor pro obchvat. V současnosti jsou již tyto plochy často stabilizované se zapojenou zelení a
dlouhou dobu plně slouží k individuální rekreaci, jíž se obyvatelstvu sociálně – komunistických sídlišť
nedostává. Zastupitelstvo města, které ve veřejném zájmu připravuje nový územní plán, ten je
v závěrečné fázi procesu přípravy, rozhodlo o legalizaci tohoto vývoje v území a některé tyto plochy
jsou již vymezeny jako zastavěná území. Zatímco varianty 2 a 2A nejmenší měrou zasahují do
zahrádek, jsou v souladu s novým územním plánem – je zde pro ně připraven koridor, trasy 1 a 3
zasahují do kolonií, které jsou již vymezeny jako zastavěná území (SO a RI) a ve veřejném zájmu tak
vzniká podklad k jejich legalizaci.
Z uvedených důvodů, jsou podle mého názoru, trasy ve variantách 1 a 3 již neřešitelné, protože jsou
v rozporu s veřejným zájmem na využití území.
D.I.10. Jiné ekologické vlivy
Kapitola je zařazena mimo rámec povinné struktury přílohy 4, z.100/2001 Sb., a vůbec nic neobsahuje.
„Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.“
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
 V kapitole jsou shrnuty závěry hodnocení ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí,
v jednotlivých variantách. Z analýzy vyplývá, že všechny varianty jsou podmínečně
akceptovatelné – nutná jsou opatření snižující vlivy.
 Je provedeno komplexní hodnocení, každému vlivu je přiřazena známka, pro každou složku a
variantu.
 Z porovnání vyplývá, že nejhorší z aktivních variant je varianta 1, méně horší je varianta 3 a
nejméně vlivů vykazují varianty 2 a 2A. Nulová varianta je nejvíce nejhorší a je nepřijatelná.
 Varianty 2 a 2A jsou označeny jako akceptovatelné.
 Varianty 1 a 3 jsou označeny jako nevhodné. Varianta 1 představuje největší ovlivnění.
Varianta 3 je nevhodná z důvodů vlivů na horninové prostředí a vlivů na hmotný majetek.
 Vlivy přesahující státní hranice jsou u všech posuzovaných variant vyloučeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Pořadí variant a komplexní hodnocení odpovídá rozboru jednotlivých vlivů jimiž se dokumentace
zabývá v kapitole D.I.
Varianta 3 je nevhodná také z toho důvodu, že navíc zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje
v lesním porostu nad Útočištěm, je umístěná na tektonický zlom mezi pánevní oblastí a Krušnohořím, a
zasahuje do hmotného majetku – do kolonií zahrádek, které nyní nový ÚP, představující místní veřejný
zájem, již vymezuje jako zastavitelná území (připravuje tak podklad k legalizaci chat). Trasa 3 také
výrazně ovlivňuje i rozvojová zastavitelná území. I když nový ÚP není zatím platný, je v konečné fázi
procesu a zastupitelstvo již vydalo stanoviska k zadání, společnému jednání i veřejnému projednání.
Varianta 1, nejen, že představuje největší zatížení životního prostředí, ale je podobně jako varianta 3
v rozporu s připravovaným územním plánem.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Kapitola se zabývá možnými environmentálními riziky, možnými haváriemi a nestandardními stavy:
 Havárie – z důvodu předmětu činnosti
– nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a přípravky ve smyslu definice zákona
č.350/2011 Sb.,
 Požár
 Živelná pohroma
 Únik látek škodlivých vodám
 Riziko sesuvu nebo poklesu terénu
– identifikováno jako možné u var.3
 Provedeno je vyhodnocení rizik
Stanovisko zpracovatele posudku:
Varianta 3 zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje, jinak bez připomínek.
II.3 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je hodnocen ve čtyřech návrhových aktivních variantách: 1, 2, 2A a 3, a jedné nulové pasivní
variantě. Varianty představují odlišné vedení tras. Přičemž varianty 2 a 2A se od sebe téměř neliší, liší
se pouze v detailech, které nejsou z hlediska provedeného posouzení v rozlišitelné podrobnosti
(převod cyklostezky u Vernéřova, mírně jinak trasovaná přeložka pravého ramene Kláštereckého
potoka).
Všechny aktivní varianty jsou řešitelné v míře únosného zatížení, ale varianty 1 a 3 jsou označeny jako
nevhodné. Varianta 1 z hlediska nejvyšší míry ovlivnění a zásahu do hmotného majetku, varianta 3
z hlediska horninového prostředí a ovlivnění hmotného majetku.
Varianta 0 je nedoporučená, protože představuje vysoké zatížení životního prostředí a zachování
negativní dopravní situace průjezdu tranzitní dopravy napříč městem a oddělující historické jádro od
novějších obytných čtvrtí.
Pořadí variant z hlediska míry ovlivnění je následující:
– nejmenší ovlivnění představují varianty 2 a 2A
– varianta 3 představuje střední ovlivnění
– varianta 1 je hodnocena jako trasa s celkovou největší mírou vlivů mezi aktivními
variantami
– varianta 0 představuje celkově nejhorší ovlivnění, a to z hlediska vlivů na obyvatelstvo
(zdraví – hluk a imisní zatížení ovzduší, sociální vlivy – oddělující efekt / funkční využití a
rozvoj města, bezpečnost apod.), i když nevytváří vlivy na povrchové vody, horninové
prostředí, na půdu, ovlivnění krajinného rázu ani vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Stanovisko zpracovatele posudku:
Varianty 1 a 3 jsou mimo předpokládanou koncepci rozvoje města ve smyslu připravovaného nového
územního plánu, jehož příprava je v současnosti v závěrečné fázi, takže už můžeme hovořit o určité
míře veřejného zájmu, který územní plán představuje. Obě necitlivě ovlivňují hmotný majetek a varianta
3 navíc zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.
Varianta 0 představuje ovlivnění hlukové situace ve výhledu intenzit 2040 nad míru únosného zatížení
v intervalu nejistoty použité metody. V kritických místech může docházet k překračování limitů pro hluk
z dopravy po veřejných komunikacích i se zohledněním korekcí pro starou zátěž. Možnost použití
korekce autor dokumentace nijak neověřil. Rovněž výhled do roku 2040 může vykazovat velkou míru
nejistoty v intenzitách dopravních zátěží.
S pořadím variant a se závěry posouzení se souhlasí.
Podrobnější rozbor je uveden ke komentáři kapitoly dokumentace D.II. Komplexní charakteristika vlivů
záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů.
II.4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice
Z předložené dokumentace vyplývá, že záměr nevyvolá vlivy, které by mohly přesáhnout státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Posuzovaný záměr představuje výstavbu obchvatu města Klášterec nad Ohří na silnici I/13, která je
silnící a místní komunikací první třídy a převádí tranzitní dopravu podél severočeské hnědouhelné
pánevní oblasti. Samotný záměr nepředstavuje nový dopravní zdroj. Cílem obchvatu je vymístění
tranzitní dopravy mimo podélnou osu středu osídlení, na okraj města, do nezastavěného území, do
míst kde je dlouhodobě držena pro tento záměr „rezerva“ (nedošlo zde vymezení rozvojových ploch),
kde jsou expozice lidí hlukem a znečištěním ovzduší o proti stávající trase minimální.
Technické řešení nové komunikace je prezentováno v úrovni dostačující k provedení posouzení vlivů
na životní prostředí. Jsou definovány půdorysy, podélné řezy, mostní konstrukce, konstrukce, způsoby
odvodnění, zachování meliorací. Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí dále uvádí soubor
opatření technického charakteru, jako např. – retenční nádrže, protihlukové stěny a nutnost rozšíření
mostů mimo záplavová území.
Znečištění ovzduší a možnosti úkapů provozních kapalin automobilů budou generované složením a
intenzitou dopravního proudu, tedy jevy, na které předkládaný záměr nemá technickým řešením žádný
vliv.
Hlukové zatížení je závislé na povrchu vozovky a na uplatnění protihlukových stěn. Detailní upřesnění
návrhu stěn bude provedeno v navazující přípravě, protože je nutné průběžně aktualizovat hluková
posouzení podle podmínek v území (ty představují hlavně intenzity dopravy a rozvoj území), protože
příprava podobného charakteru staveb trvá velmi dlouho.
Podobně je nutné aktualizovat údaje o možné přítomnosti zvláště chráněných druhů, protože ty
obsazují přírodu spontánně podle okamžitých podmínek a plánováním dopravních staveb se neřídí.
Dodržení stavebních a technických norem a předpisů pro konkrétní technologie výstavby tělesa
obchvatu bude sledováno v rámci územního a stavebního řízení, zejména s ohledem na zakládání
tělesa a geologické podmínky horninového prostředí, dimenzování odvodnění, a další části
konstrukčního řešení.
Z hlediska ovlivňování charakteristik životního prostředí je záměr popsán dostatečně, bereme-li
v úvahu všechny odborné podkladové studie, které jsou přílohou dokumentace.
Chybějící údaje ve smyslu detailního definování postupu a organizace výstavby bude předmětem
navazujících řízení ve smyslu stavebního zákona. Pro tato řízení jsou definovaná opatření, podmínky,
které odpovídají podmínkám v území, umístění a charakteru předkládaného záměru.
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IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Podrobnost dokumentace, použitých podkladů, rozsah dotčeného území a použité metody odpovídají
požadavkům z.100/2001 Sb., v platném znění, a souvisejícím zvláštním právním předpisům
upravujících ochranu jednotlivých složek životního prostředí.
Dokumentace zahrnuje přehled opatření, která vyplývají z hodnocení ovlivnění jednotlivých složek
životního prostředí. Jejich cílem je eliminace, prevence a kompenzace vlivů na životní prostření.
Navržená opatření byla zpřesněna a doplněna podle výsledků zpracování posudku. Zákonné podmínky
vyplývající pro záměr automaticky z obecně závazných právních předpisů byly uvedeny jen, pokud bylo
nezbytné na ně z nějakého důvodu upozornit a jsou v přímém kontextu návrhové řešení nebo
s podmínkami v území. Podmínky byly dále upřesněny tak, aby je bylo možné použít do návrhu
„přezkoumatelného“ stanoviska a odpovídaly možnostem a podrobnosti procesu EIA - zejména
z hlediska rozsahu řešeného území a možností dalšího upřesnění technického řešení.
V následujícím textu je uveden výsledný souhrn podmínek a opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Podmínky jsou rozděleny pro fázi
přípravy, výstavby a provozu, a podle jednotlivých složek životního prostředí.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že z hlediska vlivů záměru na životní prostředí lze doporučit k
realizaci variantu 2A (resp. 2).
Varianty 0, 1 a 3 jsou nedoporučené, proto se soubor podmínek uvedených v dokumentaci i v této části
posudku vztahuje již pouze k variantám 2 a 2A.
a) Podmínky, které je nutno respektovat během přípravy záměru:
Obecné
1) Záměr bude řešený ve variantě 2A nebo 2, ostatní varianty jsou nedoporučené.
Ochrana přírody a krajiny
2) Před vydáním územního rozhodnutí bude pravomocně projednáno udělení výjimek ze zákazů
pro zvláště chráněné druhy podle ustanovení § 56 z.114/1992 Sb., jimiž jsou:
kategorie - kriticky ohrožené: strnad luční (Miliaria calandra)
kategorie - silně ohrožené: ještěrka obecná (Lacerta agilis), křepelka polní (Coturnix coturnix),
krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), žluva hajní (Oriolus oriolus)
Kategorie – ohrožené: čmelák (r. Bombus), svižník polní (Cicindela campestris), střevlík
(Carabus arcensis), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata),
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
3) Opatření na ochranu přírody budou souhrnně zpracována v projektu "kompenzačních
opatření". Projekt bude doložen k žádosti o výjimky. Projekt kompenzačních opatření bude
zaměřen na následující skutečnosti:
– Bude stanoven návrh biologického dozoru, pro období před zahájením kácení a zemních
prací, pro období výstavby a pro období provozu.
– Dozor bude vykonávat odborně způsobilá osoba.
– Bude stanoven návrh kompenzačních opatření proti pronikání a usmrcování zvláště
chráněných druhů na staveniště v průběhu stavebních činností a v období provozu.
– Transfery zajistí odborně způsobilý biologický dozor podle podmínek dohodnutých v rámci
řízení o výjimkách ze zákazů.
– K činnosti biologického dozor bude vedena evidence.
4) Šířka volného prostoru umožňujícího prostup pro biotu u mostních objektů přes vodní toky
musí zajistit migrační funkci mokřadního biokoridoru tj. minimálně 20 m. Prostor pod těmito
mosty by měl obsahovat i možnost suché cesty mimo vodní hladinu. Jedná se o mosty:
– Most přes mokřadní lokální biokoridor v nivě bezejmenné vodoteče v km 0,3, SO 201,
aktuální návrh neplní funkci LBK
– Most přes nivu Širokého potoka, v km 0,585, SO 202, aktuální návrh je dostatečně široký
a respektuje LBK
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–
–

Most přes nivu Kláštereckého potoka, v km 1,890, SO 203, aktuální návrh neplní funkci
LBK
Most přes nivu Podmileského potoka, v km 3,390, SO 204, aktuální návrh plní funkci LBK

5) Návrhy mostních objektů přes lokální biokoridory vázané na bezejmennou vodoteč, Široký
potok, Klášterecký potok a Podmileský potok, budou provedeny ve spolupráci s osobou
odborně způsobilou k projektování ÚSES.
6) V dalším stupni přípravy pro územní řízení bude zpracován projekt vegetačních úprav a projekt
rekultivace ploch dočasného záboru. Návrh řešení bude obsahovat koncepci výsadeb zeleně:
– Kompenzace zeleně bude stanovena jako náhrada za odstraňované dřeviny, podkladem
pro kompenzaci bude podrobný aktualizovaný dendrologický průzkum.
– Dílčím cílem vegetačních úprav bude začlenit těleso obchvatu do struktury zeleně okolní
krajiny a omezit jeho vizuální expozici.
– Návrh zeleně bude obsahovat výsadby dřeviny stromového i keřového patra o druhovém
složení v souladu s místně příslušnou potenciální přirozenou vegetací.
– Koncepce zeleně bude dále upřesněna v úrovni dokumentace pro stavební povolení.
7) Výběr ploch pro dočasné zábory (zařízení staveniště, deponie výkopků zemin a skládky
surovin) bude proveden v dokumentaci pro územní řízení s ohledem na:
– zachování stávající vzrostlé zeleně,
– nebude zasahovat do prvků ÚSES, do významných krajinných prvků a do přírodních
biotopů.
Půda a lesy
8) V dokumentaci k územnímu řízení budou upřesněny dočasné zábory ZPF pro zařízení
staveniště, sklady zemin a materiálů, a trvalé zábory půdy pro stavbu.
9) Pro dočasné zábory pro zařízení staveniště a sklady zemin budou s ohledem na podmínky
v území a technické řešení záměru, přednostně využity půdy nižší kvality podle tříd ochrany, a
přednostně budou využita zastavěná a zastavitelná území.
10) V dokumentaci pro územní řízení budou upřesněny trvalé zábory PUPFL, nebudou zřizovány
dočasné zábory PUPFL.
11) V navazujícím stupni projektové přípravy bude proveden pedologický průzkum orniční a
podorniční vrstvy, jeho cílem bude zpracování bilance skrývky kulturních vrstev půdy a plán na
jejich využití. Na základě výsledků bude v projektu organizace výstavy zajištěno oddělené
skladování ornice a podorniční vrstvy a jejich následné využití.
12) V dokumentaci pro územní řízení bude upřesněna bilance zemních prací a způsoby nakládání
s přebytkem materiálu z výkopu. Materiál z výkopů bude využit v maximální míře pro budování
násypů v rámci této stavby a v rámci hrubých terénních úprav. Nevyužitelný přebytek bude
předán oprávněné osobě k jinému využití.
Horninové prostředí
13) V úrovni dokumentace k územnímu řízení bude proveden inženýrsko-geologický průzkum.
Cílem prací bude zajištění optimálního způsobu provedení stavby s ohledem na zajištění
svahové stability.
Voda
14) Dešťové vody budou přednostně zasakovány, pokud pro zasakování nebudou vhodné
vlastnosti horninového prostředí, dispoziční podmínky v území, budou vody odváděny do
povrchových vod prostřednictví retence s řízeným odtokem. Možnosti zasakování dešťových
vod budou prověřeny hydrogeologickým průzkumem v dokumentaci k územnímu řízení.
15) Dimenzování retencí bude upřesněno v projektové dokumentaci a doloženo hydrotechnickým
výpočtem k aktuální bilanci odvodňovaných ploch, v každém navazujícím stupni přípravy. Bude
provedeno tak, aby odváděné dešťové vody nenavyšovaly povodňové průtoky a nepůsobily
navýšení rozlivu povodní na vodních tocích dotčených odváděním dešťových vod (bezejmenná
vodoteč, Široký, Klášterecký a Podmileský potok). To je nutné doložit odborným hydrologickým
posouzením. Opatření proti rozlivu může být zajištěno také úpravou dimenzí zpevněných koryt.
Návrh opatření bude proveden na základě posouzení ovlivnění pro povodně v rozsahu dob
opakování 5 až 100 let (podle požadavku Povodí Ohře s.p.).
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16) Zasakování bude provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k ovlivnění kvality individuálních
vodních zdrojů, to je nutné prověřit v úrovni dokumentace k územnímu řízení.
17) Systém odvádění dešťových vod musí umožnit zachytit havarijní únik látek škodlivých vodám
před vyústěním do recipientu, návrh opatření bude doložen v dokumentaci k územnímu řízení.
18) Těleso obchvatu a mostní konstrukce musí byt upraveny tak, aby nedošlo k ovlivnění
povodňových průtoků na žádném s dotčených vodních toků a nedošlo ke změnám v rozsahu
záplavových území (Široký, Klášterecký a Podmileský potok). Křížení vodotečí bude navrženo
přemostěním bez směrových a výškových úprav a přeložek vodních toků.
19) Výsadby zeleně v záplavových územích a jejich aktivních zónách Podmileského,
Kláštereckého a Širokého potoka, budou navrženy tak, aby vegetace nečinila překážku
proudění vody a nedocházelo k ovlivnění povodňových průtoků.
20) Pro období výstavby a stavební činnosti v jednotlivých etapách bude zpracovaný Povodňový
plán. Povodňový plán bude předložen k dokumentaci pro stavební řízení.
Ochrana před hlukem a ovzduší
21) Plochy zařízení staveniště včetně ploch pro mezideponie zemin a surovin budou vybrány
s ohledem na nutnost ochrany zdraví lidí před hlukem a znečištění ovzduší, v dostatečné
vzdálenosti od domů určených k bydlení.
22) Ve stupni projektové přípravy pro stavební řízení bude zpracován projekt organizace výstavby,
který upraví organizaci stavebních činností uvnitř staveniště, staveništní dopravu, souběh a
dobu působení akustických zdrojů, definuje trasy stavební dopravy a definuje optimální
protihluková opatření tak, aby byly dodrženy hlukové limity (aktuálně ve smyslu NV.272/2011
Sb.) vůči nejbližším hlukově chráněným objektům, potenciálně nejvíce exponovaným hluku ze
staveniště a podle potřeby také hluku ze stavební dopravy podél konkrétní trasy. Účinnost
opatření bude prokázaná hlukovou studií.
23) Projekt organizace výstavby upraví organizaci a způsob provádění stavebních činností za
účelem omezení prašnosti a ostatních emisí znečišťujících látek do ovzduší.
24) Ve stupních projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude podle
aktuálních předpokladů dopravního zatížení, upřesnění stavebního řešení, umístění záměru a
podmínek v území znovu prověřeno hlukové zatížení z provozu obchvatu vůči hlukově
chráněným objektům a chráněnému území formou hlukové studie, a v případě nutnosti bude
aktualizován návrh protihlukových opatření tak, aby předpokládané zatížení nepřekračovalo
limity hluku stanovené na ochranu zdraví lidí.
b) Podmínky, které je nutno respektovat během výstavby:
Ochrana přírody a krajiny
25) Pokud biologický dozor průzkumem nevyloučí hnízdění ptáků, budou veškeré zásahy do
biotopu či jiné rušivé činnosti (skrývky, deponie zemin, výkopové práce, kácení dřevin, pohyb
těžké techniky apod.) prováděny mimo dobu hnízdění ptáků, tj. mimo období od 1. 3. do 30. 7.
Voda
26) Staveniště musí být během intenzivních dešťů zajištěno proti splachování nečistot do systému
odvodnění, a do vodních toků, nesmí docházet ke znečišťování navazujících komunikací.
Způsob řízení stavebních prací musí být uzpůsobený s cílem předcházení těmto situacím
preventivními opatřeními.
27) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových
a podzemních vod cizorodými látkami. Pro období výstavby bude zpracován plán havarijních
opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám. Sociální zázemí pracovníků stavby bude
řešeno dodavatelem stavby např. mobilními toaletami.
c) Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru:
Hluk
28) Po uvedení obchvatu do provozu je nutné autorizovaným měřením vyhodnotit skutečné
hlukové zatížení z dopravy u potenciálně nejvíce zatížených hlukově chráněných objektů a
území a v případě překračování hlukových limitů uplatnit dodatečná protihluková opatření
k zajištění jejich plnění.
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Voda
29) Před uvedením obchvatu do provozu bude pro systém odvodnění dešťových vod zpracovaný
provozní řád a havarijní plán pro případ úniku látek škodlivých vodám. Dokumenty budou
obsahovat předpis evidence, kontrol, čištění a jiné údržby, a zajistí postup činností
zamezujících rizika v případě nestandardních provozních stavů a havárií.
30) Pokud budou mostní objekty nebo jiné části stavby zasahovat do záplavového území, bude
před zahájením provozu obchvatu zpracován povodňový plán.
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V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci
Zpracovatel posudku obdržel od Krajského úřadu Ústeckého kraje následující vyjádření DOSS a
územních samosprávných celků:
1. Rada Ústeckého kraje,
21.4.2017

Krajský úřad Ústeckého Kraje, usnesení č. 099/11R/2017, ze dne

2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní
ČIŽP/44/IPP/0732790.002/17/UJL, ze dne 11.4.2017

inspektorát

Ústí

nad

Labem,

č.j.:

3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, čj.: KHSUL 14953/2017, ze dne 10.4.2017
4. Město Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životní prostředí, čj.: EC
04423/2017, ze dne 29.3.2017
5. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, č.j.: MUKK/11157/2017, ze dne 13. 3. 2017
6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 3187/ZPZ/2007, JID
43172/2017/KUUK
Výše uvedená vyjádření jsou obsažena v příloze posudku. Kurzívou je k jednotlivým vyjádřením
uvedeno vysvětlení a komentář zpracovatele posudku.
1.

Rada Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého Kraje, usnesení č. 099/11R/2017, ze dne
21.4.2017

1.1

Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v následujícím kroku
zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a na
relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví.
Dále pak musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce přijatelná a
to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Bez komentáře, opatření jsou zahrnuta do návrhu stanoviska. V procesu posouzení vlivů záměru
na životní prostřední ve smyslu znění z.100/2001 Sb., u záměrů jejichž vlivy nepřesahují státní
hranice, není dohoda o opatřeních legislativně upravena.

2.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní
č.j.: ČIŽP/44/IPP/0732790.002/17/UJL, ze dne 11.4.2017

inspektorát

Ústí

nad

Labem,

Z hlediska ochrany vod a ochrany ovzduší
2.1

Z hlediska ochrany vod a ochrany ovzduší nemá ČIŽP k předložené dokumentaci záměru žádné
připomínky.
Bez komentáře.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny

2.2

Vzhledem k tomu, že v předložené dokumentaci byl podrobně vyhodnocen vliv jednotlivých variant
uvažovaného záměru na státem chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny, ČIŽP akceptuje
doporučenou variantu. Upozorňuje pouze na nutnost doplnit výčet navazujících rozhodnutí uvedený
na str. 36 dokumentace o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle ust. §
4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, povolení ke kácení
dřevin dle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a výjimku ze zákazů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992
Sb.
Bylo v posudku uvedeno. Jde o stanoviska, která budou součástí navazujících řízení ve smyslu
stavebního a vodního zákona, jimiž bude záměr povolen.
Např. stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, do ÚSES, výjimky z druhové ochrany,
nebo závazné stanovisko k záměru z hlediska ochrany krajinného rázu, povolení ke kácení dřevin,
povolení k vypouštění odpadních vod, souhlasy k terénním úpravám v záplavovém území, ke
stavbám ovlivňujícím odtokové poměry, souhlasy k dočasným a trvalým záborům ZPF, rozhodnutí o
odnětí PUPFL apod. Tato stanoviska a rozhodnutí budou součástí základních povolovacích řízení
(ÚR a SP). Některá tato stanoviska, rozhodnutí a souhlasy jsou v dokumentaci uvedena u
jednotlivých složek ŽP.
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Z hlediska ochrany lesa
2.3

V celkovém porovnání negativního vlivu variantních tras vychází nejvýrazněji negativní vliv u
varianty 1, vedené v trase nejblíže k zastavěnému území Klášterce nad Ohří. Vliv variant 2 a 2A
vychází přibližně srovnatelně (rozdíl 0,1%). Nejmenší negativní vliv vychází u varianty 3. Je však
nezbytné upozornit, že tento výsledek je dán především tím, že přes 1 000 m trasy (20 % její
celkové délky) je vedeno tunelem, kde je její vliv na krajinu nulový. Současně se tato varianta v
poloze krajinného rázu PKR - 2 projevuje nejvýrazněji negativně. Vliv varianty 3 v poloze krajinného
rázu PKR - 5 je pak druhý nejvýrazněji negativní.
Podle přiložené dokumentace dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa formou
trvalého odnětí při realizaci jakékoliv navrhované varianty. Tedy pozemků, na něž se vztahuje
ochrana podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném
znění (dále jen lesní zákon). Účelem lesního zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa,
péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního
prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Podle
ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona musí být veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa
účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce
z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního
pozemku nebo ve veřejném zájmu. Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 lesního zákona je odnětí
pozemků plnění funkcí lesa uvolněním těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání
pozemků pro plnění funkcí lesa je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé
funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se
rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu
uvedenou v rozhodnutí. Žádost o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v
jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní
správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí (§ 16 odst. 1
lesního zákona).
Rozsah předpokládaného odnětí pozemků z ochrany PUPFL je v dokumentaci uveden u každé
z posuzovaných variant.

2.4

Na základě předloženého záměru a výše uvedeného sdělujeme, že ČIŽP není dotčeným orgánem
státní správy v rámci tohoto řízení.
Bez komentáře.

3.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, čj.: KHSUL 14953/2017, ze dne 10.4.2017

3.1 Z hygienického hlediska není třeba provádět další posouzení vlivu plánovaného záměru na životní
prostředí, za předpokladu dodržení všech doporučení uvedených v dokumentaci, jejích přílohách.
Předložená dokumentace je pro účely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dostatečným
podkladem.
Ze závěru předložené dokumentace vyplývá, že z hlediska vlivů na životní podmínky a na veřejné
zdraví lze s realizací záměru „OBCHVAT SILNICE I/13, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ " ve variantách 3
a 2A (2) souhlasit za podmínky respektování opatření navržených k prevenci, vyloučení či snížení
nepříznivých vlivů.
Bez komentáře, opatření jsou zahrnuta do návrhu stanoviska.
4.

Město Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životní prostředí,
čj.: EC 04423/2017, ze dne 29.3.2017

4.1 Město Klášterec nad Ohří tímto sděluje, že k předložené dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí k záměru "Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří" nemá připomínky.
Bez komentáře.
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5.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, č.j.: MUKK/11157/2017, ze dne 13. 3. 2017
Z hlediska zákona o odpadech

5.1 K zaslanému oznámení záměru nemáme po jeho prostudování zásadní připomínky, pouze
poukazujeme na citování již neplatné vyhlášky č. 381/2001 Sb., která byla ke dni 31. 3. 2016
zrušena a nahrazena vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, včetně přílohy k této vyhlášce
(Katalog odpadů) s účinností od 1. 4. 2016; vyhlášeno ve Sbírce zákonů částka 38 – rozeslána dne
31. března 2016.
Kódy a kategorie předpokládaných odpadů uvedené v kapitole B.III.3. odpovídají i aktuálnímu znění
katalogu odpadů. Na výsledky posouzení tak nemá chyba v použití staré a již neplatné vyhlášky
žádný vliv.
5.2 Z hlediska ostatních jednotlivých složkových zákonů na ochranu životního prostředí nejsou k
zaslané dokumentaci připomínky.
Bez komentáře.
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6.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 3187/ZPZ/2007,
JID 43172/2017/KUUK
Z hlediska ochrany přírody a krajiny

6.1 V textu dokumentace nejsou z hlediska kolizí s biotopy zvláště chráněných druhů důsledně
rozlišeny jednotlivé varianty navrhovaných tras. Přesto považujeme zpracovanou dokumentaci za
vyčerpávající a k navrženým opatřením se vyjádříme standardně až na podkladě posudku. Opatření
v kapitole D.IV. dokumentace pro potřeby závazného stanoviska bude však zapotřebí zredukovat a
přeformulovat, aby mohla být převzata do navazujících rozhodnutí.
Varianta 1 z hlediska kolize se zvláště chráněnými druhy je nejméně přijatelná, protože je spojena s
likvidací biotopu perspektivní populace koniklece lučního. Stanoviště tohoto druhu jsou zpravidla
významná pro biodiverzitu.
Vyhodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy bylo provedeno podle autorizovaného biologického
hodnocení zpracovaného ve smyslu § 67 z.114/1992 Sb. doloženého v příloze 6 dokumentace.
Součástí biologického hodnocení byly průzkumné práce mapující výskyt zvláště chráněných druhů
a jejich biotopů. Situování variantních tras vůči nálezům druhů a biotopům je popsáno v textu
biologického hodnocení, biotopy i výskyty jsou také zvýrazněny v grafických přílohách, kde jsou
doloženy zákresy nálezů, biotopů a variant tras obchvatu do ortofotomapy (přílohy BH 4a, 4b a 5).
Opatření byla přeformulována do přezkoumatelných podmínek uplatnitelných do návrhu stanoviska.
Řešení obchvatu ve variantě 1 nebylo doporučeno.
6.2 Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") podle § 17a
písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, uvádíme následující stanovisko:
Podle strany 36 předložené dokumentace se jedná o záměr navržený ve třech variantách. Varianta
1 představuje zábor 6,9 ha, varianta 2+2A představuje zábor 8 ha a varianta 3 představuje zábor
6,6 ha ZPF. Podle situačních zákresů variant se varianta 2+2A shoduje s plochou K31 obsaženou v
návrhu ÚP Klášterec nad Ohří, která byla projednána s MŽP a kladně posouzena při společném
projednání Návrhu ÚP Klášterec nad Ohří. Varianta č. 3 navrhuje nejnižší zábor ZPF, ale
představuje největší zábor půd s II. třídou ochrany a to 45% z celkové záborové plochy a je vedena
z větší části mimo projednanou plochu v návrhu ÚP. Varianta č. 1 se z části shoduje s návrhem
plochy v návrhu ÚP a představuje i nižší zábor ZPF, ale oproti variantě č. 2+2A představuje mírné
zvýšení záboru půd zařazených do II. třídy ochrany.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se jako nejpřijatelnější z hlediska ochrany ZPF jeví
varianta č. 2+2A.
V dokumentaci jsou hodnoceny rozdíly v trvalých záborech ZPF jako srovnatelné, i když varianty 2
a 2A představují největší zábor.
Z celkových výsledků posouzení vyplývá, že varianty 2 a 2A představují nejmenší zatížení životního
prostředí.
Zpracovatel posudku se v otázce ovlivnění ZPF ztotožňuje s názorem dotčeného orgánu ZPF.
Obchvat je veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury, a protože příprava nového
územního plánu v Klášterci nad Ohří je již v závěrečné fázi a byla vydána stanoviska zastupitelstva,
dotčených orgánů k zadání, společnému jednání i k veřejnému projednání, můžeme hovořit o určité
prokazatelné míře veřejného zájmu ve prospěch trasy 2,2A, i když nový územní plán zatím nebyl
schválen.
6.3 Z hlediska ostatních složek životního prostředí v působnosti krajského úřadu nejsou k dokumentaci
další připomínky.
Bez komentáře.
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VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí
Předložená dokumentace byla posouzena v souladu se zněním § 9 a v rozsahu příl. 5 z.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Dokumentace splňuje požadavky zákona a její vypovídací hodnota je dostatečná k objektivnímu
posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Z dosavadních výsledků posuzování vlivů záměru „Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří“ na životní
prostředí vyplývá, že v případě dodržení navržených opatření, nebude mít záměr významný negativní
vliv na žádnou ze složek životního prostředí.
Záměr je doporučeno realizovat ve variantách 2 nebo 2A.
Z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru ve vztahu k vlivům na životní prostředí, uvádí
zpracovatel posudku následující závěr:

Záměr „Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří, kód ULK398“,
podle znění dokumentace v rozsahu přílohy 4 z.100/2001 Sb., v platném znění, zpracované Ing.
Alexandrem Mertlem, č. aktuálního prodloužení autorizace 51008/ENV/16, a při respektování opatření
doporučených v návrhu stanoviska,

doporučuji k realizaci.
Podmínkou souhlasného návrhu je respektování stanovených opatření.
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VII. Návrh stanoviska

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Číslo jednací:
I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří
2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je výstavba obchvatu na silnici I/13 v Klášterci nad Ohří. Řešení záměru je
předkládáno ve třech návrhových variantách: varianta 1 (varianta nejblíže středu města), varianta 2,
varianta 2a (prostřední trasy v souladu s nově projednávaným územním plánem města, s minimálními
rozdíly) a varianta 3 (severní trasa nejdále od města jejíž součástí je tunel).
Varianta
1

2

2A

3

4 334 m

4 902 m

4 902 m

5 399 m

S 11,5/80

S 11,5/80

S 11,5/80

S 11,5/80

délka řešeného
úseku komunikace
kategorie
komunikace
stavební řešení
šířka komunikace

směrově nedělená dvoupruhová
šířka zpevněné části koruny je 11,5 m

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Záměr je ve smyslu přílohy č. 1 zákona zařazen do kategorie II, bod 9.1 „Novostavby, rozšiřování a
přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“.
4. Umístění záměru
kraj:

Ústecký

obec:

Klášterec nad Ohří

katastrální území: Klášterec nad Ohří (665622), Miřetice u Klášterce nad Ohří (665657),
Vernéřov (780227), Mikulovice u Vernéřova (694355)
5. Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR.
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6. IČ oznamovatele
659 933 90
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona
na základě § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru

„Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří“
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 9a odst. 1 zákona stanoví následující závazné
podmínky pro navazující řízení, jejichž předmětem bude umístění nebo provedení záměru
„Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří“. Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní
prostředí ve čtyřech aktivních a jedné pasivní variantě. Doporučeno je provedení záměru
pouze ve variantách označených 2 a 2A.
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro
sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
d) Podmínky, které je nutno respektovat během přípravy záměru:
Obecné
1) Záměr bude řešený ve variantě 2A nebo 2, ostatní varianty jsou nedoporučené.
Ochrana přírody a krajiny
2) Před vydáním územního rozhodnutí bude pravomocně projednáno udělení výjimek ze zákazů
pro zvláště chráněné druhy podle ustanovení § 56 z.114/1992 Sb., jimiž jsou:
kategorie - kriticky ohrožené: strnad luční (Miliaria calandra)
kategorie - silně ohrožené: ještěrka obecná (Lacerta agilis), křepelka polní (Coturnix coturnix),
krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), žluva hajní (Oriolus oriolus)
Kategorie – ohrožené: čmelák (r. Bombus), svižník polní (Cicindela campestris), střevlík
(Carabus arcensis), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata),
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
3) Opatření na ochranu přírody budou souhrnně zpracována v projektu "kompenzačních
opatření". Projekt bude doložen k žádosti o výjimky. Projekt kompenzačních opatření bude
zaměřen na následující skutečnosti:
– Bude stanoven návrh biologického dozoru, pro období před zahájením kácení a zemních
prací, pro období výstavby a pro období provozu.
– Dozor bude vykonávat odborně způsobilá osoba.
– Bude stanoven návrh kompenzačních opatření proti pronikání a usmrcování zvláště
chráněných druhů na staveniště v průběhu stavebních činností a v období provozu.
– Transfery zajistí odborně způsobilý biologický dozor podle podmínek dohodnutých v rámci
řízení o výjimkách ze zákazů.
– K činnosti biologického dozor bude vedena evidence.
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4) Šířka volného prostoru umožňujícího prostup pro biotu u mostních objektů přes vodní toky
musí zajistit migrační funkci mokřadního biokoridoru tj. minimálně 20 m. Prostor pod těmito
mosty by měl obsahovat i možnost suché cesty mimo vodní hladinu. Jedná se o mosty:
– Most přes mokřadní lokální biokoridor v nivě bezejmenné vodoteče v km 0,3, SO 201,
aktuální návrh neplní funkci LBK
– Most přes nivu Širokého potoka, v km 0,585, SO 202, aktuální návrh je dostatečně široký
a respektuje LBK
– Most přes nivu Kláštereckého potoka, v km 1,890, SO 203, aktuální návrh neplní funkci
LBK
– Most přes nivu Podmileského potoka, v km 3,390, SO 204, aktuální návrh plní funkci LBK
5) Návrhy mostních objektů přes lokální biokoridory vázané na bezejmennou vodoteč, Široký
potok, Klášterecký potok a Podmileský potok, budou provedeny ve spolupráci s osobou
odborně způsobilou k projektování ÚSES.
6) V dalším stupni přípravy pro územní řízení bude zpracován projekt vegetačních úprav a projekt
rekultivace ploch dočasného záboru. Návrh řešení bude obsahovat koncepci výsadeb zeleně:
– Kompenzace zeleně bude stanovena jako náhrada za odstraňované dřeviny, podkladem
pro kompenzaci bude podrobný aktualizovaný dendrologický průzkum.
– Dílčím cílem vegetačních úprav bude začlenit těleso obchvatu do struktury zeleně okolní
krajiny a omezit jeho vizuální expozici.
– Návrh zeleně bude obsahovat výsadby dřeviny stromového i keřového patra o druhovém
složení v souladu s místně příslušnou potenciální přirozenou vegetací.
– Koncepce zeleně bude dále upřesněna v úrovni dokumentace pro stavební povolení.
7) Výběr ploch pro dočasné zábory (zařízení staveniště, deponie výkopků zemin a skládky
surovin) bude proveden v dokumentaci pro územní řízení s ohledem na:
– zachování stávající vzrostlé zeleně,
– nebude zasahovat do prvků ÚSES, do významných krajinných prvků a do přírodních
biotopů.
Půda a lesy
8) V dokumentaci k územnímu řízení budou upřesněny dočasné zábory ZPF pro zařízení
staveniště, sklady zemin a materiálů, a trvalé zábory půdy pro stavbu.
9) Pro dočasné zábory pro zařízení staveniště a sklady zemin budou s ohledem na podmínky
v území a technické řešení záměru, přednostně využity půdy nižší kvality podle tříd ochrany, a
přednostně budou využita zastavěná a zastavitelná území.
10) V dokumentaci pro územní řízení budou upřesněny trvalé zábory PUPFL, nebudou zřizovány
dočasné zábory PUPFL.
11) V navazujícím stupni projektové přípravy bude proveden pedologický průzkum orniční a
podorniční vrstvy, jeho cílem bude zpracování bilance skrývky kulturních vrstev půdy a plán na
jejich využití. Na základě výsledků bude v projektu organizace výstavy zajištěno oddělené
skladování ornice a podorniční vrstvy a jejich následné využití.
12) V dokumentaci pro územní řízení bude upřesněna bilance zemních prací a způsoby nakládání
s přebytkem materiálu z výkopu. Materiál z výkopů bude využit v maximální míře pro budování
násypů v rámci této stavby a v rámci hrubých terénních úprav. Nevyužitelný přebytek bude
předán oprávněné osobě k jinému využití.
Horninové prostředí
13) V úrovni dokumentace k územnímu řízení bude proveden inženýrsko-geologický průzkum.
Cílem prací bude zajištění optimálního způsobu provedení stavby s ohledem na zajištění
svahové stability.
Voda
14) Dešťové vody budou přednostně zasakovány, pokud pro zasakování nebudou vhodné
vlastnosti horninového prostředí, dispoziční podmínky v území, budou vody odváděny do
povrchových vod prostřednictví retence s řízeným odtokem. Možnosti zasakování dešťových
vod budou prověřeny hydrogeologickým průzkumem v dokumentaci k územnímu řízení.
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15) Dimenzování retencí bude upřesněno v projektové dokumentaci a doloženo hydrotechnickým
výpočtem k aktuální bilanci odvodňovaných ploch, v každém navazujícím stupni přípravy. Bude
provedeno tak, aby odváděné dešťové vody nenavyšovaly povodňové průtoky a nepůsobily
navýšení rozlivu povodní na vodních tocích dotčených odváděním dešťových vod (bezejmenná
vodoteč, Široký, Klášterecký a Podmileský potok). To je nutné doložit odborným hydrologickým
posouzením. Opatření proti rozlivu může být zajištěno také úpravou dimenzí zpevněných koryt.
Návrh opatření bude proveden na základě posouzení ovlivnění pro povodně v rozsahu dob
opakování 5 až 100 let (podle požadavku Povodí Ohře s.p.).
16) Zasakování bude provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k ovlivnění kvality individuálních
vodních zdrojů, to je nutné prověřit v úrovni dokumentace k územnímu řízení.
17) Systém odvádění dešťových vod musí umožnit zachytit havarijní únik látek škodlivých vodám
před vyústěním do recipientu, návrh opatření bude doložen v dokumentaci k územnímu řízení.
18) Těleso obchvatu a mostní konstrukce musí byt upraveny tak, aby nedošlo k ovlivnění
povodňových průtoků na žádném s dotčených vodních toků a nedošlo ke změnám v rozsahu
záplavových území (Široký, Klášterecký a Podmileský potok). Křížení vodotečí bude navrženo
přemostěním bez směrových a výškových úprav a přeložek vodních toků.
19) Výsadby zeleně v záplavových územích a jejich aktivních zónách Podmileského,
Kláštereckého a Širokého potoka, budou navrženy tak, aby vegetace nečinila překážku
proudění vody a nedocházelo k ovlivnění povodňových průtoků.
20) Pro období výstavby a stavební činnosti v jednotlivých etapách bude zpracovaný Povodňový
plán. Povodňový plán bude předložen k dokumentaci pro stavební řízení.
Ochrana před hlukem a ovzduší
21) Plochy zařízení staveniště včetně ploch pro mezideponie zemin a surovin budou vybrány
s ohledem na nutnost ochrany zdraví lidí před hlukem a znečištění ovzduší, v dostatečné
vzdálenosti od domů určených k bydlení.
22) Ve stupni projektové přípravy pro stavební řízení bude zpracován projekt organizace výstavby,
který upraví organizaci stavebních činností uvnitř staveniště, staveništní dopravu, souběh a
dobu působení akustických zdrojů, definuje trasy stavební dopravy a definuje optimální
protihluková opatření tak, aby byly dodrženy hlukové limity (aktuálně ve smyslu NV.272/2011
Sb.) vůči nejbližším hlukově chráněným objektům, potenciálně nejvíce exponovaným hluku ze
staveniště a podle potřeby také hluku ze stavební dopravy podél konkrétní trasy. Účinnost
opatření bude prokázaná hlukovou studií.
23) Projekt organizace výstavby upraví organizaci a způsob provádění stavebních činností za
účelem omezení prašnosti a ostatních emisí znečišťujících látek do ovzduší.
24) Ve stupních projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude podle
aktuálních předpokladů dopravního zatížení, upřesnění stavebního řešení, umístění záměru a
podmínek v území znovu prověřeno hlukové zatížení z provozu obchvatu vůči hlukově
chráněným objektům a chráněnému území formou hlukové studie, a v případě nutnosti bude
aktualizován návrh protihlukových opatření tak, aby předpokládané zatížení nepřekračovalo
limity hluku stanovené na ochranu zdraví lidí.
e) Podmínky, které je nutno respektovat během výstavby:
Ochrana přírody a krajiny
25) Pokud biologický dozor průzkumem nevyloučí hnízdění ptáků, budou veškeré zásahy do
biotopu či jiné rušivé činnosti (skrývky, deponie zemin, výkopové práce, kácení dřevin, pohyb
těžké techniky apod.) prováděny mimo dobu hnízdění ptáků, tj. mimo období od 1. 3. do 30. 7.
Voda
26) Staveniště musí být během intenzivních dešťů zajištěno proti splachování nečistot do systému
odvodnění, a do vodních toků, nesmí docházet ke znečišťování navazujících komunikací.
Způsob řízení stavebních prací musí být uzpůsobený s cílem předcházení těmto situacím
preventivními opatřeními.
27) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových
a podzemních vod cizorodými látkami. Pro období výstavby bude zpracován plán havarijních
opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám. Sociální zázemí pracovníků stavby bude
řešeno dodavatelem stavby např. mobilními toaletami.
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f)

Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru:

Hluk
28) Po uvedení obchvatu do provozu je nutné autorizovaným měřením vyhodnotit skutečné
hlukové zatížení z dopravy u potenciálně nejvíce zatížených hlukově chráněných objektů a
území a v případě překračování hlukových limitů uplatnit dodatečná protihluková opatření
k zajištění jejich plnění.
Voda
29) Před uvedením obchvatu do provozu bude pro systém odvodnění dešťových vod zpracovaný
provozní řád a havarijní plán pro případ úniku látek škodlivých vodám. Dokumenty budou
obsahovat předpis evidence, kontrol, čištění a jiné údržby, a zajistí postup činností
zamezujících rizika v případě nestandardních provozních stavů a havárií.
30) Pokud budou mostní objekty nebo jiné části stavby zasahovat do záplavového území, bude
před zahájením provozu obchvatu zpracován povodňový plán.
II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
Posuzovaným záměrem je stavba obchvatu města Klášterec nad Ohří na silnici I/13. Cílem je
vymístění tranzitní dopravy ze zastavěného středu města do nezastavěného území při jeho okraji.
Stávající trasa prochází podélnou osou osídlení v těsném kontaktu s obytnými domy, vykazuje již
v současnosti vysoké dopravní zatížení a související vlivy hluku a znečištění ovzduší. Předpokládá se,
že dopravní zatížení bude v budoucnu dále významně narůstat. Intenzivní dopravní proud odděluje
historické jádro a městskou památkovou zónu od novějších převážně obytných částí. Působí také
negativní vlivy jako překážka prostupnosti, bezpečnostní riziko a obtěžující prvek pro chodce a cyklisty.
Kvalita života v Klášterci nad Ohří je expozicí tranzitní dopravy výrazně snížena. Na bezkonfliktním
vyvedení dopravy z města jsou závislé také rozvojové plochy pro výrobu a skladování.
Záměr byl předmětem zjišťovacího řízení v roce 2008. V závěru zjišťovacího řízení bylo určeno, že
záměr bude posuzován podle zákona. V dokumentaci bylo požadováno zohlednit a vypořádat všechny
požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních, a v o
závěru. V dokumentaci bylo požadováno řešit zejména:
– Variantu navrženou zastupitelstvem města Klášterec nad Ohří.
– Vliv jednotlivých variant na zdraví obyvatel.
– Přírodovědný průzkum zaměřený na chráněné druhy.
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí akceptovala podmínky závěru zjišťovacího řízení,
v jejím úvodu je uvedeno vypořádání vyjádření došlých k Oznámení záměru. Je vypracovaná podle
přílohy 4 zákona a byla doručena k procesu posouzení a uveřejněna 21.3. 2017.
Záměr je posuzován ve čtyřech aktivních variantách, včetně varianty požadované zastupitelstvem
města, která byla také upřesněna v projednávaném novém územním plánu, a v jedné nulové variantě
představující zachování stávajícího stavu.
Posouzení vlivů je provedeno ve všech návrhových variantách ve vztahu k variantě nulové, podle
odborných studií.
Možnosti ovlivnění zdraví obyvatelstva hlukem a imisemi z dopravy po veřejných komunikacích byly
posouzeny na základě autorizovaného „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“. Podkladem byly výstupy
z hlukové a rozptylové studie.
Vlivy na kvalitu ovzduší byly vyhodnoceny autorizovanou rozptylovou studií vytvořenou modelem
ATEM.
Vlivy hluku včetně návrhu a prověření opatření byly posouzeny podle výsledků hlukové studie. Studie
byla zpracovaná na základě modelu HLUK+.
Hluková a rozptylová studie hodnotí vlivy související s vymístěním tranzitní dopravy na nově
navrhovaný obchvat. Zabývají se pozitivním vlivem záměru na okolí stávající trasy I/13 procházející
středem města a vlivy souvisejícími s dopravním zatížením v okolí všech variant trasy plánovaného
obchvatu. Vyhodnocení je vztaženu k limitům stanoveným na ochranu zdraví lidí ve smyslu NV.
272/2011 Sb. v případě hluku a k imisním limitům znečištění ovzduší podle z.201/2012 Sb. Byly
navrženy a prověřeny protihlukové stěny. Návrh je brán jako koncepční, který se bude v navazující
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přípravě upřesňovat podle vývoje podmínek v území a technického řešení komunikace. Podkladem pro
obě studie byly dopravní podklady poskytnuté ŘSD.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou hodnoceny podle autorizovaného biologického hodnocení ve
smyslu § 67 z.114/1992 Sb., založeného na archivních rešerších a nově provedených průzkumem.
Součástí byl i dendrologický průzkum.
Vlivy na krajinný ráz byly hodnoceny samostatnou studií vypracovanou ve vztahu k ustanovení § 12
z.114/1992 Sb. jímž je definovaná ochrana krajinného rázu.
Z hlediska předepsaného obsahu je dokumentace úplná a dostačující k procesu posouzení vlivů
záměru na životní prostředí.
Z výsledků posouzení vyplývá, že všechny aktivní varianty jsou řešitelné v míře únosného zatížení za
předpokladu uplatnění opatření. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena trasa ve variantách 2 a 2A.
Varianty 2 a 2A představují totožnou trasu pouze s minimálními nevýznamnými rozdíly. Trasy ve
variantách 1 a 3 jsou označeny jako nevhodné. Varianta 1 z hlediska nejvyšší míry ovlivnění mezi
aktivními variantami a z hlediska zásahu do hmotného majetku, varianta 3 z hlediska ovlivnění
hmotného majetku a horninového prostředí.
Varianta 0 je nedoporučená, protože představuje nejvyšší zatížení životního prostředí a zachování
negativní dopravní situace průjezdu tranzitní dopravy napříč městem a oddělující historické jádro od
novějších obytných čtvrtí. Představuje ovlivnění hlukové situace ve výhledu intenzit 2040 nad míru
únosného zatížení v intervalu nejistoty použité metody. V kritických místech může docházet
k překračování limitů pro hluk z dopravy po veřejných komunikacích i se zohledněním korekcí pro
starou zátěž. Rovněž výhled do roku 2040 může vykazovat velkou míru nejistoty v intenzitách
dopravních zátěží.
K dokumentaci bylo doručeno celkem 6 vyjádření (všechna od dotčených správních úřadů a dotčených
úřadů samosprávních celků). Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření k dokumentaci
jsou komentována v části V. posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen posudek) a
všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku
odpovídajícím způsobem komentovány, popřípadě jsou zapracovány do tohoto závazného stanoviska.
Ve vyjádřeních nebyla obsažena významná negativní připomínka.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry dokumentace, s ohledem na významnost a rozsah
souvisejících vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Během procesu posuzování vlivů na životní
prostředí nebyly nalezeny důvody závažného negativního ovlivnění životního prostředí v důsledku
realizace tohoto záměru v posuzovaném rozsahu za předpokladu dodržení všech navržených opatření.
Zpracovatel posudku navrhuje vydat souhlasné závazné stanovisko s celkem 30-ti podmínkami.
Odůvodnění stanovených podmínek:
K podmínce č.1:
Všechny aktivní varianty jsou řešitelné v míře únosného zatížení, ale varianty 1 a 3 jsou autorem
dokumentace vyhodnoceny jako nevhodné. Varianta 1 z hlediska nejvyšší míry ovlivnění a zásahu do
hmotného majetku, varianta 3 z hlediska horninového prostředí a ovlivnění hmotného majetku.
Podle názoru autora posudku jsou varianty 1 a 3 mimo předpokládanou koncepci rozvoje města ve
smyslu připravovaného nového územního plánu, jehož příprava je v současnosti v závěrečné fázi,
takže už můžeme hovořit o určité míře veřejného zájmu, který územní plán představuje a který je
nebytný pro uplatnění veřejně prospěšné stavby, jakou je obchvat města na silnici I. třídy. Obě varianty
necitlivě ovlivňují hmotný majetek a varianta 3 navíc zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.
Těžko lze tedy v případě těchto variant vážit míru veřejného zájmu v případě udělení výjimek ze
zákazů pro zvláště chráněné druhy, pro zásah do krajinného rázu a pro vynětí ze ZPF a odnětí PUPFL.
Zachování nulové varianty je nedoporučeno, protože představuje vysoké zatížení životního prostředí a
zachování negativní dopravní situace průjezdu tranzitní dopravy napříč městem a oddělující historické
jádro od novějších obytných čtvrtí, což bude mít ve výhledu roku 2040 následek v překračování limitů
hluku z dopravy po veřejných komunikacích nad únosnou míru a tranzitní doprava bude mít významné
negativní důsledky na zdraví dotčených obyvatel.
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K podmínce č.2:
Podmínka uvádí seznam zvláště chráněných druhů, pro něž bude nutné před pravomocným vydáním
územního rozhodnutí požádat o výjimku ze zákazů.
Trasa obchvatu je převažující plochou vedená dosud nezastavěným územím, kde se vyskytují zvláště
chráněné druhy a byly zde identifikovány možnosti jejich negativního ovlivnění v souvislosti
s výstavbou a provozem obchvatu. Výstavba i provoz se neobejdou bez „zakázaných činností“ ve
smyslu § 50 z.114/1992 Sb., pro něž je nezbytné získat výjimku ve smyslu § 56.
Míra ovlivnění zvláště chráněných druhů byla prověřena autorizovaným biologickým hodnocením.
K podmínce č.3:
Podmínka řešení projektu kompenzačních opatření vyplývá z plošného i časového rozsahu, a
z charakteru záměru liniové stavby, která je situovaná do dosud nezastavěných částí krajiny. Bez
koncepčního přístupu by nebylo efektivním způsobem možné omezit usmrcování zvláště chráněných
druhů během stavební činnosti a v období po zprovoznění záměru.
K podmínkám č.4 a 5:
Z hlediska migrace nebyla v dokumentaci doložena žádná konkrétní „migrační studie“, ovlivnění
migrační prostupnosti území je vázáno pouze na zachování dostatečné propustnosti mostů přes vodní
toky, které musí plnit funkci lokálních biokoridorů ÚSES. Ty jsou v území vymezeny v nivách vodních
toků ve veřejném zájmu ochrany přírody. Návrh záměru předložený k posouzení vlivů na životní
prostředí do těchto biokoridorů zasahuje zpravidla částmi mostních konstrukcí.
K projektování ÚSES se vztahuje autorizovaná profese „Projektant ÚSES“ udělovaná Českou komorou
architektů. Vzhledem k tomu, že záměr zasahuje do lokálních biokoridorů ÚSES a má možnost ovlivnit
jejich funkci, je zapotřebí, aby návrhy mostních objektů přes LBK byly provedeny ve spolupráci a se
souhlasem autorizovaného projektanta. Jeho cílem by mělo být zachování funkce biokoridorů
s ohledem na požadované parametry, podmínky v území a funkční návaznost na sousední skladebné
části.
K podmínce č.6:
Odstraněním vzrostlých a perspektivních dřevin vznikne určitá ekologická újma. Vzhledem k rozsahu
liniové stavby a jejímu značnému zásahu do krajinné zeleně je nezbytné, aby následné kompenzační
výsadby, které pravděpodobně budou stanoveny ve smyslu § 9 z.114/1992 Sb., měly již ve fázi
přípravy záměru jasnou koncepci. To je třeba i z důvodů ochrany krajinného rázu, protože nové
vegetační prvky by neměly vybočovat z kontextu stávající krajinné zeleně, měly by na ní navazovat a
eliminovat negativní vizuální projev tělesa obchvatu. Míra zásahu do krajinného rázu vyplývá
z posouzení vlivů záměru na krajinný ráz doloženého v příloze dokumentace.
K podmínce č.7, 8, 9 a 10:
V projektových podkladech k procesu EIA nebyly k dispozici informace o postupu výstavby, o etapách,
o plochách dočasných záborů pro zařízení staveniště, skladování surovin, výkopků zemin, ornice apod.
K reálnému výběru vhodných ploch může dojít teprve po výběru finální varianty trasy.
Protože se v dotčeném území nacházejí části přírody, zemědělské půdy a pozemky k plnění funkcí
lesa chráněné ve veřejném zájmu, je nezbytné, aby výběr ploch pro dočasná zařízení staveniště a
skládky materiálů směřoval mimo předmět této ochrany.
Aktualizace ploch záborů PUPFL a ZPF včetně doložení plnění dalších zákonných podmínek ve
smyslu z.334/1992 Sb., v platném znění, o zemědělském půdním fondu a z.289/1995 Sb., v platném
znění, o lesích, je nezbytná pro vynětí dotčených ploch z této ochrany, podle aktuálních předpokladů
přípravy stavby.
K podmínce č.11 a 12:
Objem skrývky a terénních úprav tvoří komplexní údaj nejen z hlediska ochrany ZPF, ale také
z hlediska požadavků na organizaci staveniště, staveništní a stavební dopravy. Výstavbu a související
dopravu je nutné organizovat také s ohledem na ochranu před hlukem a na ochranu ovzduší.
K podmínce č.13:
Těleso obchvatu naruší přirozenou skladbu horninového prostředí zářezy, náspy, mosty apod.
Optimální úroveň provedení skladby je nutné navrhnout podle detailního IG průzkumu, který nebyl ve
fázi EIA k dispozici. Jedná se o standardní požadavek stavebních předpisů pro zajištění optimálního
způsobu založení stavby, a nutnost eliminovat možné následné sesuvy, i když nejsou v zájmovém
území svahové nestability evidované.
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K podmínce č.14 a 15:
Přednost zasakování vyplývá z všeobecných stavebních předpisů a technických norem hospodaření se
srážkovými vodami. V projektových podkladech pro EIA nebyl v jednotlivých trasách HG průzkum
proveden, protože se posuzují a vybírají čtyři varianty a HG průzkum představuje rozsáhlé dílo.
Aktuální řešení je tedy postaveno na odvádění dešťových vod řízenou retencí pro 15-ti min. návrh. déšť
o p = 0,2, s vypuštěním objemu po ukončení deště, bez úvahy, že určitou retenci a podíl zasakování
obstarají odvodňovací příkopy. Jako podmínka pro další stupně PD je tedy stanoveno, že HG průzkum
ověří možnosti zasakování, a bude se zasakovat tam, kde to technické řešení stavby a podmínky v
území umožní.
Protože recipienty pro odvedení dešťových vod jsou potoky v dolních částech povodí, pro něž jsou
následně v průchodu zastavěným území Klášterce nad Ohří vyhlášena záplavová území Q5 až Q100,
je nezbytné, aby řízené vypouštění srážek z retencí nenavyšovalo povodňové průtoky a možné rozlivy
povodní. To je nutné doložit hydrologickým posouzení na základě hydrotechnického výpočtu
aktualizovaného podle poslední verze záměru a rozsahu a charakteru odvodňovaných ploch.
K podmínce č.16:
Podíly zasakování a odvádění dešťových vod do vodotečí nejsou aktuálně známé – viz výše.
Projektová dokumentace tedy neobsahuje konkrétní údaje o umístění, charakteru a kapacitě
zasakovacích zařízení. Zasakování musí být navrženo takovým způsobem, aby nedošlo k ovlivnění
kvality individuálních vodních zdrojů, které se v území mohou vyskytnout zejména v oblastech
zahrádkářských kolonií. Vymezená OP vodních zdrojů se nacházejí v kontaktu s trasou ve variantě 3,
tedy mimo vybranou a doporučenou trasu.
K podmínce č.17:
Způsob a charakter návrhu odvodnění se bude ještě vyvíjet v závislosti na projektové dokumentaci.
V případě možné dopravní nehody těžkého nákladního vozidla může dojít k úniku značného množství
látek škodlivých vodám – např. pohonných hmot z objemné nádrže a bez opatření by došlo k přímému
odvedení těchto látek do drobné vodoteče a relativně krátkým průchodem městem do řeky Ohře
s omezenými možnostmi zásahu. Došlo by k ovlivnění ekologického potenciálu a následné okamžité
ekologické újmě na těchto tocích.
K podmínce č.18:
Návrhy mostních konstrukcí doložené jako podklad k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
zasahují do aktivních zón záplavových území Q100 na Podmileském a Kláštereckém potoce, a mohou
tak ovlivňovat povodňové průtoky a rozsah záplavových území.
Míra vlivu na povodňové průtoky nebyla k doloženému projektovému řešení vyjádřena, možná změna
rozlivu tak může následně ovlivnit hmotný majetek. Proto je nutné upravit šířku mostních konstrukcí.
Šířka mostů musí být dostačující i pro zachování funkcí lokálních biokoridorů vymezených v nivách
potoků. I z těchto důvodů stanovil autor dokumentace ve výsledku hodnocení vlivů, že křížení vodotečí
bude navrženo přemostěním bez směrových a výškových úprav a přeložek vodních toků.
K podmínce č.19:
Výsadby zeleně nejsou v aktuálních projektových podkladech nijak definované, proto je nutné, aby
výsadby v kritických místech neovlivňovaly průchod povodní.
K podmínce č.20:
Výstavba bude nezbytně probíhat i v plochách záplavových území a aktivních zónách záplavových
území a bude trvat dlouhé období, předpokládá se 5 let. Proto je nutné definovat povodňový plán pro
stavební činnosti, který zajistí optimální postup pro případ povodně s cílem eliminovat škody na
životním prostředí a hmotném majetku. V případě pochybností o nutnosti zpracovat povodňový plán,
rozhoduje vodoprávní úřad.
K podmínce č.21, 22 a 23:
V projektových podkladech k procesu EIA nebyly k dispozici informace o postupu výstavby, o etapách,
o plochách dočasných záborů pro zařízení staveniště, skladování surovin, výkopků zemin, ornice, o
trasách stavební dopravy apod. K reálnému výběru vhodných ploch může dojít teprve po výběru finální
varianty obchvatu.
Protože se v dotčeném území nacházejí stavby chráněné před hlukem a pobytový prostor lidí, je
nezbytné, aby výběr ploch pro dočasná zařízení staveniště a skládky materiálů byl vybrán tak, aby
nepůsobil zatížení v těchto vlivech nad únosnou míru.
Postup výstavby je nutné ověřit na základě reálných informací modelovým hlukovým výpočtem a podle
potřeby a výsledků dopředu stanovit efektivní opatření zajišťující únosnou míru hluku.
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Prašnost v období výstavby bude silně závislá na zvoleném postup, na okamžitých klimatických
podmínkách v době výstavby a na uplatnění opatření proti prašnosti. Proto je nutné tato opatření
definovat předběžně podle reálných a detailních informací o výstavbě pro projektu organizace
výstavby.
K podmínce č.24:
Příprava liniových staveb bývá časově náročná a dlouhá. Stavba se obvykle vyvíjí umístěním, profilem
tělesa i stavebním řešením a technologií a mění se také podmínky v území. Proto je nezbytné aby,
míra ovlivnění hlukem včetně ověření účinku navržených opatření byla doložena výpočtem
k aktuálnímu profilu a umístění tělesa, podle aktualizovaných předpokladů o dopravním zatížení a
podle aktuálních podmínek v území.
K podmínce č.25:
Podmínka slouží k zajištění ochrany zvláště chráněných druhů ptáků, které mohou být dotčeny
stavebními činnostmi jako např. – kácením, terénními úpravami, deponiemi, pohyby těžké techniky.
K podmínce č.26 a 27:
Během výstavby může dojít k vyplavování znečištěných vod z nezpevněných částí staveniště, nebo
odvodněním stavebních jam, ke znečištění povrchových vodních útvarů.
Podobně může dojít k haváriím mechanizace spojeným s úniky látek škodlivých vodám do horninového
prostředí.
Výstavba musí být prováděna tak, aby k tomu nedocházelo a havarijním stavům se přecházelo.
Zařízení staveniště nebylo v PD podkladech definováno, a není jasné, jak bude řešeno sociální zázemí
pro stavební dělníky s možnými výstupu do vod, proto je stanovena podmínka pro vybavení mobilními
toaletami.
K podmínce č.28:
Kontrolní měření hluku po uvedení obchvatu do provozu je nezbytné k ověření, zda předpoklady
hlukového zatížení podle modelů bylo správné a zda protihluková opatření zajišťují míru hluku
v mezích limitů. Výsledné skutečné provedení stavby může být také v určité míře odlišné oproti
projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, to může vést k mírně odlišné hlukové expozici, než bylo
původně předpokládáno.
K podmínce č.29:
Skutečné provedení stavby se může v určité malé míře odlišovat od původního projektu, proto by před
uvedením stavby do provozu měly být vyhotoveny tyto povinné dokumenty zajišťující provoz stavby
z hlediska ochrany vod a případných havarijních situací v optimální a efektivní úrovni.
K podmínce č.30:
Dimenze mostů se budou upravovat podle míry ovlivnění povodňových průtoků a podle nutnosti
průchodnosti LBK ÚSES, není tedy jasné, zda výsledný návrh mostů a tělesa bude zasahovat do
záplavových území či nikoliv. Proto je nutné na tuto zákonnou povinnost upozornit. Pokud ano, bude
nutné zpracovat povodňový plán. V případě pochybností o nutnosti zpracovat povodňový plán,
rozhoduje vodoprávní úřad.
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2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako nízké a akceptovatelné, rozsahem jako lokální.
Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.
Imisní vliv dopravy po posuzovaném úseku silnice I/13 podle výpočtu pro rok 2040 nepředstavuje
významný podíl na celkovém riziku znečištění ovzduší.
Snížení tohoto příspěvku u obytné zástavby v centrální části Klášterce nad Ohří po realizaci obchvatu
proto z hlediska efektu pro zdravotní stav populace nelze přeceňovat a v kvantitativním odhadu se
projevuje pouze nepatrně v nejcitlivějších ukazatelích respirační nemocnosti. Rozhodně však tento
příznivý efekt převýší mírné navýšení imisí z dopravy v okolí trasy obchvatu, dotýkající se pouze
okrajové zástavby s podstatně nižším počtem obyvatel.
Rozdíly jednotlivých variant obchvatu jsou z hlediska ovlivnění kvality ovzduší natolik malé, že z
hlediska zdravotních rizik znečištění ovzduší je nelze kvantitativně postihnout a jsou prakticky
zanedbatelné.
Z hlediska expozice hluku je stávající průtah silnice I/13 Kláštercem nad Ohří zdrojem významného
zdravotního rizika pro obyvatele přilehlé obytné zástavby a realizace obchvatu tento stav významně
zlepší.
Předpokládaný nárůst hluku z dopravy u okrajové zástavby města vlivem obchvatu I/13 při dodržení
hlukových limitů sice nedosahuje zdravotně významné úrovně a je spíše záležitostí akustického
komfortu prostředí, nicméně může být pro menší část exponovaných obyvatel zdrojem obtěžování a
rušení spánku.
V porovnání posuzovaných variant trasy obchvatu hlediska relativně nejpříznivěji vychází varianta 3,
následovaná variantou 2, resp. 2A.
Z ostatních hledisek, jako jsou sociální a ekonomické důsledky, jsou všechny varianty hodnoceny
shodně a přijatelně. Každá z variant řeší problém vysoké dopravní zátěže procházející napříč centrem
města, která je zdrojem řady sociálních a psychických problémů.
Vlivy na kvalitu ovzduší a klima lze považovat velikostí za nízké, významem za pozitivní i negativní
(podle varianty a sledované lokality), rozsahem místní. Z provedených výpočtů vyplývá, že imisní zátěž
vyvolaná realizací záměru nezpůsobí překračování imisních limitů hodnocenými škodlivinami - NO2,
PM10 a PM25, benzenu a benzo(a)pyrenu.
V důsledku realizace obchvatu v aktivních variantách dojde při srovnání s variantou nulovou ke snížení
imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v převážné části obytné zástavby, přičemž
nejvýznamněji se tento pokles projeví u obytné zástavby situované v bezprostřední blízkosti silnice
I/13. Na druhé straně lze očekávat určité navýšení imisních koncentrací v okolí navržených tras. Z
pohledu maximálních krátkodobých i průměrných ročních imisních koncentrací všech posuzovaných
znečišťujících látek jsou všechny aktivní varianty velmi podobné.
Celková imisní zátěž zájmového území při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší
(např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisních limitů a vliv
posuzovaného záměru nebude významný v žádné z hodnocených variant.
Ovlivnění klimatických podmínek vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska velikosti jako nízké až střední,
významem jako pozitivní i negativní (podle varianty a sledované lokality), rozsahem místní.
Při realizaci navržených protihlukových opatření lze u všech hodnocených variant ve všech
výpočtových bodech očekávat splnění hygienických limitů pro hluk ze silniční dopravy na navrhované
komunikaci v zájmovém prostoru v denní i noční době. Akustická problematika je tedy v daném případě
spolehlivě řešitelná, možnost vzniku technicky neřešitelných vlivů hluku přesahující únosnou míru lze
vyloučit.
Na základě pozitiv a negativ se jako nejpříznivější jeví varianta 2, resp. 2A. Všechny varianty lze však
realizovat tak, aby byly splněny požadavky hygienických předpisů, přičemž nejméně vhodná je varianta
1 a varianta nulová. Všechny varianty představují významné snížení hlukové zátěže u chráněného
venkovního prostoru staveb situovaného do blízkosti stávající komunikace I/13.
Hluk v průběhu výstavby je obdobně tak řešitelný a nepředstavuje významný akustický problém.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) nejsou předpokládány.
Vlivy na hydrologické charakteristiky lze za předpokladu vhodného řešení u povrchových vod hodnotit
pro všechny varianty velikostí nízké, významem negativní a rozsahem lokální. Z hlediska těchto vlivů je
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jako vhodnější hodnocena varianta 3, varianty 2, 2A a 3 jsou pak podmíněny realizací technických
opatření.
Realizace obchvatu ve všech variantách vyžaduje technické řešení k ochraně dotčených vodních toků
a jejich povodí tak, aby nedošlo vlivem navýšení odtoku ke změnám v rozlivu povodní a následným
škodám. Z toho pohledu je vhodnější varianta 3, která údolí Kláštereckého potoka překonává vyšším
mostem po výstupu z tunelu severně od lokality Útočiště. Varianty 1,2, resp. 2A i 3 zasahují do údolí
Kláštereckého potoka i Podmileského potoka, kde bude nutné upravit navrhované řešení tak, aby
nedocházelo k omezení povodňových průtoků a ke změnám v rozsahu záplavových území.
Vlivy na kvalitu povrchových vod lze za běžného provozu hodnotit velikostí jako velmi nízké, významem
negativní, rozsahem lokální. Z hlediska ovlivnění kvality povrchových vod lze jako nejvhodnější hodnotit
variantu 3, nicméně rozdíly mezi variantami nejsou zásadní a všechny varianty jsou hodnoceny jako
akceptovatelné.
Za předpokladu vhodného řešení lze vlivy na hydrogeologické charakteristiky podzemních vod hodnotit
u všech variant velikostí nízké až střední, významem negativní, rozsahem lokální. Z hlediska těchto
vlivů jsou jako vhodnější hodnoceny varianty 2A (2) a 1, varianta 3 je podmíněna podrobným
hydrogeologickým posouzením zejména v tunelovém úseku. Varianta 3 také zasahuje do ochranného
pásma vodního zdroje vymezeného ve svahu nad Útočištěm.
Vlivy na kvalitu podzemních vod jsou u všech variant hodnoceny velikostí jako nízké, významem
negativní, rozsahem lokální.
Nejmenší nároky na zábor zemědělské půdy má varianta 3 s dlouhým tunelovým úsekem. Varianty
vedené výhradně na terénu si vyžádají trvalý zábor zemědělské půdy většího rozsahu. Z větší části
jsou však tyto zemědělské půdy vedeny ve IV. a V. třídě ochrany, tzn. že se jedná o půdy s
podprůměrnou až nízkou produkční schopností, s omezeným nebo nízkým stupněm ochrany.
Souhrnně je možné konstatovat, že mezi navrženými variantami není výrazný rozdíl z pedologického
hlediska. Z hlediska záboru jsou srovnatelné varianty 1 a 3, ačkoli se průběhem trasy výrazně liší.
Varianta 2A (2) vyžaduje vyšší zábor ZPF a více fragmentuje zemědělský půdní fond (ZPF), ale
varianty 1 a 3 nebudou mít oporu v míře veřejného zájmu, který je nutný u veřejně prospěšné stavby
obchvatu k vynětí z ochrany zemědělského půdního fondu. Aktuálně se dokončuje nový územní plán,
jeho příprava je v konečné fázi projednání a varianty 1 a 3 v něm nemají oporu.
Vlivy na půdu lze u všech aktivních variant hodnotit z hlediska velikosti jako střední, významem
negativní, rozsahem lokální.
Nejmenší vliv na horninové prostředí a morfologické charakteristiky má varianta 1, ve které je rozsah
zářezů nejnižší. Ve variantě 2A (2) jsou zejména ve střední části navrženy úseky se zářezy hloubky 5 8 m, kde dojde k odtěžení povrchových hornin. Ve variantě 3 je navržený ražený tunel o délce 1 160 m,
což představuje výrazný zásah do horninového prostředí.
Žádná z variant nebude mít vliv na přírodní léčivé zdroje Klášterec nad Ohří.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje lze u všech variant 1 a 2, 2A hodnotit jako nízké velikosti,
negativního významu, s nízkým rizikem možného ovlivnění, lokální. U varianty 3 jsou tyto vlivy
hodnoceny jako střední velikosti, negativního významu, se středním rizikem možného ovlivnění, lokální.
Vlivy faunu a flóru a ekosystémy lze hodnotit u variant 2, 2A a 3 velikostí jako nízké, z
významu jako negativní, rozsahem jako lokální, bez zásadních negativních dopadů na
současné druhy a jejich populace. U varianty 1 lze tyto vlivy hodnotit velikostí jako střední, z
významu negativní, rozsahem lokální. Pro kolize tras s výskytem zvláště chráněných druhů
požádat výjimky ze zákazů.

hlediska
zjištěné
hlediska
je nutné

Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska velikostí jako nízké (varianty 2A a 3), resp. jako střední
(varianty 1), z hlediska významu jako negativní, rozsahem lokální.
Vlivy na VKP lze hodnotit u všech variant velikostí jako nízké, z hlediska významu jako negativní,
rozsahem lokální.
K ovlivnění zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblasti nedojde.
Možné negativní vlivy způsobené realizací záměru budou ve značné míře záviset na realizaci opatření
ke snížení, eliminaci či vyloučení negativních vlivů a na dodržování platných právních norem a
povolení. Základní požadavky jsou zahrnuty do podmínek návrhu stanoviska.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz: Vlivy na krajinný ráz ve variantách (1, 2, 2A, 3) se projeví v míře
únosného snížení. Celkově nejmenší ovlivnění představuje varianta 3, menší varianty 2 a 2A, varianta
1 představuje nejhorší zásah do krajinného rázu v důsledku zásahu do ÚSES, zásahu do mimolesních
imisních výsadeb pod Ciboušovem v návaznosti na charizmatický reliéf s otevřeným prostorem
extenzivních luk a s plochami s výskytem koniklece lučního.
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Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky.
Všechny trasy obchvatu zasahují do ploch zahrádek s chatami, které pravděpodobně vznikly v průběhu
vývoje jako nelegální stavby, a to možná i z toho důvodu, že byl v Klášterci dlouhodobě držen široký
koridor pro obchvat. V současnosti jsou již tyto plochy často stabilizované se zapojenou zelení a
dlouhou dobu plně slouží k individuální rekreaci, jíž se obyvatelstvu sociálně – komunistických sídlišť
nedostává. Všechny varianty tedy představují demolice některých chat včetně zrušení souvisejících
zahrad. Zastupitelstvo města, které ve veřejném zájmu připravuje nový územní plán, ten je v závěrečné
fázi procesu přípravy, rozhodlo o legalizaci tohoto vývoje v území a některé tyto plochy jsou již
vymezeny jako zastavěná území. Zatímco varianty 2 a 2A nejmenší měrou zasahují do zahrádek, jsou
v souladu s novým územním plánem – je zde pro ně připraven koridor, trasy 1 a 3 zasahují do kolonií,
které jsou již vymezeny jako zastavěná území (SO a RI) a ve veřejném zájmu tak vzniká podklad k
jejich legalizaci. Podporu nového územního plánu varianty 1 a 3 nemají.
Pokud bychom nebrali v úvahu územně plánovací hlediska, trasa ve variantách 2 a 2A zasahuje do
hmotného majetku nejméně, varianty 1 a 3 jsou mírně horší a na stejné úrovni.
Obchvat není standardním investičním záměrem, je veřejně prospěšnou stavbu a míru veřejného
zájmu vyjadřují stanoviska voleného orgánu územně samosprávního celku – zastupitelstva města,
vydaná k návrhu zadání, společnému jednání i veřejnému projednání nového ÚP, i když nový územní
plán stále není závazným podkladem pro rozhodování v území.
Žádná z variant nemá vliv na nemovité kulturní památky.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Posuzovaný záměr představuje výstavbu obchvatu města Klášterec nad Ohří na silnici I/13, která je
silnící a místní komunikací první třídy a převádí tranzitní dopravu podél severočeské hnědouhelné
pánevní oblasti. Samotný záměr nepředstavuje nový dopravní zdroj. Cílem obchvatu je vymístění
tranzitní dopravy mimo podélnou osu středu osídlení, na okraj města, do nezastavěného území, do
míst kde je dlouhodobě držena pro tento záměr „rezerva“ (nedošlo zde vymezení rozvojových ploch),
kde jsou expozice lidí hlukem a znečištěním ovzduší o proti stávající trase minimální.
Technické řešení nové komunikace je prezentováno v úrovni dostačující k provedení posouzení vlivů
na životní prostředí. Jsou definovány půdorysy, podélné řezy, mostní konstrukce, konstrukce, způsoby
odvodnění, zachování meliorací. Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí dále uvádí soubor
opatření technického charakteru, jako např. – retenční nádrže, protihlukové stěny a nutnost rozšíření
mostů mimo záplavová území.
Znečištění ovzduší a možnosti úkapů provozních kapalin automobilů budou generované složením a
intenzitou dopravního proudu, tedy jevy, na které předkládaný záměr nemá technickým řešením žádný
vliv.
Hlukové zatížení je závislé na povrchu vozovky a na uplatnění protihlukových stěn. Detailní upřesnění
návrhu stěn bude provedeno v navazující přípravě, protože je nutné průběžně aktualizovat hluková
posouzení podle podmínek v území (ty představují hlavně intenzity dopravy a rozvoj území), protože
příprava podobného charakteru staveb trvá velmi dlouho.
Podobně je nutné aktualizovat údaje o možné přítomnosti zvláště chráněných druhů, protože ty
obsazují přírodu spontánně podle okamžitých podmínek a plánováním dopravních staveb se neřídí.
Dodržení stavebních a technických norem a předpisů pro konkrétní technologie výstavby tělesa
obchvatu bude sledováno v rámci územního a stavebního řízení, zejména s ohledem na zakládání
tělesa a geologické podmínky horninového prostředí, dimenzování odvodnění, a další části
konstrukčního řešení.
Z hlediska ovlivňování charakteristik životního prostředí je záměr popsán dostatečně, bereme-li
v úvahu všechny odborné podkladové studie, které jsou přílohou dokumentace.
Chybějící údaje ve smyslu detailního definování postupu a organizace výstavby bude předmětem
navazujících řízení ve smyslu stavebního zákona. Pro tato řízení jsou definovaná opatření, podmínky,
které odpovídají podmínkám v území, umístění a charakteru předkládaného záměru.
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4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je hodnocen ve čtyřech návrhových aktivních variantách: 1, 2, 2A a 3, a jedné nulové pasivní
variantě. Varianty představují odlišné vedení tras. Přičemž varianty 2 a 2A se od sebe téměř neliší, liší
se pouze v detailech, které nejsou z hlediska provedeného posouzení v rozlišitelné podrobnosti
(převod cyklostezky u Vernéřova, mírně jinak trasovaná přeložka pravého ramene Kláštereckého
potoka).
Všechny aktivní varianty jsou řešitelné v míře únosného zatížení, ale varianty 1 a 3 jsou označeny jako
nevhodné. Varianta 1 z hlediska nejvyšší míry ovlivnění a zásahu do hmotného majetku, varianta 3
z hlediska horninového prostředí a ovlivnění hmotného majetku.
Varianty 1 a 3 jsou mimo předpokládanou koncepci rozvoje města ve smyslu připravovaného nového
územního plánu, jehož příprava je v současnosti v závěrečné fázi, takže už můžeme hovořit o určité
míře veřejného zájmu, který územní plán představuje. Obě necitlivě ovlivňují hmotný majetek a varianta
3 navíc zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.
Varianta 0 je nedoporučená, protože představuje vysoké zatížení životního prostředí a zachování
negativní dopravní situace průjezdu tranzitní dopravy napříč městem a oddělující historické jádro od
novějších obytných čtvrtí. Míra ovlivnění hlukové situace ve výhledu dopravních intenzit pro rok 2040
může přesahovat míru únosného zatížení v intervalu nejistoty použité metody. V kritických místech
může docházet k překračování limitů pro hluk z dopravy po veřejných komunikacích i se zohledněním
korekcí pro starou zátěž.
Pořadí variant z hlediska míry ovlivnění je následující:
– nejmenší ovlivnění představují varianty 2 a 2A
– varianta 3 představuje střední ovlivnění
– varianta 1 je hodnocena jako trasa s celkovou největší mírou vlivů mezi aktivními
variantami
– varianta 0 představuje celkově nejhorší ovlivnění, a to z hlediska vlivů na obyvatelstvo
(zdraví – hluk a imisní zatížení ovzduší, sociální vlivy – oddělující efekt / funkční využití a
rozvoj města, bezpečnost apod.), i když nevytváří vlivy na povrchové vody, horninové
prostředí, na půdu, ovlivnění krajinného rázu ani vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Bude možné provést na konci procesu.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
– Ústecký kraj,
– Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem,
– Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje,
– Město Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životní prostředí,
– Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí,
– Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vypořádání vyjádření doručených k dokumentaci je uvedeno v posudku v části IV. Posouzení
navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí.
8. Vypořádání vyjádření k posudku
Posudek zatím nebyl uveřejněn, vyjádření nejsou k dispozici.

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 9.8.2017
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
Ing. Petr Hosnedl
Perunova 889/7
130 00 Praha 3
telefon: +420 606 754 759

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
Autor posudku je držitelem rozhodnutí o udělení autorizace čj. 38156/6488/OIP/03 vydaného dne
18.12.2003 Ministerstvem životního prostředí České republiky podle §19 z.100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím čj.: 29978/ENV/08 ze dne
23.4.2008, rozhodnutím čj.: 76133/ENV/12 ze dne 4.10.2012 a rozhodnutím č.j.: 20094/EN/17 ze dne
5.4.2017.
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khsues103a8c7

VÁŠ DOPIS ZN.: 43173/2017/KUUK
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Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor ŽP a zemědělství

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 14953/2017
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Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.
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+420477755330
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lenka.andrlova@khsusti.cz
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Ing. Jan Koutecký
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ú s t í n a d L a b e m

Posuzování vlivů na životní prostředí – dokumentace – vyjádření
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 6599 3390.
Dopisem došlým dne 16. března 2017 jste požádali o vyjádření k dokumentaci záměru
„Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří“ zpracované dle příl. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“),
jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ust. § 23 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, posoudila dokumentaci vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí,
zpracovanou Ing. Alexandrem Mertlem , M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy,
IČ: 28297873, v listopadu 2016, a po zhodnocení vydává toto
vyjádření:
Z hygienického hlediska není třeba provádět další posouzení vlivu plánovaného záměru na
životní prostředí, za předpokladu dodržení všech doporučení uvedených v dokumentaci,
jejích přílohách. Předložená dokumentace je pro účely zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí dostatečným podkladem.
Posuzovaným záměrem je novostavba silniční komunikace, která je součástí tahu silnice
I/13 (tzv. podkrušnohorské silnice). Řešený úsek silnice I/13 je situován v západní části okresu
Chomutov, který leží na západní hranici Ústeckého kraje. Navrhovaný obchvat se nachází na
území města Klášterec nad Ohří. Předkládaný záměr (bez ohledu na zvolenou variantu) dotváří
tah silnice I/13 přeložkou mimo stávající komunikační systém centrální části města Klášterec
nad Ohří. Tato přeložka bude využívána zejména tranzitující dopravou. Pro dopravu
cílovou/zdrojovou a dopravu vnitro-městskou zůstává k dispozici stávající průtah městem. Po
realizaci záměru tedy vzniknou na silnici I/13 v profilu města Klášterec nad Ohří čtyři jízdní
pruhy (prostorově rozdělené do dvou samostatných komunikací), obdobně jako v navazujících
úsecích silnice. Návrhová kategorie silnice je S 11,5 na rychlost 70 km/h. Směrodatná rychlost
dle ČSN 73 6101 pro navržený obchvat je u všech variant 90 km/h.
Na základě prověření možných variant řešení přeložky silnice I/13 v předmětném úseku
obchvat Klášterce nad Ohří a v souladu se závěry zjišťovacího řízení byly pro podrobné
posouzení vlivů vybrány celkem 4 aktivní varianty:
 Varianta 1 - jižní trasa – délka 4,334 km – jižní obchvat Ciboušova:
Trasa se odpojuje ze stávající silnice I/13 západně od Klášterce nad Ohří, je vedena v současné
době řídce zastavěným územím severně od centrální části města a jižně od městských částí
Průsek a Útočiště, dále vede severně od sídliště Petlérská a stáčí se na jihovýchod, přes
TELEFON

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČO

FAX

477755110, 477755111

ČNB ÚL 8327411/0710

71009183

477755112

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jířího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ID DATOVÉ
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8p3ai7n

e-mail
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410
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Podmileský potok přechází jižně od Ciboušova a Nového Vernéřova
a vrací se zpět k I/13,
kde je ukončena v MÚK Klášterec nad Ohří - východ.
 Varianta 2 - prostřední trasa – délka 4,902 km – severní obchvat Ciboušova
Jedná se o kombinaci variant 1 a 3, do km 2,0 je trasa vedena shodně s variantou 1, v oblasti
křižovatky s ulicí Petlerskou varianta 2 pokračuje ve směru severovýchod, Podmileský potok
na rozdíl od varianty 1 kříží až nad Ciboušovem, následně se stáčí k jihovýchodu a ke stávající
silnici I/13 se vrací podél bývalého statku v Novém Vernéřově a soustavy nadzemních el. Sítí,
obchvat je ukončen obdobně jako u varianty 1 v plánované MÚK Klášterec nad Ohří – východ.
 Varianta 2A - prostřední trasa modifikovaná dle ÚPD - délka 4,902 km – severní obchvat
Ciboušova
Varianta 2A vychází z původní varianty 2, trasa se odpojuje ze stávající silnice I/13 západně od
Klášterce nad Ohří, je vedena plochou severně od centrální části města a jižně od městských
částí Průsek a Útočiště, dále vede severně od sídliště, kde kříží stávající silnici II/224 (ulice
Petlérská), propojení silnic I/13 a II/224 je navrženo křižovatkovou rampou, od místa křížení se
sil. II/224 v km 2,0 trasa dále pokračuje SV směrem k Ciboušovu, který obchází ze severu, nad
Ciboušovem trasa kříží Podmileský potok a stáčí se na jihovýchod, zpět ke stávající silnici I/13
se trasa vrací podél bývalého statku v Novém Vernéřově a soustavy nadzemních elektrických
sítí, obchvat je ukončen v plánované MÚK Klášterec nad Ohří – východ (navazuje na stavbu
Zkapacitnění silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov), vedení silnice v této
variantě umožňuje výhledové propojení Klášterce a Ciboušova souvislou zástavbou.
 Varianta 3 - severní trasa – délka 5,399 km – tunel Útočiště, severní obchvat Ciboušova
Tato varianta vznikla na základě požadavku zástupců města Klášterec nad Ohří a v některých
materiálech je označována jako severní, vlastní trasa obchvatu se odpojuje ze stávající silnice
I/13 o cca 150 m západněji než varianty 1 a 2, a směřuje k severu a severovýchodu, údolí
Širokého potoka s místními komunikacemi přechází estakádou délky 324 m, poté je trasa
vedena severně od Útočiště raženým tunelem délky 1160 m, dále pokračuje východním
směrem v souběhu se stávající silnicí II/224 až k Ciboušovu, zpět ke stávající silnici I/13 se
vrací podél bývalého statku v Novém Vernéřově a soustavy nadzemních el. Sítí, obchvat je
ukončen stejně jako u varianty 1 a 2 v plánované MÚK Klášterec nad Ohří – východ.
 Varianta nulová – spočívá v nerealizaci záměru a zachování současného stavu silniční sítě
na území města Klášterec nad Ohří i v jeho blízkém okolí.
Prostor, do kterého je přeložka silnice umisťována, je z hlukového hlediska různý podle
průběhu trasy. Mimo stávající komunikace jde v současné době převážně o prostor klidový,
kde se hladina hluku blíží přírodnímu pozadí. V místech, kde se trasa obchvatu přibližuje
stávajícím komunikacím, je hluková hladina dána provozem na těchto komunikacích. Lze
předpokládat, že s výjimkou okolí stávajících komunikací a některých průmyslových areálů
jsou požadované limitní hladiny hluku splněny, resp. nejsou pro nepřítomnost hlukově
chráněného prostoru (například obytné zástavby) hodnoceny. Za účelem posouzení stávajícího
stavu hlukové zátěže byl proveden výpočet hluku z dopravy ve výpočtových bodech D1 až D4,
které byly umístěny na hranici chráněného venkovního prostoru objektů v bezprostřední
blízkosti silnice I/13 na fasádách orientovaných ke zdroji hluku. Uvedené hodnoty tak
představují nejvyšší akustické příspěvky z průjezdu vozidel po liniových zdrojích v území, s
rostoucí vzdáleností od silnic budou akustické příspěvky výrazně klesat.
V platném územním plánu včetně změny č. 7 z října 2010 je záměr na výstavbu obchvatu
silnice I/13 vedený severním okrajem města uveden v alternativních variantách 1 až 3.
V současné době je zpracován a projednáván nový územní plán sídelního útvaru Klášterec nad
Ohří. V tomto územním plánu je vymezen koridor pro trasu obchvatu silnice I/13 dle varianty
2A, resp. 2.
Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru v celém zájmovém území je
předmětem hlukové studie zpracované firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.,
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Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4, vedoucí projektu Ing. Josef Martinovský, v listopadu 2016.
Vlivem výstavby a provozu záměru není očekáváno překračování přípustných hodnot
ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby. V rámci hlukové studie jsou
navržena protihluková opatření, jejichž cílem bude zajistit respektování přípustných hodnot
ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby. Významné negativní důsledky na
veřejné zdraví a obyvatele nejsou očekávány.
Výstavba obchvatu v jakékoli variantě na hodnoceném úseku bude představovat významné
snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/13 procházející centrem Klášterce nad Ohří.
Snížením intenzity dopravy po realizaci navrhované přeložky zde dojde k poklesu akustické
zátěže. Ve studii byla hodnocena ke komunikaci přilehlá zástavba. V případě nerealizace
navrhovaného obchvatu lze v roce 2040 v okolí silnice I/13 u nejvíce exponovaných domů
očekávat překračování hygienických limitů na hranici venkovního chráněného prostoru budov.
Vypočtené hodnoty hlukové zátěže zde budou přesahovat limitní hodnoty s korekcí pro starou
hlukovou zátěž z provozu na pozemních komunikací, které jsou stanoveny ve výši 70 dB ve
dne a 60 dB v noci. Po výstavbě přeložky silnice I/13 dojde u zástavby podél stávající silnice
I/13 ke snížení hlukové zátěže dle dispozice objektů vůči silnici až o 10 dB. Podél stávající
trasy silnice I/13 se tím hluková zátěž v denní i noční dobu sníží pod úroveň limitu pro starou
zátěž. U domů, které stojí bezprostředně u silnice se budou hodnoty LAeq, 6-22 pohybovat mezi
58,0 – 66,7 dB a hodnoty LAeq, 22-6 mezi 50,4 – 58,6 dB. Na podlimitní hodnoty poklesne hluk
jak v denní, tak zejména v noční době. Snížení této zátěže se bude týkat zejména dnes nejvíce
zatížených budov, tj. domů stojících v těsné blízkosti stávající trasy I/13 a bude dosahovat
podél ulice Osvobozená cca 4 dB v denní a 5 dB v noční dobu a v ulici Chomutovská až 9 dB v
denní a 10 dB v noční dobu.
Navržená protihluková opatření, tak jak jsou ke každé variantě navržena na straně 141 v
dokumentaci, jsou orientační s cílem doložit, že v místech s nadlimitním hlukovým zatížením
lze při jejich realizaci dosáhnout snížení na úroveň pod příslušnými limity. Nelze je tedy chápat
jako konečné řešení, ani jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Po výběru
konečné varianty řešení komunikace je nutné, v místech kde bude nezbytná realizace
protihlukových opatření, zpracovat detailní řešení hlukové situace a to včetně
podrobných podkladů pro zpracování projektové dokumentace.
Ve všech aktivních posuzovaných variantách (1, 2 resp. 2A i 3) budou splněny hygienické
limity pro hluk ze silniční dopravy na navržené komunikaci v zájmovém prostoru v denní i
noční době (ve všech výpočtových bodech). Akustická problematika je tedy v daném případě
spolehlivě řešitelná, možnost vzniku technicky neřešitelných přes-limitních hlukových vlivů
souvisejících s posuzovaným záměrem lze prakticky vyloučit.
Hluk ze stavební činnosti ovlivní hlukové hladiny v okolí stavby celkově málo významným
způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Vlivy na akustickou situaci i další fyzikální a biologické faktory lze považovat velikostí za
nízký až střední, významem za pozitivní i negativní (podle varianty a sledované lokality),
rozsahem za lokální.
V rámci dokumentace bylo dále zpracováno autorizované hodnocení zdravotních rizik –
vlivů na veřejné zdraví (Havel, 2016). Hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu s
obecnými metodickými postupy WHO a autorizačními návody Státního zdravotního ústavu
Praha AN 14/03 verze 3, AN 15/04 verze 3 a AN 17/15 pro autorizované hodnocení
zdravotních rizik dle ust. § 83e zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění. Současně jsou zohledněny aktuální poznatky o nebezpečnosti hodnocených vlivů pro
lidské zdraví. V následujícím textu jsou uvedeny pouze závěry citovaného posudku.
Podle výsledků hodnocení je stávající průtah silnice I/13 Kláštercem nad Ohří
z hlediska dlouhodobé hlukové expozice zdrojem významného zdravotního rizika pro
obyvatele přilehlé obytné zástavby a realizace obchvatu tento stav významně zlepší.
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Předpokládaný nárůst hluku z dopravy u okrajové zástavby města vlivem obchvatu I/13 při
dodržení hlukových limitů sice nedosahuje zdravotně významné úrovně a je spíše záležitostí
akustického komfortu prostředí, nicméně může být pro menší část exponovaných obyvatel
zdrojem obtěžování a rušení spánku.
V porovnání posuzovaných variant trasy obchvatu hlediska relativně nejpříznivěji
vychází varianta 3, následovaná variantou 2, resp. 2A.
Celkově lze vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví hodnotit jako nízké a akceptovatelné,
rozsahem jako lokální. Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.
Z hlediska vlivů působení imisí v ovzduší lze navržené varianty obchvatu hodnotit jako
srovnatelné bez významnějších rozdílů. Všechny aktivní varianty lze hodnotit jako
akceptovatelné. Z hlediska působení hluku se jako nejvhodnější hodnocena varianta 3,
následována variantou 2A (2), nejméně vhodné jsou pak varianta 1 a nulová. Všechny varianty
lze hodnotit jako podmínečně akceptovatelné.
Z ostatních hledisek, jako je faktor pohody, sociální a ekonomické důsledky, je jako
nejvhodnější hodnocena varianta 3, následována variantou 2A (2) a jako nejméně vhodná je
hodnocena varianta 1. Rovněž varianta nulová se z těchto hledisek jeví jako nevhodná, protože
neřeší problém značné dopravní zátěže prakticky v centru města, která je zdrojem řady
sociálních a psychických problémů.
Na základě pozitiv a negativ se jako nejpříznivější jeví varianta 2, resp. 2A. Všechny
varianty lze však realizovat tak, aby byly splněny požadavky hygienických předpisů, přičemž
nejméně vhodná je varianta 1 a varianta nulová. Ve všech variantách lze očekávat poměrně
významné snížení hlukové zátěže u chráněného venkovního prostoru staveb situovaného do
blízkosti stávající komunikace I/13.
Ze závěru předložené dokumentace vyplývá, že z hlediska vlivů na životní podmínky
a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „OBCHVAT SILNICE I/13, KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ " ve variantách 3 a 2A (2) souhlasit za podmínky respektování opatření
navržených k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů.
Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního
prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
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Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k záměru "Obchvat
silnice I/13, Klášterec nad Ohří"
Městu Klášterec nad Ohří byla doručena dokumentace k záměru "Obchvat silnice I/13,
Klášterec nad Ohří" zpracovaná dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, požádal dotčené
územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 8 odst. 2 a 3 cit. zákona
o zaslání vyjádření k dokumentaci.
Město Klášterec nad Ohří tímto sděluje, že k předložené dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí k záměru "Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří" nemá
připomínky.

Ing. Štefan Drozd
starosta
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Č.j.: MUKK/11157/2017
Vyřizuje: Dana Fialová
Tel.: 474319552

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Spis.zn., skart.zn.: 208, V/10

Datum: 12. 4. 2017

Věc: Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, obdržel dne 15. 3. 2017 k vyjádření
dokumentaci zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
K dokumentaci dáváme dle § 8 odst. 3 cit. zákona, toto

vyjádření.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
K zaslanému oznámení záměru nemáme po jeho prostudování zásadní připomínky, pouze
poukazujeme na citování již neplatné vyhlášky č. 381/2001 Sb., která byla ke dni 31. 3. 2016
zrušena a nahrazena vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, včetně přílohy k této
vyhlášce
(Katalog odpadů) s účinností od 1. 4. 2016; vyhlášeno ve Sbírce zákonů částka 38 - rozeslána
dne 31. března 2016.
Z hlediska ostatních jednotlivých složkových zákonů na ochranu životního prostředí nejsou
k zaslané dokumentaci připomínky.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

