Městský úřad Klášterec nad Ohří
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

Sp. zn.:
Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:
e-mail:

S EC 15723/2016
EC 16982/2016
Eclerová Alena
474359636
eclerova@muklasterec.cz

V Klášterci nad Ohří dne 19. 12. 2016

M-envi s.r.o.
588 32 Brtnice 357

SDĚLENÍ
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 24. 11. 2016 podal
M-envi s.r.o., IČO 28297873, 588 32 Brtnice 357
ve věci vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace k záměru
obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří
na pozemcích katastrální území Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Vernéřov a Mikulovice u
Vernéřova.
Město Klášterec nad Ohří projednává nový územní plán Klášterce nad Ohří, který vymezuje koridor určený
pro obchvat města Klášterec nad Ohří.
Zastupitelstvo města Klášterec nad Ohří schválilo severní variantu obchvatu města, která je vedena nad
městskou částí Ciboušov. Trasa vymezeného koridoru je v souladu se studií obchvatu I/13 zpracovaného
firmou Novák&Partner s.r.o. Praha v roce 5/2009.

"otisk úředního razítka"

Ing. Markéta Vocilková
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:
M-envi s.r.o., sídlo: Brtnice č. p. 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
M-envi s.r.o.
Brtnice 357
588 32 Brtnice u Jihlavy
Datum zpracování:
JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje / linka:
E-mail:

19. 12. 2016
189868/2016/KUUK
4181/ZPZ/2016/N-2587
Jan Rothanzl / 121
rothanzl.j@kr-ustecky.cz

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří“
z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a
místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i odst. 1 zákona k žádosti
společnosti M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy ze dne 24. 11. 2016, toto
stanovisko:
Záměr „Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří“ nebude mít samostatně ani ve spojení
s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
odůvodnění: Záměr spočívá ve vybudování obchvatu silnice I/13 severně od zastavěného
území města Klášterec nad Ohří. Stavba je navrhována ve třech variantách základního
vedení trasy vycházejících ze studie zpracované v roce 2004 společností Mott MacDonald
Praha a čtvrté varianty zpracované společností Novák & Partner v roce 2009, která
víceméně odpovídá druhé variantě z předchozí studie a měla by být i v souladu s koridorem
uvažovaným pro obchvat v územním plánu obce.
Ve všech variantách je záměr situován mimo hranice ptačích oblastí a mimo hranice
evropsky významných lokalit, resp. v dostatečných vzdálenostech od nich. V závislosti na
variantě jsou nejblíže tři lokality soustavy NATURA 2000, severovýchodně umístěná
evropsky významná lokalita Podmilesy (CZ0420160) a západně a jižně umístěné EVL
Doupovské hory (CZ0424125) a stejnojmenná ptačí oblast Doupovské hory (CZ0411002).
EVL Podmilesy je vymezená nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu evropsky významných lokalit, v platném znění, s předměty ochrany stanovišti:
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, 6430 - Vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně a 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
Ptačí oblast Doupovské hory (CZ0411002) je vymezená nařízením vlády č. 688/2004 Sb.,
kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou
populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), výra velkého
(Bubo bubo), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex crex), lelka
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lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus
martius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého
(Ficedula parva) a jejich biotopy.
EVL Doupovské hory (CZ0424125) je vymezená nařízením vlády č. 318/2013 Sb.,
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, v platném znění, s předměty
ochrany druhy: čolek velký (Triturus cristatus), hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia),
koniklec otevřený (Pulsatilla patens), kuňka ohnivá (Bombina bombina), losos obecný
(Salmo salar), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr velký (Myotis myotis) a
stanovišti: 3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion, 5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na
vřesovištích nebo vápnitých trávnících, 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 6510 - Extenzivní sečené louky nížin
až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 9130 - Bučiny asociace
Asperulo-Fagetum, 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
Mezi ohrožující faktory pro předměty ochrany ptačí oblasti a evropsky významných lokalit
patří zejména nevhodné obhospodařování či jeho absence ať již vodních ploch či luk a lesů
např.: intenzivní pastva a sečení luk v nevhodnou dobu, zarůstání a zalesňování
podmáčených luk či jejich odvodňování, zarůstání stepních a lesostepních stanovišť
křovinami a zarůstání skalních stěn a bradel, hospodaření vedoucí ke stejnověkým lesním
porostům nevhodného druhového složení ad. Dalšími negativními vlivy mohou být záměry
výstaveb či jiných záměrů přímo na plochách s předměty ochrany či obecné vlivy znečišťující
životní prostředí s důsledky na konkurenční vazby v přírodních ekosystémech. U druhů
včelojed lesní a výr velký pak i nezákonný lov. Jde tedy převážně o vlivy působící přímo
v místě předmětů ochrany a jen doplňkově i vlivy nepřímé.
Záměr nepředstavuje žádný z uvedených rizikových faktorů ani není úřadu známa jiná
nepřímá souvislost, která by mohla mít vliv na předměty ochrany zájmových lokalit.
S ohledem na výše popsaný charakter a umístění záměru lze jednoznačně jakýkoli negativní
vliv projektu na lokality soustavy NATURA 2000 resp. předměty jejich ochrany vyloučit.
Identifikační údaje:
Název akce: Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří
Kraj:
Ústecký
k. ú.:
Klášterec nad Ohří, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří,
Vernéřov
Žadatel:
M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy
Podklady pro posouzení:
Žádost o vydání stanoviska, stručná informace o projektu se zákresy jednotlivých variant do
základních map.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
DIČ: CZ70892156
strana 2 / 2

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

datum:
č.j. složka:
č. evidenční:
vyřizuje/tel.:
e-mail:
váš dopis značky/ze dne:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Praha 4
145 05

4.9.2008
3187/ZPZ/2007
147804/2008
Ing. Tereza Zavázalová/132
Ing. Irena Hrzánová/148
hrzanova.i@kr-ustecky.cz
24953-ŘSD-10315-07 / 10.12.2007
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 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
(dále jen zákon)
pro záměr „Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří“

Identifikační údaje:
Název:

Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří

Charakter záměru:
Ve studii jsou navrženy 3 základní varianty vedení obchvatu I/13 okolo města Klášterec nad Ohří. Tyto 3
varianty mají téměř shodný počátek a konec trasy. Zájmové území je vymezeno východním okrajem
Klášterce nad Ohří, kde bude obchvat silnice napojen na stávající vedení I/13 a západním okrajem města
Klášterec nad Ohří, kde je trasa navázána na plánovanou čtyřpruhovou silnice I/13 do Chomutova. Jsou
sledovány dva základní průchozí koridory. První je veden v současné době nezastavěnou plochou severně
od centrální části města a sídliště Petlerská a jižně od městských částí Průsek, Útočiště a Ciboušov. Druhý
koridor je veden až za městskými částmi Průsek, Útočiště a Ciboušov tzn. že koridor je co nejvíce oddálen
od centrální části města, avšak již zasahuje do masivu Krušných hor. Výše zmíněnými koridory jsou vedeny
varianta 1 a 3.
Varianta 2 je kombinací variant 1 a 3 a využívá koridoru varianty 1 od začátku úseku po km 2,0 (průchod
mezi centrální částí a Útočištěm) a varianty 3 od km 3,5 po konec úseku (severně od Ciboušova). Výstavba
znamená dočasně zvýšený ruch v území, zvýšená prašnost, dopravní přeložky, přeložky inženýrských sítí
apod. Trvalým negativním ovlivněním je zábor zemědělské a lesní půdy (ZPF a PUPFL). Stavbou nové
komunikace budou ovlivněna území se zvýšenou ochranou přírody, nebudou naopak ovlivněna území
historického významu nebo jinak významná území. Stavbou však dojde i přes navrhovaná opatření
k určitému, lokálně nepříznivému ovlivnění krajinného rázu v důsledku zasazení této rozsáhlé stavby do
krajiny a obecně bariérového působení této liniové stavby.
Její provozování přinese trvalá pozitiva dotýkající se zejména obyvatel zde sídlících. Jedná se o snížení
ovlivnění obydleného území hlukem, znečištěným ovzduším a nebezpečím plynoucím ze střetů chodců
s automobilovou dopravou. Nová trasa ve svém návrhu se vyhýbá obydleným územím obcí. Dalším
přínosem je dopravní plynulost a s ní spojenou bezpečnost dopravy. Plynulost bude podpořena i
mimoúrovňovým křížením stávající železniční tratě.
Kapacita (rozsah) záměru: Varianta 1 – 4,334 km, varianta 2 – 4,725 km, varianta 3 – 5,370 km
Umístění:

kraj:
obec:
k. ú.:

Ústecký
Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
Zahájení:
2025
Dokončení: 2030

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

65993390

Závěr:
Záměr „Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří“, oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 je zařazený dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., 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)“. Záměry vyžadující zjišťovací řízení, příslušným úřadem je krajský úřad.
Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7
citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr
„Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří“
b u d e posuzován podle citovaného zákona
Předložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci a je nutné oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4
dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci (§ 7 odst. 4 zákona).
V dokumentaci požadujeme zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky,
které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních, a v tomto závěru.
V dokumentaci požadujeme řešit zejména:
1. Variantu navrženou zastupitelstvem města Klášterec nad Ohří.
2. Vliv jednotlivých variant na zdraví obyvatel.
3. Přírodovědný průzkum zaměřený na chráněné druhy.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje
příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 8 kusů v písemné formě a dále předložení
dokumentace v elektronické podobě.
Odůvodnění:
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 a podle kritérií přílohy č. 2 citovaného zákona došel
příslušný orgán k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení došla následující vyjádření, která byla
vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:
Rada ÚK (16. 1. 2008) – požaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (dále jen zákon)
• V dopracované dokumentaci požaduje řešit minimalizaci střetů záměru se zájmy života a rozvoje
města a s oprávněnými zájmy ochrany přírody a krajiny.
Odbor ŽPZ KÚ ÚK (17. 1. 2008) – požaduje posouzení dle zákona
• Z hlediska ochrany přírody doporučujeme provést posouzení vlivu záměru na životní prostředí, které
podrobně vyhodnotí a kvantifikuje ovlivnění identifikovaných stanovišť přírodních biotopů a
ohrožených druhů rostlin a živočichů a bude přitom vycházet z podrobného doplňkového průzkumu
vybraných lokalit. Při něm je třeba zaměřit se rovněž na ohrožené druhy z červených seznamů,
jejichž výskyt lze v dotčeném území předpokládat. Předběžně se jako nejvýznamnější z hlediska
ochrany biodiverzity jeví oblast výskytu teplomilných trávníků západně od Ciboušova, dotčená
variantou č. 1, kde lze předpokládat výskyt dalších ohrožených druhů. Podle popisu je biotop
autorem biologického hodnocení klasifikován jako T3.3D spíše omylem, ve smyslu Katalogu biotopů
odpovídá spíše T3.4 (vegetace náležející svazu Bromion erecti). Pro posouzení dopadu jednotlivých
variant by bylo vhodné vyhodnotit rovněž zachovalost a perspektivu těchto biotopů, neboť dopady na
biodiverzitu bude nutné vážit proti jiným vlivům a faktorům (veřejné zdraví, dopady na PUPFL, délka
jednotlivých variant apod.).
• Z hlediska ochrany ovzduší požadujeme v době výstavby omezit sekundární prašnost.
Městský úřad Klášterec nad Ohří (14. 7. 2008) – požaduje posouzení dle zákona
• Zastupitelstvo města schvaluje zpracování a posouzení další varianty vedení trasy obchvatu dle
předloženého schématu.
ČIŽP Ústí n. L. (15. 1. 2008) – nepožaduje úplné posouzení dle zákona
• Z hlediska ochrany ovzduší lze konstatovat, že všechny 3 navrhované varianty jsou ekologicky
přijatelné.
• Z hlediska ochrany vod upřednostňuje realizaci první, případně druhé varianty.
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•
•

Z hlediska odpadového hospodářství požaduje, aby bylo s odpady nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. A jeho prováděcími předpisy.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jeví jako nejvhodnější varianta č. 3.

KHS – územní pracoviště Chomutov (8. 1. 2007) – požaduje posouzení dle zákona
• Z hygienického hlediska je třeba provést další posouzení vlivu záměru na ŽP, vzhledem ke
složitosti vlivu hluku na stávající zástavbu.
• Územní plán města Klášterec nad Ohří neřeší obchvat silnice č. I/13, dosud nebyl dohodnut ani
návrh zadání této změny.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru ŽPZ

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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