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Úvod
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou –
SZ + JZ obchvat“ do kategorie II (zjišťovací řízení), bodu 49. Silnice všech tříd a místní
komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní
pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b),
limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.

POSTUP PŘÍPRAVY ZÁMĚRU Z HLEDISKA POSOUZENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská
Vzhledem k bezprostřední návaznosti je nutné uvést stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská – Brněnská“, pro kterou bylo zpracováno v 04/2018 Oznámení podlimitního záměru
Jednalo se o podlimitní záměr uvedený v příloze č. 1, v kategorii II, pod bodem 49 Silnice
všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené
délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové
intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro
stávající stavby (b). Limity jsou ad. a) 2 km, ad. b) 1 000 voz/24 hod.
Předmětem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ je přeložka silnice I/37 v
úseku mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáru nad Sázavou, která výrazně odlehčí
dopravě v Brněnské ulici, v níž se dnes spojují dopravní proudy směřující do Žďáru nad
Sázavou od východu po silnici I/19 ve směru od Nového Města na Moravě, resp. od jihu po
silnici I/37 ve směru od Velké Bíteše (a tím od dálnice D1). Začátek přeložky silnice I/37 je
ve středu budoucí okružní křižovatky OK1 na Jihlavské ulici (silnice II/353). Trasa vede
směrem na jihovýchod dvěma protisměrnými kruhovými oblouky, poté se trasa silnice stáčí
na východ. Konec přeložky je ve středu okružní křižovatky OK2. Délka přeložky silnice I/37
je 778,805 m. Jelikož se tento záměr nachází ve zvláště chráněném území (CHKO Žďárské
vrchy) a dosahuje 38,9 % limitní hodnoty, jednalo se o podlimitní záměr vyžadující
předložení Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona (§ 6 odst. 2 zákona).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ve sdělení
z 24. 4. 2018, č. j. KUJI 31808/2018, OZPZ 129/2018 Ča) k podlimitnímu záměru (kód
záměru VYS670P) uvedl dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen
„zákona“) s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, že podlimitní záměr
„I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ v uvedeném rozsahu (kapacitě) nepodléhá
zjišťovacímu řízení dle zákona.
V současnosti pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ vydal Krajský úřad
Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu Územní rozhodnutí č. j. KUJI
50252/2020 dne 28. 5. 2020, které nabylo právní moci 29. 6. 2020. Tato stavba představuje
dočasné řešení odlehčení dopravy v Brněnské ulici při současném umožnění pozdějšího
vybudování výhledového obchvatu silnice I/37.
I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat
Celý obchvat města, který zahrnuje severozápadní a jihozápadní obchvat a bude výhledově
řešen v rámci připravovaného konečného řešení v rámci stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ
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+ JZ obchvat” vyžaduje následnou přípravu stavby. Zpracováno bylo Oznámení záměru,
jehož úkolem bylo poskytnout podklady pro zjišťovací řízení pro cílové řešení obchvatu.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13,
602 00 Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou –
obchvat 2. část“, METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2,
07/2009. V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM)
„Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní
řešení záměru v přednádražním prostoru.
Proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a byl vydán
závěr zjišťovacího řízení č.j. KUJI 35484/2020 z 8. 4. 2020.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s
přihlédnutím k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením, došel příslušný
úřad dle § 7 odst. 5 zákona k závěru, že u záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“
nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován podle zákona.
Zpracovatel dokumentace se má dle závěru zjišťovacího řízení při jejím zpracování zabývat
všemi relevantními připomínkami získanými v rámci zjišťovacího řízení, a tyto připomínky
samostatně vypořádat.
Dokumentaci je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
1. Doplnit posouzení vlivů stavby na krajinný ráz ve smyslu obdržených vyjádření a
podrobněji se zaměřit na možnosti snížení vlivu záměru na krajinný ráz, především:
- prověřit možnost snížení výšky náspů a možnost pohledového odclonění kritických
úseků (hlavně směrem od kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a směrem k
němu)
- navrhnout další kompenzační opatření zmírňující narušení krajinného rázu
- specifikovat konkrétní použití, rozsah a výšku protihlukových stěn a jejich uplatnění
v rámci významných krajinných pohledů
- prověřit konkrétní dopady na krajinný ráz v prostoru u hospodářského dvora Lyra, u
Dolního hřbitova a překročení řeky Sázavy
2. Doložit vizualizaci stavby v pohledových osách od severu, severozápadu a západu.
3. Navrhnout řešení minimalizující zásahy do VKP a prvků ÚSES – zejména u mostů
přes Sázavu u areálu společnosti TOKOZ a.s. a u viaduktu.
4. Při řešení odvodnění komunikace se zaměřit na co největší zadržení vody v krajině za
použití co největšího možného počtu zasakovacích prvků.
5. Variantně prověřit možnost přemostění nivy Sázavy u areálu společnosti TOKOZ a.s.
včetně přilehlé vlhké louky a rybníků Převorovský a Nový; případně navrhnout
přiměřená kompenzační opatření vyvažující negativní zásahy do těchto biotopů.
6. V posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyhodnotit vliv zimní
údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím obojživelníků v EVL
Dívka (rybník Pihoun), v dokumentaci dále vyhodnotit tento vliv i v dalších vodních
plochách v bezprostředním okolí záměru.
7. Prověřit a navrhnout opatření k zachování migrační prostupnosti a propojení
jednotlivých subpopulací obojživelníků, se zvýšenou pozorností na místa sezónních
tahů obojživelníků; určit kritická místa migrační prostupnosti i pro ostatní druhy
živočichů a navrhnout příslušná opatření k eliminaci negativních vlivů na jejich
populace.
8. Detailněji se zabývat vlivem záměru na kulturní dědictví dotčeného území.
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Vzhledem k výše uvedenému požadavku je následně uvedeno vypořádání připomínek a
výše uvedených požadavků vymezených ve zjišťovacím řízení.
Kurzívou je vždy uvedeno vypořádání zpracovatelem „dokumentace“.
1. Doplnit posouzení vlivů stavby na krajinný ráz ve smyslu obdržených vyjádření a
podrobněji se zaměřit na možnosti snížení vlivu záměru na krajinný ráz, především:
o prověřit možnost snížení výšky náspů a možnost pohledového odclonění
kritických úseků (hlavně směrem od kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře a směrem k němu)
o navrhnout další kompenzační opatření zmírňující narušení krajinného rázu
o specifikovat konkrétní použití, rozsah a výšku protihlukových stěn a jejich
uplatnění v rámci významných krajinných pohledů
o prověřit konkrétní dopady na krajinný ráz v prostoru u hospodářského dvora
Lyra, u Dolního hřbitova a překročení řeky Sázavy
Zpracovatel Dokumentace:
Posouzení vlivů na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12 (Posouzení vlivu stavby na
krajinný ráz „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022).
Dokumentace se zaměřila na kritické úseky vedení trasy s pořízením fotodokumentace ve
směru na Zelenou Horu ze severozápadní a západní strany území, a naopak ze Zelené Hory ve
směru k vedení trasy, tj. v západním směru od Zelené Hory.
Současně byly prověřeny možnosti dopadu na krajinný ráz u nejblíže situovaných
historických objektů, tj. Dolního hřbitova a Hospodářského dvora Lyra. Navržena jsou
opatření vycházející jednak z hodnocení krajinného rázu, ale také související s výsledky
biologického průzkumu. Navrženo je proto prověření možnosti technické úpravy vedení trasy
v lokalitě Převorský rybník a Nový Žďár s uplatněním mostního objektu nebo uplatnění
kompenzačních opatření (vytvoření náhradních biotopů). Současně je uvedena podmínka, aby
dle konečného technického řešení výška mostního objektu nebo násypů (včetně
protihlukových stěn) nebyla nad úrovní střech domů podél ulice Dvorská. Rovněž pro
ochranu Dolního hřbitova je navržena úprava svahu tak, aby došlo ke zmírnění sklonů náspu a
silnice byla pomocí vegetačních úprav začleněna do území s opticky příznivém oddělení
Dolního hřbitova. S touto úpravou souvisí i úprava převedení trasy přes nivu Sázavy.
2. Doložit vizualizaci stavby v pohledových osách od severu, severozápadu a západu.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci Přílohy č. 12 je uvedena fotodokumentace zachycující pohled od Zelené Hory ve
směru k vedení trasy silnice na severozápad, západ a jih. Naopak jsou zachyceny pohledy ve
směru k Zelené Hoře od vedení trasy silnice I37 ve směru k Zelené Hoře (tj. na východ,
severovýchod a sever). Vzhledem k návrhu na technickou úpravu trasy v oblasti Dolního
hřbitova a v lokalitě Převorský rybník a Nový Žďár s posouzením možnosti úpravy
technického řešení (uplatnění mostního objektu nebo výšky vedení trasy komunikace) bude
prověřena možnost technického řešení úprava, která umožní provést v době projektové
přípravy podrobnou vizualizaci.
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3. Navrhnout řešení minimalizující zásahy do VKP a prvků ÚSES – zejména u mostů
přes Sázavu u areálu společnosti TOKOZ a.s. a u viaduktu.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci podmínek v kapitole D.IV. je navržena minimalizace zásahu do VKP a prvků ÚSES.
Vliv na lokální biokoridor, který je dotčen na dvou místech navrhovanou trasou, je
zabezpečen navrhovanými mostními objekty v 1. části mostem na silnici I/37 přes řeku
Sázavu a cyklistickou stezku délky 89,7 m. Požadovaná minimální šířka mostu bude
dodržena. V tomto území je v navazujícím úseku navrženo prověření možnosti změny
technického řešení, což může souviset s komplexní úpravou.
V 2. části je biokoridor Sázava rovněž řešen mostním objektem v km 3,2. Velikost mostního
objektu je pro zabezpečení dodržení funkčnosti prvku územních systémů ekologické stability
dostatečná, což je posouzeno autorizovanou osobou pro projektování ÚSES v kapitole D.I.7.
4. Při řešení odvodnění komunikace se zaměřit na co největší zadržení vody v krajině za
použití co největšího možného počtu zasakovacích prvků.
Zpracovatel Dokumentace:
Řešení nakládání s dešťovými vodami je uvedeno v kapitole B.III. 2. Při projekčním řešení
nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení vody v krajině, uplatněny
budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že geologické podloží umožní
uplatnit zasakování.
V případě, že nebude možné provádět na základě hydrogeologického průzkumu zasakování,
budou v souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop pak budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Menší dešťové srážky, dopadající na povrch vozovky nebo do jejích odvodňovacích prvků
(příkopů) ovlivní průtoky přilehlých vodotečí jen málo, protože většina jich prostřednictvím
vsakovacích příkopů obohatí podzemní vody. Z toho důvodu budou mít větší význam
extrémní srážkové epizody (přívalové deště).
5. Variantně prověřit možnost přemostění nivy Sázavy u areálu společnosti TOKOZ a.s.
včetně přilehlé vlhké louky a rybníků Převorovský a Nový; případně navrhnout
přiměřená kompenzační opatření vyvažující negativní zásahy do těchto biotopů.
Zpracovatel Dokumentace:
Na základě hodnocení dopadu na krajinný ráz a vzhledem k závěrům biologického průzkumu
je navrženo prověření možnosti technické úpravy vedení trasy v lokalitě Převorský rybník a
Nový Žďár, včetně související vlhké louky s významným biotopem, které zahrnují výskyt
chráněných druhů flory i fauny. Navrženo je prověření možnosti uplatnění mostního objektu
nebo navržení kompenzačních opatření (vytvoření náhradních biotopů – např. tůňky).
6. V posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyhodnotit vliv zimní
údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím obojživelníků v EVL
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Dívka (rybník Pihoun), v dokumentaci dále vyhodnotit tento vliv i v dalších vodních
plochách v bezprostředním okolí záměru.
Zpracovatel Dokumentace:
Údržba komunikací pomocí chemických rozmrazovacích materiálů může mít přímý či
nepřímý vliv na půdu, povrchové i podzemní vody, vegetaci i faunu. V zájmu ochrany přírody
se pravidla pro zimní údržbu vyskytují v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
který v § 26 zakazuje chemickou údržbu na celém CHKO. Pokud veřejný zájem převažuje
nad zájem ochrany přírody nebo v zájmu přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, může
příslušný orgán ochrany přírody udělit výjimku ze zákazů.
Při používání materiálů pro zimní údržbu dochází k jejich transportu do okolí přímým
rozptylem při aplikaci materiálu, rozstřikem sněhu, sněhové břečky od kol vozidel,
transportem odtékajícími tavnými a srážkovými vodami do půdy a povrchových a
podzemních vod, odklízecími mechanismy při údržbě vozovek tvorbou aerosolu vlivem
rotace kol, větrem, či tlakovou vlnou vytvářenou projíždějícími vozidly. Kontaminovaný
roztok z rozbředlého sněhu se do povrchových a podzemních vod dostává především
povrchovým odtokem a infiltrací.
Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost dávkování, aby nedocházelo k vyšší aplikaci soli,
než je nutné. Je dobré dbát také zvýšené opatrnosti při přepravě materiálu, aby nedocházelo k
únikům během transportu. Dále je vhodné provádět chemické ošetření vybraných úseků
pomocí moderní technologie zkrápění soli, která umožňuje přesnou regulaci dávkování a
minimalizaci posypového materiálu. Stavebně technická opatření na těchto komunikacích
vhodná nejsou. Jelikož pro celkový obsah chloridů v půdním prostředí není definována žádná
limitní hodnota. Aplikace rozmrazovacích i inertních materiálů ovlivňuje chemismus půd, a to
především do vzdálenosti 10 m od vozovky. S rostoucí vzdáleností naměřené hodnoty klesají.
Tato skutečnost souvisí i s výsadbou nové vegetace v okolí komunikace, s uplatněním druhů,
které snášejí zasolení.
Při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu zimní údržby, který je projednáván
s CHKO Žďárské vrchy. Na území CHKO je možné zabezpečit, aby zimní údržba byla
prováděna posypem zdrsňujícími materiály nebo prohrnováním nebo chemicky na základě
povolené výjimky (dle Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy). V místech nejblíže situovaných
významnému území z hlediska ochrany vod a přírody je nezbytné prověřit v rámci provozu po
dokončení stavby program zimní údržby.
V kapitole B.III.4 je uvedeno vyhodnocení vlivu a v kapitole D.IV vymezeny podmínky pro
další přípravu záměru z hlediska populací obojživelníků. V Příloze č. 9 Posouzení vlivu
záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí je uvedeno posouzení vlivu na předmět ochrany a
stanoveny podmínky kromě období výstavy, také pro období provozu. Tyto podmínky jsou
uvedeny v Dokumentaci v části D.IV.
7. Prověřit a navrhnout opatření k zachování migrační prostupnosti a propojení
jednotlivých subpopulací obojživelníků, se zvýšenou pozorností na místa sezónních
tahů obojživelníků; určit kritická místa migrační prostupnosti i pro ostatní druhy
živočichů a navrhnout příslušná opatření k eliminaci negativních vlivů na jejich
populace.
Zpracovatel Dokumentace:
Pro zabezpečení zamezení mortality jedinců všech obojživelníků je nezbytné v částech, kde je
výskyt možný (tj. v případě kuňky o blízkost lokality Pihoun, lokality v blízkosti rybníků
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Převorský a Nový Žďár, rybníku Jordánek) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které
mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci
vyhledávají hmyz, který se kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybníka Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé
straně trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem (na opačné
straně vedení trasy silnice). V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že
bude na základě prověření možnosti tohoto technického řešení realizován mostní objekt není
tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby. V případě realizace kompenzačních
opatření, tedy vytvořením náhradního biotopu, bude bariéra uplatněna v místě tohoto biotopu.
Vyhodnocení a podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 9 a aplikovány, v kapitole D.IV.
8. Detailněji se zabývat vlivem záměru na kulturní dědictví dotčeného území.
Zpracovatel Dokumentace:
Kulturní dědictví dotčeného území je zejména v oblasti 1.etapy navrhované trasy, zejména
tato oblast souvisí se zámkem, Zelenou Horou, Dolním hřbitovem a Hospodářským dvorem
Lyra. Dokumentace se věnuje v jednotlivých částech tomu, jaký vliv by mohla stavba pro
dané území znamenat s vymezením opatření pro zamezení vlivu na toto kulturní dědictví.
Pro ochranu Dolního hřbitova je navržena úprava svahu tak, aby došlo ke zmírnění sklonů
náspu. Silnice bude opticky příznivě pomocí vegetačních úprav začleněna do území a
výhledově po zapojení vegetace bude oddělen Dolní hřbitov od trasy silnice v tomto území.
Navrženo je proto prověření možnosti technické úpravy vedení trasy v lokalitě Převorský
rybník a Nový Žďár s uplatněním mostního objektu nebo prověření výšky násypů (včetně
protihlukových stěn) tak, aby nebyla niveleta komunikace nad úrovní střech domů podél ulice
Dvorská. Současně je řešeno posouzení pohledových poměrů ze Zelené Hory a naopak ve
směru na Zelenou Horu (viz. Příloha č. 12).
K oznámení záměru obdržel příslušný úřad vyjádření těchto subjektů:
• Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 9. 3. 2019, č. j.
ŽP/429/20/TD-2,
• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
ze dne 16. 3. 2020, č. j. 00640/ZV/2019
• Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ze dne 17. 3.
2020, č. j. ČIŽP/46/2020/1269
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18. 3. 2020, č. j.
KHSV/03884/2020/ZR/HOK/Roh
• TOKOZ a.s. ze dne 18. 3. 2020
• Kinský Žďár, a.s. ze dne 18. 3. 2020
• Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Žďár nad Sázavou 3 ze dne 20. 3.
2020, zn. ZO ČZS Žďár n. S. 3
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 31. 3. 2020, zn.
PVL23624/2020-240 – vyjádření zasláno po skončení lhůty pro vyjádření
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 9. 3. 2019, č. j.
ŽP/429/20/TD-2
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí nemá k procesu EIA připomínky.
Zpracovatel Dokumentace:
Bez komentáře
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
ze dne 16. 3. 2020, č. j. 00640/ZV/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (dále
jen „SCHKO“) považuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona.
Za nejvýznamnější považuje ovlivnění krajinného rázu, dopad na evropsky významnou
lokalitu (EVL) Dívka a přírodní biotopy mezi nivou Sázavy a Převorovským rybníkem. Dle
SCHKO dochází v oblasti, kde silnice překonává velké převýšení a je řešena náspy, k velmi
silnému zásahu do krajinného rázu. Jde zejména o násep v pohledové ose od Zelené hory JV
směrem. V hodnocení krajinného rázu je tento zásah vyhodnocen jako slabý až středně silný.
Tento násep je nutné eliminovat co největším snížením náspu a výraznými kompenzačními
opatřeními. Silným zásahem je i násep v prostoru hospodářského dvora Lyry, kde dochází i k
velmi silnému vlivu do kulturně-historické charakteristiky území i přírodní charakteristiky
nivy řeky Sázavy. Pokud niveleta komunikace dosáhne do úrovně střech RD, je tento vliv z
hlediska krajinného rázu dle SCHKO fatální. Kompenzační opatření je ve větší míře nutné
navrhnout i v místě napojení na stávající komunikaci v oblasti Tokozu. Bezprostřední kontakt
stavby s Dolním hřbitovem je z pohledu krajinného rázu zásadní a zásah lze označit za velmi
silný až zásadní.
SCHKO dále poukazuje na výstavbu protihlukových stěn, které jsou z hlediska zvýraznění
viditelnosti staveb a ochrany krajinného rázu nepřijatelné a v případě skleněných stěn dochází
i ke střetu s ochranou volně žijících ptáků.
Z hlediska EVL a biotopů označuje SCHKO za nejproblematičtější úsek v části mezi nivou
Sázavy a Převorovským rybníkem. Pro zachování stávajících významných biotopů by bylo
vhodnější tento úsek přemostit. Současným řešením by dle SCHKO došlo k zániku téměř celé
vlhké louky s výskytem přírodních biotopů – vlhké pcháčové louky (T1.5) a nevápnitého
mechového slatiniště (R2.2) se zvláště chráněnými druhy vachtou trojlistou a prstnatcem
májovým, a k zániku velké části nebo celého Převorovského a Nového rybníka s hojným
výskytem obojživelníků.
Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné blízkosti EVL Dívka představuje
významné riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik celé řady nových vlivů,
negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu.
SCHKO dále poukazuje na předložené materiály ke zjišťovacímu řízení, ve kterých chybí
řešení otázky vlivu zimní údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím
obojživelníků v EVL Dívka (rybník Pihoun), ale i v dalších vodních plochách (Nový,
Převorovský, Jordánek, Za Starým dvorem). V předložené dokumentaci je zmiňováno
zabezpečení stavby před vstupem a možnými úhyny obojživelníků. Je však třeba také trvale
vyřešit pravidelné jarní tahy obojživelníků ve vztahu k dokončenému obchvatu, a to nejen u
rybníka Pihoun, ale také u ostatních vodních ploch (Nový, Převorovský, Jordánek, Za Starým
dvorem - p. č. 768).
Komentář příslušného úřadu:
SCHKO ve svém vyjádření uvádí seznam připomínek, které je nezbytné prověřit v
dokumentaci EIA. Tyto připomínky příslušný úřad uvedl v požadavcích na zpracování
dokumentace.
Zpracovatel Dokumentace:
Jak je uvedeno v komentáři k podmínkám, které je nezbytné řešit v Dokumentaci EIA
v předcházející části, je navrženo prověření technického řešení převedení trasy v lokalitě
rybníků Převorovský a Nový Žďár, včetně vlhké louky s výskytem přírodních biotopů,
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mostním objektem. Současně je uvedena podmínka, aby mostní objekt nebo niveleta trasy
nepřesahovala výšky střech objektů podél ulice Dvorská. Důvodem jsou rovněž výsledky
biologického průzkumu provedeného ve vegetačním období roku 2021 (uveden v Příloze č.
11). Na základě prověření technického řešení budou při úpravě nivelety komunikace navržena
kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů).
Současně byl posouzen vliv vedení trasy v území souvisejícím s Dolním hřbitovem a
Hospodářským dvorem Lyra. Navržena jsou opatření (zmírnění sklonu náspu v místě u
Dolního hřbitova, odčlenění trasy silnice I/37 vegetací, mostní objekt nebo úprava nivelety
nepřesahující výšky objektů podél ulice Dvorská).
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12. Jsou uvedeny pohledy ze
Zelené Hory v jednotlivých směrech k místu vedení trasy silnice I/37 a naopak pohledy na
Zelenou Horu. Současně jsou uvedeny podmínky pro začlenění trasy do území (kapitola
D.IV).
Problematika vlivu na populace obojživelníků je podrobně rozebrána v Posouzení vlivu
záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí. Jsou stanoveny podmínky pro dobu stavby a pro dobu
provozu. Tyto jsou součástí podmínek v kapitole D.IV.
Pro dobu výstavby se jedná zejména o instalaci bariérové ochrany lokality Pihoun. Na okraj
EVL (nikoli staveniště), v části rybníka Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat
dočasnou bariéru (PE fólie s výškou 50 cm). Účelem instalace tohoto zařízení bude zabránění
migraci obojživelníků do prostoru staveniště.
Současně bude nezbytné zajistit, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do kontaktu
s vodou na lokalitě Pihoun, neboť obojživelníci, zejména jejich larvální stádia, jsou velmi
citliví na změny chemismu vody a případné znečištění. Totéž v případě provozu stavby, tzn.
odvodňovací příkopy podél paty svahu komunikace, budou zaústěny mimo EVL.
Další podmínkou pro období výstavby je zamezení využívání místní nezpevněné komunikace
pro účely výstavby přes hráz rybníka Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem.
Pro období provozu je vzhledem k blízkosti lokality a uvažované komunikace I/37 bude při
západním okraji komunikace instalována jednostranně (směrem ke komunikaci) neprostupná
trvalá zábrana o délce cca 300 m, a to v úseku přiléhajícímu k EVL. Trvale umístěné záchytné
bariéry mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích.
Stejné podmínky platí pro lokality v blízkosti rybníků Převorský a Nový Žďár nebo rybníku
Jordánek) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které mohou žáby ochránit i při tzv.
nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se
kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybník Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé straně
trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem na opačné straně
vedení trasy silnice. V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že bude
realizován mostní objekt není tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby.
Vyhodnocení a podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 9 a aplikovány, v kapitole D.IV.
Současně jsou uvedeny v kapitole D.IV podmínky pro realizaci protihlukových stěn
s ohledem na ornitofaunu a pohledové charakteristiky (materiál, barva, začlení PHS
s využitím např. popínavých druhů rostlin).
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ze dne 17. 3.
2020, č. j. ČIŽP/46/2020/1269
• Oddělení ochrany přírody upozorňuje na nutnost postupu v souladu se zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, především ve smyslu nutnosti vydání závazného stanoviska k
činnostem v CHKO, zákonné ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a s tím související
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vydání výjimky ze zákazů včetně případných zamýšlených transferů, a dále pak nutnosti
postupu dle ustanovení zákona 114/1992 Sb. týkajících se ochrany krajinného rázu. Inspekce
za úsek ochrany přírody nepožaduje další posuzování podle zákona.
Zpracovatel Dokumentace:
Postupováno bude v souladu s platnou legislativou v ochraně přírody a krajiny. Vymezeny
jsou zjištěné chráněné druhy flory a fauny, pro které bude investorem požádáno o vydání
závazného stanoviska o udělení výjimky ze zákazů. Zpracován je biologický průzkum, který
je uveden v Příloze č. 11. Posouzení vlivu na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12. Ze
závěrů obou studií při hodnocení vlivů na dotčené složky životního prostředí Dokumentace
vychází a uplatňuje vymezené podmínky v kapitole D.IV.
• Oddělení ochrany lesa uvádí, že z předložených podkladů vyplývá, že dojde k záboru
0,24 ha pozemků určených pro plnění funkcí lesa a bude postupováno v souladu s platným
zněním zákona č. 259/1995 Sb., o lesích. Zábor lesních pozemků i jejich dotčení do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa je v kompetenci příslušného orgánu státní správy lesů.
Inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Zpracovatel Dokumentace:
Při další přípravě stavby bude postupováno v souladu s příslušnou legislativou.
• Oddělení ochrany vod nemá připomínek a nepožaduje pokračování procesu EIA.
• Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
• Oddělení odpadového hospodářství nemá k záměru připomínek a nepožaduje pokračování v
procesu EIA.
Komentář příslušného úřadu:
Na základě uvedených stanovisek inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Zpracovatel Dokumentace:
Bez komentáře.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18. 3. 2020, č. j.
KHSV/03884/2020/ZR/HOK/Roh
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) ve svém
vyjádření uvádí jako nejpodstatnější teoretickou možnost ohrožení veřejného zdraví
související s realizací záměru při eventuální možnosti překračování imisních limitů některých
plynů či aerosolů v souvislosti s dopravou po nové silnici nebo možnost ohrožení veřejného
zdraví při případné expozici nadměrným hlukem z dopravního provozu po nové silnici, popř.
ze související stavební činnosti. KHS uvádí, že v předložené hlukové studii byl posuzován
výhledový stav – hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích v roce 2035. Bylo
zvoleno 12 výpočtových bodů a zde byla modelována hluková zátěž z dopravy. Jako hlavní
vstupní údaje pro posouzení byly použity intenzity dopravy z celostátního sčítání intenzit
dopravy se zohledněním růstových koeficientů.
Jako nutná protihluková opatření je navrženo sedm protihlukových stěn o celkové délce
1 459 m. KHS dále uvádí, že ze závěrů zpracované hlukové studie vyplývá předpoklad
nepřekračování příslušných hygienických limitů v denní i noční době stanovené dle nařízení
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vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění u nejbližších hlukově chráněných prostor
nacházejících se v blízkosti nové komunikace po realizaci záměru s výhledem pro rok 2035.
Realizace plánovaného záměru nevyvolá výraznou změnu akustické situace v chráněném
venkovním prostoru dotčených staveb zájmového území a nezpůsobí překročení platných
hygienických limitů hluku ani v denní, ani v noční době. Z výsledků Hodnocení vlivů na
veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší dále vyplývá, že vypočtená
budoucí hluková zátěž z provozu obchvatu sice může být pro část obyvatel okolní zástavby i
při dodržení hlukových limitů zdrojem obtěžování a rušení hlukem ve spánku, avšak
nedosahuje úrovně, při které by jí bylo možné považovat za významné zdravotní riziko.
KHS v závěru svého vyjádření upozorňuje, že v závazných stanoviscích v následných
řízeních dle stavebního zákona bude uplatňovat podmínku pro provedení kontrolního měření
hluku z dopravy po novém obchvatu po jeho dokončení v rámci zkušebního provozu stavby.
Dále upozorňuje, že pokud dojde do doby zahájení stavebního řízení k zásadní změně v
legislativě v oblasti hlukové problematiky, bude požadovat zpracovat novou hlukovou studii.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci přípravy Dokumentace EIA je zpracována aktualizace Akustické studie, která je
uvedena v Příloze č. 8. Podmínky pro další postup v rámci přípravy stavby a po uvedení
stavby do provozu z hlediska vlivu na akustickou situaci jsou uvedeny v kapitole D.IV.
TOKOZ a.s. ze dne 18. 3. 2020
TOKOZ a.s. ve svém vyjádření uvádí, že navržený obchvat města Žďáru nad Sázavou vedený
západním směrem považuje za nešťastný. Obchvat je obchvatem jen částečným, značná část
vede skrze město. TOKOZ a.s. navrhuje prověřit tzv. Východní variantu obchvatu města Žďár
nad Sázavou, která by odkláněla provoz skutečně mimo město, a byla by jednodušší – návrh
Východní varianty byl přiložen k vyjádření.
Další připomínky k posuzovanému záměru společnosti TOKOZ a.s.:
- zdravotní hledisko – bude se jednat o významný hlukový a emisní dopad průtahu městem.
Posuzovaný záměr nepomáhá vynesení hluku a emisí z města a jen přivádí dopravu do přímé
blízkosti jiných obytných čtvrtí. Vlastní stavba obchvatu zkomplikuje fungování města, bude
křižovat nově vybudované cyklistické stezky, zvýší emise hluku, prachu apod.;
- hledisko ochrany památek a přírody – ze Zelené hory bude znehodnocen celý výhled,
obchvat je plánován v těsné blízkosti historické památky Dolní hřbitov;
- narušení podnikatelského záměru TOKOZ a.s. – navrhovaný obchvat zasahuje do majetku
společnosti, tento majetek společnost TOKOZ a.s. nutně potřebuje pro podnikání a nemá
alternativu nahradit ho jiným způsobem.
Společnost TOKOZ a.s. nesouhlasí se záměrem v předložené podobě a požaduje plné
posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve dvou variantách – Západní i Východní.
Komentář příslušného úřadu:
K posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci a významnosti příspěvků emisí do ovzduší
byla v rámci zjišťovacího řízení předložena akustická a rozptylová studie, a také hodnocení
vlivu záměru na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší. Závěry těchto
studií dokládají dodržování příslušných limitů, z čehož lze usuzovat, že vlivy na veřejné
zdraví spojené s realizací záměru nebudou představovat významné zdravotní riziko.
Problematika ochrany krajinného rázu a hodnotných území bude řešena v dokumentaci EIA.
Narušení podnikatelského záměru společnosti TOKOZ a.s. – majetkoprávní vztahy či
ekonomické otázky nejsou uvedeny v rozsahu posuzování v § 2 zákona.
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Posouzení Východní varianty záměru – příslušný úřad zajišťuje posuzování záměru v takové
variantě, která je oznamovatelem předložena. Příslušný úřad může zpracování a předložení
variantních řešení oznamovateli pouze doporučit, nikoli nařídit. Doporučení prověřit tzv.
Východní variantu příslušný úřad uvedl v požadavcích na zpracování dokumentace.
Zpracovatel Dokumentace:
Vedení obchvatu západním směrem je označeno jako neodůvodněné a v rozporu s veřejnými
zájmy s tím, že navrhovaná stavba bude mít dopad na kulturní bohatství Žďáru nad Sázavou
včetně světové kulturní památky UNESCO. Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní
varianty obchvatu, která by začínala před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u
Mělkovic až na ulici Brněnská. Firma TOKOZ a.s. Vyjádření uvádí situaci s názvem
„Koncepce přeložek silnic I/19 a I/37 pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce
z 06/2016, zpracovanou firmou Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
Přeložka silnice byla dle údajů uvedených na stránkách města dlouhodobě připravována a
projednávána. V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách
územního rozvoje Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v zemním plánu města Žďár nad
Sázavou je vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna č.
4, která byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně. Ale i přesto je požadována varianta východního obchvatu
orientačně začleněna do kapitoly B.I.5 s možností rámcového posouzení možných vlivů, které
je vymezeno pouze na základě předložené situace (vyjádření TOKOZ a.s.). Při neznalosti
konkrétního technického řešení navržené trasy, je z údajů zachycených v příslušné kapitole
zřejmé, že tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány obcí, tyto
s takovým řešením nepočítají. Současně by trasa významně narušila celý systém ekologické
stability v několika místech, znamenala by vliv na vodní soustavu v území. Současně
východní trasa narušuje celistvost ucelených honů zemědělsky obdělávaných pozemků,
kromě záboru ZPF naruší zemědělskou výrobu. Východní trasa je vedena v území, které je
vymezeno jako významné z hlediska migrace velkých savců.
Kladem varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním charakteristikám nebude
ovlivněn koridor pohledu na Zelenou horu.
Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené varianty lze konstatovat, že uvedená
varianta není významně příznivější. Tyto závěry již nesporně byly vyhodnoceny při přípravě
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě Územního plánu Žďár nad Sázavou a
obcí.
Otázka vlivu hlukové zátěže je řešena v Akustické studii, která je uvedena v Příloze č. 8,
hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší je posouzeno
a podrobně rozpracováno v odborném materiálu uvedeném v Příloze č. 10. Dokumentace se
věnovala podrobně místu souvisejícímu s vedením trasy v blízkosti Dolního hřbitova a
navrhla podmínky související se začleněním trasy do této části území. Jsou uvedeny v části
D.IV.
Řešení problematiky podnikatelského záměru nepřísluší procesu posouzení připravovaného
záměru.
Kinský Žďár, a.s. ze dne 18. 3. 2020
Kinský Žďár a.s. ve svém vyjádření uvádí shodné připomínky k záměru, jako společnost
TOKOZ a.s. Jedná se o požadavek posouzení Východní varianty obchvatu města Žďár nad
Sázavou, zmiňuje zdravotní hlediska záměru, hledisko ochrany památek. Dále je ve vyjádření
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uvedena obava z významného narušení kvality podmínek pro provozování cestovního ruchu a
narušení podnikatelského záměru rodinné firmy Kinský Žďár a.s. se zásahem do soukromého
majetku. Kinský Žďár a.s. nesouhlasí se záměrem a požaduje plné posouzení vlivu stavby na
životní prostředí ve dvou variantách – Východní i Západní. Při posuzování by měl být kladem
zvýšený důraz na zdravotní hlediska, ochranu památek, cestovní ruch a přírodu. V závěru
vyjádření je uveden požadavek na zařazení Kinský Žďár a.s. mezi účastníky řízení záměru a o
informování o všech jeho změnách a rozhodnutích.
Komentář příslušného úřadu:
Obdobně viz komentář k vyjádření společnosti TOKOZ a.s. K problematice narušení
cestovního ruchu v dotčené oblasti – stejně jako majetkoprávní vztahy, ani problematika
cestovního ruchu není zařazena do rozsahu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
vymezeném v § 2 zákona. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí (§ 3 písm. l zákona)
není správním řízením dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, proto okruh účastníků řízení
není vymezován. Příslušný úřad zveřejňuje informace a dokumenty pořízené v průběhu
posuzování v souladu s ustanovením § 16 zákona.
Zpracovatel Dokumentace:
K požadavku uplatnění východní varianty je uveden komentář v předchozím vyjádření, neboť
jsou uvedeny shodné připomínky k záměru, jako společnost TOKOZ a.s.
Pochopitelná je obava z hlediska vlivu na památky, které se nacházejí v blízkosti vedení
navrhované trasy silnice I/37, případně narušení kvality podmínek pro provozování
cestovního ruchu a narušení podnikatelského záměru rodinné firmy Kinský Žďár a.s. se
zásahem do soukromého majetku.
V rámci přípravy záměru a v Dokumentaci byla věnována zvýšená pozornost právě této
problematice. Navržená trasa silnice naopak odvede zvýšenou dopravu nejen z centra města,
ale také z blízkosti Zámku, významně se ulehčí dopravě přes barokní most Santiniho.
Pozornost byla věnována místům historických objektů nejblíže situovaným k navrhované
trase, zejména Dolnímu hřbitovu, navrženy jsou podmínky pro zmírnění sklonu svahů,
doplnění zeleně pro začlenění trasy do území. Rovněž Hospodářský dvůr Lyra je významným
objektem, který není sice v bezprostřední blízkosti vedení trasy, ale z hlediska krajinného rázu
by mohl být ovlivněn. Proto současně s důrazem na zjištěné přírodní charakteristiky území
související s Převorským rybníkem, rybníkem Nový Žďár a související vlhkou loukou je
navrženo prověření možnosti technického řešení převedení trasy mostním objektem se
současným požadavkem i pro případ, že nebude tato možnost prokázána i úpravu nivelety
komunikace, aby nebyly výškově přesahovány objekty na ulici Dvorská (včetně
protihlukových stěn), za níž je situován Hospodářský dvůr Lyra. Podmínky jsou uvedeny
v kapitole D.IV.
Součástí Dokumentace je Příloha č. 12 Posouzení vlivu na krajinný ráz, která uvádí pohledy
vůči Zelené Hoře a naopak ze Zelené Hory, včetně doporučení pro začlenění trasy do území,
které jsou uplatněny v kapitole D.IV.
Na základě rozboru situace a příslušných kapitol Dokumentace týkajících se jednotlivých
složek životního prostředí je možné uvést, že problematika cestovního ruchu související se
Zámkem a jeho okolím včetně historických památek nebude narušena.
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Žďár nad Sázavou 3 ze dne 20. 3. 2020,
zn. ZO ČZS Žďár n. S. 3
Český zahrádkářský svaz, základní organizace zaslal příslušnému úřadu připomínky k
záměru, jejichž přílohou byl dopis adresovaný oznamovateli záměru, ŘSD ČR. Český
zahrádkářský svaz nesouhlasí se záměrem a požaduje plné posouzení vlivů stavby na životní
prostředí ve dvou variantách – Východní a Západní. Poukazuje na zásadní dopad záměru na
životní prostředí, možnosti územního rozvoje a veřejné zdraví obyvatel Žďáru nad Sázavou.
V přiloženém dopise adresovaném oznamovateli záměru je uvedena obava z likvidace
zahrádkářské osady vlivem výstavby vlastního obchvatu, přístupových komunikací a
kruhového objezdu. Český zahrádkářský svaz požaduje po oznamovateli informaci o stádiu
příprav výstavby obchvatu, znovuotevření tzv. Východní varianty obchvatu, změnu prováděcí
dokumentace v případě realizace Západní varianty obchvatu, a dále požaduje zařazení spolku
do územního řízení a pravidelné informování o všech chystaných změnách.
Komentář příslušného úřadu:
Obdobně viz komentář k vyjádření společnosti TOKOZ a.s. Připomínky a dotazy adresované
oznamovateli záměru nechává příslušný úřad bez komentáře.
Zpracovatel Dokumentace:
K požadavku uplatnění východní varianty je uveden komentář ve vyjádření, neboť jsou
uvedeny shodné připomínky k záměru, jako společnost TOKOZ a.s.
Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu (situace byla součástí
vyjádření společnosti TOKOZ a.s.), která by začínala před místní části Stržanov a navazovala
na obchvat u Mělkovic až na ulici Brněnská.
Přeložka silnice byla dle údajů uvedených na stránkách města dlouhodobě připravována a
projednávána. Trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA). V Územním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna č. 4, která
byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně.
Ale i přesto je požadována varianta orientačně začleněn do kapitoly B.I.5 s možností
rámcového posouzení možných vlivů, které je vymezeno pouze předloženou situací. Při
neznalosti konkrétního technického řešení navržené trasy, je z údajů zachycených v příslušné
kapitole zřejmé, že tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány těchto
obcí, tyto s takovým řešením nepočítají, současně trasa významně naruší celý systém
ekologické stability v několika místech, bude znamenat vliv na vodní soustavu v území.
Současně trasa v tomto případě narušuje celistvost ucelených honů zemědělsky obdělávaných
pozemků. Kromě záboru ZPF naruší zemědělskou výrobu. Mimo to, je trasa vedena v území,
které je vymezeno jako významné z hlediska migrace velkých savců. Kladem východní
varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním charakteristikám nebude ovlivněn
koridor pohledu na Zelenou horu. Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené
varianty lze konstatovat, že uvedená varianta není významně příznivější. Tyto závěry již
nesporně byly vyhodnoceny při přípravě Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě
Územního plánu Žďár nad Sázavou a obcí.
Samozřejmě obavy zahrádkářů jsou pochopitelné, skutečně trasa se dotýká poměrně
významné části zahrádkářských osad, spojených s rekreačním využitím obyvatel města. Tato
skutečnost se nesporně projednávala v rámci přípravy Územního plánu, který byl schválen.
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 31. 3. 2020, zn. PVL23624/2020240 – vyjádření zasláno po skončení lhůty pro vyjádření.
Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření uvádí, že záměr je umístěn ve vodním útvaru
povrchových vod DVL 2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nížkovský potok,
jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako
střední. Povodí Vltavy, státní podnik netrvá na dalším posouzení záměru dle zákona. Záměr
bude posuzovat v následných správních územních a stavebních řízeních, ke kterým požaduje
předkládat projektové dokumentace ve všech stupních.
Zpracovatel Dokumentace:
V současnosti jsou zpracovány pouze technické studie. Vodohospodářská problematika bude
následně podrobně řešena v dalším stupni projektové přípravy a bude s Povodím Vltavy
projednávána.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Investor a oznamovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR
2. IČ
DIČ

65993390
CZ65993390

3. Sídlo

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce oznamovatele
Samostatné oddělení ŽP
Šumavská 31, 602 00 Brno
Ve věcech technických

Mgr. Natálie Thonová
tel.: + 420 954 903 743
e-mail: natalie.thonova@rsd.cz

5. Projektant

Zpracovatel Technické studie 1. úseku obchvatu
VIAPONT s. r. o.
IČ 46995447
Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zpracovatel Technické studie 2. úseku
METROPROJEKT Praha a. s.
IČ 45271895
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Přednádražní prostor 2. úseku
VIAPONT s. r. o. Technická studie
IČ 46995447
Vodní 258/13, 602 00 Brno

6. Zpracovatel Dokumentace
JP EPROJ s. r. o.
U Statku 301/1, 736 01 Havířov
IČ 294 43 831
Ing. Jarmila Paciorková
autorizace č. j. 5251/3988/OEP/92
prodloužení č. j. MŽP 2021/710/3795 z 11. 8. 2021
Tel. +420 602 749 482
e-mail: eproj@volny.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
přílohy č. 1, spadá předkládaný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ do
kategorie II (zjišťovací řízení),
bodu 49. Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních
pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a)
a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního
průměru denních intenzit pro stávající stavby (b)
limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.
Posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Vysočina, Žižkova
1882/57, 586 01 Jihlava, Odbor životního prostředí a zemědělství, Seifertova 1876/24, 586 01
Jihlava.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky. Rozhraním mezi úseky je
mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/19 včetně této křižovatky. Zpracovatelem Technické
studie 1. úseku obchvatu je VIAPONT Brno s. r. o. (07/2009) a zpracovatelem Technické
studie 2. úseku je METROPROJEKT Praha a. s. (07/2009) a v přednádražním prostoru
2. úseku firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM – 10/2010). Uvedené podklady
nebyly změněny ani upraveny v době zpracování Dokumentace EIA a jsou nadále podkladem
pro posouzení záměru.
Délka obchvatu
6 019 m
1. úsek
2 390 m
2. úsek
3 629 m
Návrhová kategorie
S 9,5/70
Návrhová rychlost
70 km/h
Typ příčného uspořádání dvoupruhová komunikace, šířka jízdních pruhů 2 x 3,5 m
Podélný sklon hl. trasy
1. úsek
2. úsek
Počty křižovatek
1. úsek
2. úsek
Mostní objekty
1. úsek
2. úsek

0,69 – 4,00 %
0,59 – 3,63 %
1 okružní křižovatka, průsečná křižovatka
2 mimoúrovňové křižovatky, 1 okružní
7
5
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3. Umístění záměru
Katastrální území

Město Žďár 795232, Zámek Žďár 795453, Hamry nad Sázavou
637106
1. úsek
k. ú. Zámek Žďár 79523
p. č. 647/1, 643, 642/1, 639/11, 636/1, 636/2, 623/3, 637/2, 75/1,
639/12, 639/10, 639/6, 639/9, 642/3, 647/7, 641, 639/2, 639/5, p.
č. 639/3, 639/14, 647/8, 647/9, 639/13, 623/9, 623/10, 637/3,
637/4, 637/1, 639/1, 638, 647/10, 223/1, 222/3, 219, 222/1,
226/1, 243/1, 243/16, 243/15, 226/2, 75/39, 212/1, 212/2, 695/1,
75/33, 75/38, 205/2, 207/2, 210/2, 212/3, 693/28, 697/1, 695/4,
695/5, 696/1, 693/29, 693/26, 155, 158, 160, 163, 726, 165, 168,
171, 174, 179, 178/2, 185, 184/2, 184/1, 189, 182, 186, 181/1,
80/1, 80/3, 80/4, 712/2, 718/14, 714/2, 711/3, 673/1, 188, 711/1,
711/4, 712/1, 714/1, 810, 80/9, 802, 803, 804, 805, 757/1, 756,
766, 769, 770/1, 772, 770/5, 774/14, 774/30, 774/31, 774/37,
774/36, 774/32, 774/29, 774/33, 774/34, 774/35, 775/1, 774/41,
776/10
k. ú. Město Žďár 795232
p. č. 7967, 7958, 7959, 7961, 7962, 7963,
2. úsek
k. ú. Hamry nad Sázavou 637106
p. č. 625/1
k. ú. Město Žďár 795232
p. č. 7963, 7964, 7908, 7907, 7908, 7907, 7906, 7968, 7903,
7904, 7901, 7902, 7900, 1459, 7897, 1458, 1084, 7896, 7874,
7873, 7880, 7881, 7888, 7889, 7890, 7891, 911, 913, 912, 7892,
7893, 7895, 908, 909, 7887, 7883, 7885, 7886, 7884, 7877,
7882, 907, 904, 7865, 7868, 7864, 7867, 7871, 7863/1, 7862,
7857, 7858, 7859, 7846, 7847, 7848, 7850, 7845, 7843, 7691,
7691, 7692, 7693, 7694/1, 7679, 7680/1, 7684, 7680/2, 76983,
7681, 7682, 7697/1, 7367, 7366, 7365/2, 7364/3, 7365/1, 7295,
7294/1, 7294/2, 7291, 7292, 7293, 7289, 7286, 7287, 7288,
7285, 7284, 7283, 7282, 7281, 7280, 7279, 7278, 7277, 7276,
7275, 7274, 7273, 7272, 7271, 7270, 7316, 7319, 6258, 6259,
6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269,
6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279,
6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289,
6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299,
6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,
6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319,
6320, 6321, 6322, 6323, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339,
6340, 6341, 6342, 6343, 7394, 6394, 6386, 6395, 6396/1,
6396/2, 6397, 6384, 6416/20, 6398, 6257, 6256, 6255, 6254,
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6253, 6252, 6251, 6250, 6249, 6248, 6244, 6245, 6241, 6242,
6247, 6211, 6210, 6209/4, 6209/5, 6399, 6403, 6409, 6410,
6125, 6101, 6102, 6462/1, 6462/2, 6093, 6087, 6063/3, 6463,
6464, 6465, 6467, 6873, 6871/2, 6468, 6469, 6872, 6510, 6646,
6470, 6471, 6472, 6473, 6774, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479,
6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6485, 6487, 6488, 6489,
6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499,
6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509,
6584, 6583, 65982, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577, 6576, 6575,
6574, 6573, 6572, 6571, 6570, 6569, 6568, 6567, 6566, 6564,
6563, 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556, 6555, 6554,
6553, 6552, 6551, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524,
6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6534, 6535,
6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545,
6647, 6648/1, 6651, 6653, 6654, 6650, 6649, 6516, 6517, 6515,
6514, 6513, 6512, 6511, 6870, 6868, 6867, 6866, 6869, 6860/2,
6851/2, 6865/1, 6865/2, 6864, 6860/1, 6851/1, 6850, 6849,
6847, 6846, 6845, 6844/4, 6844/1, 6841/1, 6841/2, 6841/3,
6652, 6657, 6655, 6656, 6547, 6548, 6549, 6648/2, 6586, 6587,
6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6402, 6243, 6393, 7268,
7269, 7697/2, 7314, 7313, 7312, 7311/2, 7310, 7308, 7309,
7334, 7331, 1102, 7851, 7853, 7855, 7856, 7688/1, 7854/1, 899,
898, 894, 7854/3, 7688/4, 7672/2, 6852, 6853, 6843/3, 6843/2,
5537, 5538, 5531, 7636, 786/1, 748, 749, 752, 1102
Pozn.: Použity údaje dle Technických studií, v projektu může dojít k úpravám na základě podrobného
technického řešení stavby.

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš.
Přes Žďár nad Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který
negativně ovlivňuje životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Cílem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je návrh přeložky silnice I/37 do
nové stopy mimo centrum města, tak jak je trasa vymezena v Územním plánu Žďáru nad
Sázavou. Přeložením silnice dojde k odvedení zejména tranzitní dopravy a stávající průtah
silnice 1. třídy bude po zprovoznění obchvatu sloužit pro místní dopravu.
Trasa obchvatu je vedena v západní poloze vzhledem k centru města. Začátek přeložky je
přibližně 500 před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 a ulicí Santiniho. Trasa prochází mezi
areálem firmy TOKOZ a.s. a Dolním hřbitovem, překračuje vodoteč Sázavu a rybníky Nový
Žďár a Převorský a za nimi se stáčí jižním směrem, východně od soustavy rybníků Dívka,
Jedlový rybník a Pihoun, k silnici I/19 do prostoru stávající zahrádkářské kolonie, která je
východně od železniční tratě č. 250. Od křižovatky se silnicí I/19 je trasa vedena souběžně s
železniční tratí ve východní poloze do přednádražního prostoru, kříží silnici II/353 (ul.
Jihlavská) a napojí se ve stávající okružní křižovatce na ulici Brněnská.
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Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky:
• 1. úsek – začátek přeložky – křižovatka I/37 x I/19 (mimo)
• 2. úsek – křižovatka I/37 x I/19 (včetně) – okružní křižovatka na ul. Brněnská.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13, 602 00
Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, 07/2009).
V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM) „Přeložka
silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní řešení
přednádražního prostoru v takové niveletě, která by vyloučila náročné tunelové i mostní
stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží
umístěné před nádražím ČD).
Základním účelem technických studií je vytvoření dostatečného podkladu pro zadání dalšího
stupně projektové dokumentace – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).
Zájmovým územím pro posouzení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je
vymezená trasa obchvatu obou technických studií a řešení přednádražního prostoru, v souladu
s územním plánem Žďáru nad Sázavou.
1. úsek
Začátek trasy je situován cca 400 m před průsečnou křižovatku silnice I/37 s III/35016 a
konec je před křižovatkou se silnicí I/19. 1. úsek tvoří severozápadní segment obchvatu města
a spolu s křižovatkou se silnicí I/19 tvoří samostatný funkční celek, který odklání tranzitní
dopravu z prostoru historického centra se zámkem Žďár.
Po překročení Sázavy je v prostoru pod areálem závodu TOKOZ a. s. trasa obchvatu vedena
severojižním směrem po západní straně údolí Sázavy až po křížení se silnicí I/19 na západním
okraji sídliště Stalingrad. Řešení křižovatky silnic I/37 a I/19 umožní napojení lokality sídliště
Nový Dvůr.
2. úsek
Jedná se o koridor mezi železniční tratí č. 250 a zastavěným územím města. Začátek je
vymezen silnicí I/19 (ul. Brodská) a konec stávající silnicí I/37 (okružní křižovatka na ul.
Brněnská). Trasa je navržena v souběhu s železniční tratí a prochází přednádražím prostorem.
Jedná se o mírně zvlněný terén v nadmořské výšce v rozmezí 555–606 m n. m. Území je
rozděleno údolím řeky Sázavy. Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu.
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou.
Přednádražní prostor
Technická studie přednádražního prostoru řeší oblast v rozmezí km 4,000 - 5,500 trasy
obchvatu. Jedná se o úsek mezi mimoúrovňovým křížením s ulicí Strojírenskou a stávající
okružní křižovatkou silnice I/37 s ulicí Brněnskou. Směrové řešení trasy v tomto prostoru je
beze změn. Technická studie se zabývá úpravami nivelety a jejich dopadem na řešení
křižovatek v zájmovém území.
Charakteristiky území
Stavba se nachází na území CHKO Žďárské vrchy, a proto je z hlediska dopadů na krajinný
ráz posuzována přísněji, než by tomu bylo mimo hranice chráněné krajinné oblasti. Pro stavbu
je významný přechod přes nivu Sázavy a blízkost historicky a kulturně významného území v
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k. ú. Zámek Žďár tak, aby se stavba nedostala do konfliktu s hodnotami krajinného rázu v
zájmovém území.
Prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zónou, ale v místě přemostění
Sázavy je kontakt s územím III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky
(niva). Veškeré změny v krajině musí být v souladu s jejím plánem péče i zájmy ochrany
přírody a krajiny.
Stavba se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy (lokální biokoridor Sázava). V bezprostřední blízkosti (mimo stavbu) je
situováno lokální biocentrum pod názvem „U trati“.
Stavba přechází přes pozemky zemědělského půdního fondu i pozemky určené k plnění
funkcí lesa (o přibližné výměře 2 230 m2).
Celé řešené území je územím archeologického zájmu a v takových případech je stavebník již
v době přípravy stavby povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
Je třeba respektovat skutečnost, že se na území obce nachází ochranné pásmo vojenského
nadzemního vedení a ochranné pásmo vojenského letištního radiolokačního prostředku,
výstavbu všech vyšších staveb je nutno v předstihu projednat.
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách dopravní
infrastruktury (DS, DZ) činí dle Územního plánu Žďár min. 20 %.
Stávající stav dotčeného území
Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 1. úsek
Foto č. 1 Začátek stavby silnice I/37

Foto č. 2 Průchod trasy agrocenózou

Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. úsek
Foto č. 3 Místo pro průchod trasy oblastí zahrádek

Foto č. 4 Průchod nad vodotečí Sázava
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Foto č. 5 km cca 4,0 – pohled ke dvěma RD

Foto č. 6 Prostor pro vedení trasy v lokalitě
s obchodním střediskem Kaufland

Foto č. 7 Přednádražní prostor

Foto č. 8 Napojení na ulici Jihlavskou (okružní
křižovatka)

VZTAH K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ
Budování obchvatů měst je v souladu s Dopravní politikou České republiky pro období
2021–2027 s výhledem do roku 2050, schválenou usnesením vlády České republiky z 8. 3.
2021.
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Pro kraj Vysočina je zpracována nadřazená krajská dokumentace, tj. Zásady územního
rozvoje kraje Vysočina, které stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje,
zejména vymezují plochy nebo koridory pro nadmístní záměry. V současné době (od
20.10.2021) je platné Úplné znění zásad územního rozvoje po Aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 a 8.
2.3.4 Rozvojová oblast OBk 4
(pozn.: zvýrazněny jsou části, týkající se předmětného záměru)
(26) Rozvojová oblast je vymezena tak, že jsou do ní zahrnuty tyto obce (katastrální
území): a) ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sázavou (Hamry
nad Sázavou, Najdek na Moravě), Žďár nad Sázavou (Město Žďár, Stržanov,
Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Zámek Žďár); b) ve správním obvodu ORP Nové
město na Moravě – Nové Město na Moravě (Maršovice u Nového Města na Moravě,
Nové Město na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec,
Slavkovice).
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(27) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území:
a) urychlit výstavbu přeložek silnic I/19 a I/37
b) novou výstavbu soustředit zejména do měst Žďár nad Sázavou a Nové
Město na Moravě;
c) rozvoj ekonomických aktivit soustředit zejména ve východní průmyslové
zóně Žďáru nad Sázavou mimo území CHKO Žďárské vrchy
d) rozvoj bydlení soustředit zejména v severozápadních částech Žďáru nad
Sázavou a Nového Města na Moravě a dále v prostoru Hamry nad Sázavou
e) sledovat možnost přiměřeného rozvoje lyžařského areálu v Novém Městě na
Moravě
f) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
g) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a
dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability
(28) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) územně stabilizovat vedení silnic I/19 a I/37 v prostoru Žďáru nad Sázavou
d) respektovat požadavky na ochranu národní kulturní památky Žďár nad
Sázavou, poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zařazené na
seznam Světového kulturního dědictví a městské památkové zóny Nové
Město na Moravě
e) regulovat rozvoj sídel, která jsou součástí územního obvodu Nové Město na
Moravě s ohledem na ochranu přírodních hodnot v CHKO Žďárské vrchy
f) respektovat požadavky na ochranu přírodních památek Rozštípená skála,
Louky u Černého lesa, Díly u Lhotky, Pernovka, U Bezděkova, Na skále,
Peperek a evropsky významných lokalit Louky u Černého lesa, Rejznarka,
Dívka, Staviště, Žďár nad Sázavou – garáže, Vatín
g) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES – regionální biokoridory 1373
Pasecká skála – Pohledecká skála, 1374 Pohledecká skála – Samotín, 1378
RK1372 – Petrovice, 1379 Petrovice – Kalvárie; nadregionální biokoridor
125 K124 – Žákova hora, regionální biocentra 313 Pohledecká skála, 314
Petrovice, 715 Babín, 1565 Peperek a nadregionální biocentrum 124 Žákova
hora.
ZÚR Kraje Vysočina vymezují – bod (75) koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující
koridor pro homogenizaci stávajícího tahu i koridory pro umístění stavby obchvatu Žďáru nad
Sázavou. Stavba silnice I/37 je zařazena v ZÚR mezi veřejně prospěšné stavby v oblasti
dopravy.
Trasa navržené přeložky je v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina.
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Výřez situace – Zásady územního rozvoje kraje Vysočina
Obr. č. 2

(dle https://pupo.kr-vysocina.cz/up/kraj)

V kapitole 4. 1 Dopravní infrastruktura je v bodě (61) uvedeno:
Hlavním cílem vymezení dopravních ploch a koridorů nadmístního významu je
vytvořit podmínky pro optimální dopravní obslužnost kraje Vysočina, napojení
významných sídel na nadřazenou dopravní síť a omezení zátěže sídel
dopravou. Cílem je též zajistit optimální převedení tranzitní dopravy přes
území kraje.
Bod (75) ZÚR vymezují koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující:
b. 1) obchvat I/37 Žďár nad Sázavou;
ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
V Územním plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a
umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR Kraje Vysočina (ZÚR KV) vymezený jako VPS –
DK 02, jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na
šířku uličních čar (volného stavebního prostoru).
Koridory dopravní infrastruktury slouží k ochraně území před zásahy, které by podstatně
znesnadňovaly nebo prodražovaly budoucí realizaci stavby dopravní infrastruktury. Uvnitř
koridoru veřejné infrastruktury nesmí být realizovány budovy či změny uspořádání krajiny,
které mají charakter dlouhodobé investice (např. výstavba rybníků, zalesnění apod.).
Koridor pro přeložku silnice I/37 je vymezen ve schváleném Územním plánu města Žďár nad
Sázavou, podkladem pro zákres tohoto koridoru byly zpracované studie výhledové přeložky.
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Územní plán Žďár nad Sázavou vydalo zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém
16. zasedání konaném dne 8. září 2016 usnesením č. 16/2016/ORÚP/8, nabytí účinnosti
dne 4. října 2016. Změna č. 4 ÚP nabyla účinnosti 15. 4. 2021.
Navržená koncepce rozvoje města je postavena na novém dopravním skeletu, který respektuje
železniční koridor, procházející jižně města a nadmístní doprava bude vedena po obchvatu
silnic I. třídy č. 37 a 19 západně zástavby města a jižně města, kde je silniční koridor vymezen
v souběhu s železnicí. Silnice I. třídy č. 19 na Hamry je stabilizovaná. Základní komunikační
kostru ve městě bude tvořit silnice II. a III. třídy, přes náměstí v historickém jádru města bude
ponechána silnice II. třídy.
Navržena je úprava trasy silnice I/37 ve formě západního obchvatu města Žďáru nad Sázavou.
Trasa je v souladu se ZÚR Kraje Vysočina a je zakreslena plochou silniční dopravy. Poloha
silnice vychází z Technické studie stavby Přeložka silnice I/37 – obchvat města Žďáru nad
Sázavou (ŘSD Praha, 2009). Silnice I/37 se tak vyhýbá centrální části města a prochází z
větší části nezastavěným nebo málo zastavěným územím.
Dle Hlavního výkresu (úplné znění po Změně č. 4, účinnost 15. 4. 2021(výřez)
Obr. č. 3

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)
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Územní plán uvádí, že „velmi frekventovaná silnice I/37 prochází v současné době středem
města, kde peážuje se silnicí I/19, a má negativní vliv na životní prostředí jak z hlediska
exhalací a hluku, tak i z hlediska bezpečnosti provozu. Navrhována je její přeložka v poloze
západního obchvatu města, opět s peáží silnice I/19“.
Bod A.7 (ÚP Žďár nad Sázavou, Textová část) vymezuje veřejně prospěšné stavby, v bodě
A.7.2.1 Dopravní infrastruktura je zde zařazen:
• DK02 stavba silnice I. třídy č. 19 a souvisejících zařízení, včetně vedlejších staveb
(vedlejší stavby nebo jejich části, jež přesáhnou přes hranice koridoru nepřestávají být
součástí VPS) + koridor pro homogenizaci I/19 (převzato ze ZÚR Kraje Vysočina).
Situace dle výkresu Dopravní řešení – část A (výřez) – 1. úsek
Obr. č. 4

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)
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Situace dle výkresu Dopravní řešení – část A (výřez) – 2. úsek
Obr. č. 5

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)

Podmínky pro plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Stabilizované plochy:
- Plochy silnic a sběrných komunikací, plochy pro dopravu v klidu – většina ploch silnic
I., II. a III. třídy, páteřní komunikace, parkoviště, garáže, čerpací stanice pohonných
hmot.
Plochy změn:
- Plochy silničních přeložek a plochy páteřních komunikací, odstavné a parkovací
plochy, garáže dle potřeb území.
Podmínky pro využití plochy:
Hlavní využití – plochy silnic a silničních těles, plochy páteřních komunikací.
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Přípustné – plochy staveb a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové
stavby související s dopravní obsluhou (ČSPH apod.), garáže, odstavné a parkovací
plochy, chodníky a veřejná prostranství, zeleň).
Podmíněně přípustné – stavby a zařízení technického vybavení, nesouvisející s hlavní
funkcí, pokud je nelze situovat jinde.
Nepřípustné – ostatní stavby.
Územní plán uvádí:
Silnice I/37 je nejvýznamnější dopravní osou v severojižním směru v řešeném území se silnou
tranzitní dopravou. V současném stavu prochází přes centrum města.
V Územním plánu Žďár nad Sázavou je navržena přeložka silnice I/37 do polohy západní
tangenty města. Návrh přeložky vychází z Technických studií stavby Přeložka silnice I/37 –
obchvat města Žďáru nad Sázavou, zpracovaných pro ŘSD Praha firmou Metroprojekt, a. s.
Praha a VIAPONT s. r. o. Brno v roce 2009.
Technická studie z 10/2010 (VIAPONT s. r. o. Brno) rozpracovala úsek silnice v úseku kolem
nádraží (původně navržena jako tunelová varianta) ve 4 nových variantách vzhledem k
vysoké finanční náročnosti tohoto úseku obchvatu (od křížení s ulicí Jihlavskou po křížení se
sjezdem k hlavnímu vstupu do Žďasu) ve formě tunelu.
Ani jedno z předložených variantních řešení se nejeví jako optimální. Nenaplňují proklamaci
předchozího ÚP „image šetrné mobility", jež je ohleduplná k životnímu prostředí a vytváří
novou kulturu pohybu po městech, vhodnější a prestižnější, než je jízda automobilem.
Na přeložku silnice je pohlíženo jako na silnici s enormní zátěží a vedení trasy i řešení
křižovatek a napojení se zcela vymyká průběhu této silnice v okolním území. Frekvence na
obchvatu v trase kolem nádraží bude nižší, než je dnes na náměstí v centru a bylo by vhodné
ji začlenit do uličního prostoru (vazba na nádraží vlakové a autobusové).
V řešení územního plánu je přeložka silnice definována jako dopravní plocha. Koridor této
plochy dopravy je dimenzován tak, aby umožnil drobné korekce ve vedení trasy silnice i v
řešení křižovatek. Koridor je postačující pro vedení silnice kolem nádraží dle technické studie
ať již v nadzemním či podzemním řešení.
Vyřazený úsek státní silnice I/37 zůstane plochou silniční dopravy a bude v souladu s
požadavkem KÚ Kraje Vysočina převeden do místních komunikací jako komunikace
nadmístního významu. Pouze úsek od napojení a připojení silnice II/353 (ulice Dolní,
Havlíčkovo náměstí, ulice Horní a část ulice Brněnské po ulici Jihlavskou), kde má silnice
II/353 peážní úsek se silnicí I/37, bude silnicí II. třídy.
Vyřazený úsek státní silnice I/37 zůstane plochou silniční dopravy a bude v souladu s
požadavkem KÚ Kraje Vysočina převeden do místních komunikací jako komunikace
nadmístního významu. Pouze úsek od napojení a připojení silnice II/353 (ulice Dolní,
Havlíčkovo náměstí, ulice Horní a část ulice Brněnské po ulici Jihlavskou), kde má silnice
II/353 peážní úsek se silnicí I/37, bude silnicí II. třídy.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování vydal jako věcně
příslušný orgán územního plánování, vyjádření k záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“ z hlediska územního plánu (č. j. SÚP/229/22/IS z 3. 2. 20228).
Ve vyjádření je uvedeno, že z hlediska územního plánu Žďár nad Sázavou ve znění změny č.
1, 3 a 4, který nabyl účinnosti dne 15. 4. 2021, je záměr přípustným. Trasa přeložky silnice
I/37 je v plochách „Plochy dopravní infrastruktury silniční – (DS), označených v textové a
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grafické části jako zastavitelné plochy Z132.1, Z132.2, Z132.5, Z132.6, Z132.7, Z132.8,
Z132.9 a Z137.1.
Uvedeno je, že v návrhu územního plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci
stávajícího tahu a umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR KV vymezený jako VPS – DK
05, jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na šířku
uličních čar (volného stavebního prostoru).
Pro plochu Z132.5 stanovuje Územní plán silniční specifickou podmínku: V lokalitě u
Převorského rybníka musí konkrétní technické řešení akceptovat stávající biotopy a odpovídat
charakteru území.
Vyjádření věcně a místně příslušného orgánu územního plánování uvádí, že posuzovaný
záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je v souladu s územním plánem Žďár nad
Sázavou.
Kumulace s jinými záměry
Připravována je stavba „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, jak již bylo uvedeno
výše, pro kterou bylo zpracováno ve znění novely zák. č. 225/2017 Sb. v 04/2018 oznámení
podlimitního záměru Jednalo se o podlimitní záměr uvedený v příloze č. 1, v kategorii II
zákona pod bodem 49 (Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech
jízdních pruzích od stanovené délky 2 km; ostatní pozemní komunikace od stanovené délky 2
km a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního
průměru denních intenzit pro stávající stavby 1 000 voz/24 hod).
Předmětem záměru je přeložka silnice I/37 v úseku mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve
Žďáru nad Sázavou, která výrazně odlehčí dopravě v Brněnské ulici, v níž se dnes spojují
dopravní proudy směřující do Žďáru nad Sázavou od východu po silnici I/19 ve směru od
Nového Města na Moravě, resp. od jihu po silnici I/37 ve směru od Velké Bíteše (a tím od
dálnice D1).
Začátek přeložky silnice I/37 je ve středu budoucí okružní křižovatky OK1 na Jihlavské ulici
(silnice II/353). Trasa vede směrem na jihovýchod dvěma protisměrnými kruhovými oblouky,
poté se trasa silnice stáčí na východ. Konec přeložky je ve středu okružní křižovatky OK2.
Délka přeložky silnice I/37 je 778,805 m.
Obr. č. 6
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Jelikož se tento záměr nachází ve zvláště chráněném území (CHKO Žďárské vrchy) a
dosahuje 38,9 % limitní hodnoty, jednalo se o podlimitní záměr vyžadující předložení
oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona (§ 6 odst. 2 zákona).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ve sdělení z 24. 4.
2018, č. j. KUJI 31808/2018, OZPZ 129/2018 Ča) k podlimitnímu záměru (kód záměru
VYS670P) uvedl dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen „zákona“) s
přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, že podlimitní záměr „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská - Brněnská“ v uvedeném rozsahu (kapacitě) nepodléhá zjišťovacímu řízení
dle „zákona“.
Přeložka silnice I/37, která je předmětem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská –
Brněnská“, je navržena v km 0,00 až 0,460 jako dočasné řešení do doby, než bude v
budoucnu rozhodnuto o další projekční přípravě a následně majetkoprávním vypořádání
obchvatu silnice I/37 a současně tak, aby její řešení umožňovalo pozdější vybudování
výhledového západního obchvatu silnice I/37.
Proběhlo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), která byla dokončena v
02/2019. K vydání Územního rozhodnutí došlo 28. 5. 2020 (č.j. KUJI 50252/2020) a
29. 6. 2020 nabylo toto Územní rozhodnutí právní moci.
Dle údajů investora probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení (odevzdán byl
koncept DSP v 02/2021) a nyní probíhá jeho připomínkování (stav k 01/2022). Po dokončení
připomínek bude do dvou týdnů vyhotoven čistopis. Po dokončení čistopisu DSP bude
následovat majetkoprávní příprava. Koncem 11/2021 byl dokončen koncept projektu
dokumentace pro provedení stavby PDPS.
Na konci roku 2022 se předpokládá zahájení stavby a v roce 2024 by měla být tato stavba
ukončena.
Celý obchvat města, který zahrnuje jihozápadní a severozápadní obchvat a bude výhledově
řešen v rámci připravovaného konečného řešení v rámci stavby ”I/37 Žďár nad Sázavou – SZ
+ JZ obchvat” vyžaduje následnou přípravu stavby. Z toho důvodu je zpracováno v rámci
Dokumentace (EIA) posouzení cílového řešení obchvatu. Stavba „I/37 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská – Brněnská“ je respektována.
Významná související a dotčená dopravní infrastruktura
Trasa přeložky křižuje průtahy silnic 1. a 2. tříd a místní komunikace:
• Ulice Dvorská
• silnice I/19 – ulice Brodská, průtah silnice 1. třídy ve směru Havlíčkův Brod –
Bystřice nad Pernštejnem
• silnice II/353 – ulice Jihlavská, průtah silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička
• MK Strojírenská – jeden z hlavních přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS
• MK Nádražní – zajišťuje přístup k železničnímu a autobusovému nádraží z centra
města
• MK Chelčického – propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu
a autobusovému nádraží.
• Nové komunikační propojení okružní křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí
Strojírenská u budovy okresního soudu.
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SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
Nová silnice je navrhována v souběhu s dvoukolejnou elektrifikovanou železniční tratí č. 250
Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav v ochranném pásmu dráhy. V roce 2017 byl posouzen
záměr „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ (oznamovatel: Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, VYS908,
závěr zjišťovacího řízení z 3. 11. 2017), který navrhuje rekonstrukci části stávající železniční
tratě, napojenou na dosavadní technické vybavení území. Zájmovým územím je úsek
železniční trati mezi železniční stanicí Žďár nad Sázavou a železničním mostem přes řeku
Sázavu a její bezprostřední okolí. Řešený úsek je součástí trati č. 250 Brno Židenice –
Havlíčkův Brod – Kolín. Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku
jednoduchých kolejových spojek č. 39, 40, 41, 43 v hlavních kolejích na sázavském zhlaví v
ŽST Žďár nad Sázavou a navazujícího tratového oblouku ve směru Sázava u Žďáru. Dále
bude provedena rekonstrukce mostu v km 86,998 a v km 87,025 spočívající v rekonstrukci
mostovek, úložných prahů a říms, kabelových lávek, rekonstrukce trakčního vedení, sanace
náspu a skalního zářezu, kabelových tras.
Oznámení záměru uvádí, že liniová část stavby, stavební objekty a provozní soubory a
meziskládky vybouraných hmot jsou až na výjimky realizovány ve stávajícím obvodu dráhy,
na pozemcích SŽDC, s. o. a Českých drah, a. s. Stavební záměr se z převážné většiny nachází
v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých případech pak na obecních
pozemcích, případně zasahuje do pozemků soukromých vlastníků.
Zhotovitelem stavby jsou Chládek a Tintěra Pardubice, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,
Chládek & Tintěra (Litoměřice) a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.
Žďár nad Sázavou, městská spojovací komunikace ul. Strojírenská – ul. Nádražní
Nová místní komunikace propojí ulice Strojírenská a Nádražní. Komunikace je situována v
jihozápadní části města, v prostoru mezi ulicemi Strojírenská, Nádražní a železniční stanicí.
Trasa komunikace je vedena ze severozápadní větve stávající okružní křižovatky ulic
Nádražní x Chelčického severozápadním směrem, kde se po cca 220 m stáčí k severu a
pokračuje podél plánované stavby obchodního střediska do místa napojení v ulici Dvořákova.
Délka nové dvoupruhové komunikace je cca 357 m v šířce 6,0 m. Záměr je v souladu s
územním plánem města Žďár nad Sázavou.
Přeložka křižovatky silnic I/19 x III/01843
Před realizací okružní křižovatky na silnici I/19, která navazuje na MÚK I/37 x I/19 (ul.
Brodská), musí být přeložena stávající styková křižovatka, aby byla zajištěna potřebná
vzdálenost mezi křižovatkami (minimálně 150 m). Předpokladem je, že k přeložení dojde
v rámci rozvojových záměrů v Hamrech nad Sázavou nebo v souvislosti s výstavbou
obchodní zóny Klafar, která by měla být napojena na silnici I/19. Pokud toto nenastane, musí
být tato přeložka zahrnuta mezi vyvolané investice přeložky silnice I/37.
Zde jsou uvedeny hlavní skutečnosti, které limitují možnosti výškového a směrového vedení
trasy:
- platný územní plán
- terénní konfigurace zejména údolí Sázavy
- železniční trať č. 250
- vedení trasy přednádražím prostorem
- související plánované projekty, zejména stavba městské spojovací komunikace
Strojírenská – Nádražní
- zachování stávajících mostů přes železniční trať
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Mimo výše uvedené je nezbytné věnovat pozornost následujícím charakteristikám území:
• Stavba je situována v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zóně ochrany
(přemostění Sázavy u železniční trati III. zóna ochrany).
• Stavba je situována v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV 107
Žďárské vrchy.
• Stavba je situována v blízkosti Dolního hřbitova, musí respektovat historické památky
(Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, zámek Žďár jak územně, tak
pohledově
• Trasa se přibližuje EVL Dívka CZ0613809 – výstavbě a provozu obchvatu v těsné
blízkosti EVL je věnována zvýšená bezpečnost pro zabezpečení zamezení negativní
změny biotopu kuňky ohnivé.
• Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Obchvat
protíná lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,44-0,53 a v km 3,12 – 3,2 (v šíři
mostu, cca 5 m) nivu Sázavy.
Zabezpečena bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnice I/37 v projektu
stavby (řešeno společně s autorizovaným projektantem ÚSES). V Dokumentaci je uvedena
možnost zabezpečení funkce biokoridoru s ohledem na údaje uvedené v technických
studiích).
Kumulace akustických vlivů je předpokládána v úseku souběhu trasy silniční komunikace a
železniční trati a také v souběhu s ostatními komunikacemi (zejména ulice Nádražní,
Chelčického, Okružní a Brodská). Vliv hlukové zátěže je posouzen v Akustické studii, která
je dále v příslušných kapitolách komentována a uvedena v Příloze č. 8 Dokumentace.
Kumulace vlivů na čistotu ovzduší je v zájmovém území předpokládána, neboť vliv na kvalitu
ovzduší mají všechny zdroje znečišťujících látek společně. Vliv zátěže související s produkcí
škodlivin do ovzduší je posouzen v Rozptylové studii, která je dále v příslušných kapitolách
komentována a uvedena v v Příloze č. 7 Dokumentace.
Kumulace dalších vlivů, jako např. vlivů na vody, na chráněné části přírody, faunu, flóru,
ekosystémy se nepředpokládá. Vliv stavby je posouzen a komentován v jednotlivých
kapitolách Dokumentace.
Kumulace vlivů na lidské zdraví (významné ovlivnění lidského zdraví) se nepředpokládá,
záměr naopak povede ke snížení negativních vlivů na lidské zdraví na území města Žďár nad
Sázavou.
5. Zdůvodnění umístění a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní
prostředí
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš. Přes Žďár nad
Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který negativně ovlivňuje
životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Důvodem pro výstavbu obchvatu je potřeba snížení dopravní zátěže a s tím souvisejících
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v centrální části města Žďár nad
Sázavou. Výstavbou obchvatu dojde k převedení významné části z celkového objemu
tranzitní dopravy v obci na novou komunikaci. Po zprovoznění obchvatu města se změní
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směrování tranzitní dopravy na vstupních křižovatkách. Změna směrování dopravy by měla
být podpořena i dopravním značením – například omezením vjezdu nákladní dopravy do
centra města, současně však by křižovatky měly být na tyto změny dimenzovány. Výrazné
snížení nákladních vozidel se projeví na křižovatkách a zároveň dojde k úbytku tranzitujících
vozidel především na hlavním tahu městem na komunikaci I/37 a na souvisejících
křižovatkách.
Současný stav intenzity dopravy v centru města (přes 8 000 vozidel/24 hod.) je zdrojem
rychle se zhoršujícího stavu životního prostředí, zejména hladiny hluku a emisí. Intenzivní
doprava silnic I/37 a I/19, vedená centrem města. Současně je doprava zdrojem mnoha
kritických situací ve vztahu k pohybu pěších a ostatní nemotorové dopravě. Snaha o snížení
rizika střetů, která se projevuje vyznačením četných přechodů světelně řízených křižovatek a
kontraproduktivně na plynulosti a propustnosti páteřních komunikací. Zpomalený pohyb,
takřka souvislého proudu vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí, prašnosti a hluku. V
případě, že nebude v dohledné době řešena dopravní situace zásadním způsobem, vzniká
nebezpečí kolapsu dopravního systému ve městě. Tato situace se z hlediska provedených
průzkumů dopravy jeví jako reálná, při předpokládaném koeficientu nárůstu bude během
příštích 15 let dosaženo intenzit přes 10 000 vozidel/24 hod.
Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany.
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %.

VARIANTY ŘEŠENÍ
Ve zjišťovacím řízení byly doručeny vyjádření, které připomínkují vedení obchvatu západním
směrem a označují jej za neodůvodněný a v rozporu s veřejnými zájmy s tím, že navrhovaná
stavba bude mít dopad na kulturní bohatství Žďáru nad Sázavou včetně světové kulturní
památky UNESCO. Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu, která
by začínala před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u Mělkovic až na ulici
Brněnská. Firma TOKOZ a.s. uvedla ve svém vyjádření situaci s názvem „Koncepce přeložek
silnic I/19 a I/37 pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce z 06/2016,
zpracovanou firmou Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v zemním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna
č. 4, která byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně. Ale i přesto je ve vyjádřeních požadována varianta východního
obchvatu přiměřeně začleněna do této kapitoly s možností posouzení možných vlivů.
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Uveden je výřez navrhované části východního obchvatu

Obr. č. 8

Obr. č. 7

Zásah do prvku ÚSES
Střet s vodním prvkem

40

Trasa prochází u pramene levostranného přítoku vodoteče Staviště, které pokračuje systémem
vodních nádrží Krčů rybník, Puvák, Bruknerů rybník, Škodů rybník, Údolní nádrž Staviště.
Následně trasa přechází přes vodoteč Staviště, přibližuje se nebo prochází přes Ťapalův
rybník, východně míjí Černý les (mimo něj), přechází přes vodoteč Perničku a Stržský potok
a přibližuje se Nádrži Krčilův rybník s mokřadem. Střety s uvedenými prvky jsou orientačně
označeny na situaci obr. č. 8 červeným kruhem. Zde by došlo k významnému zásahu do
územního systému ekologické stability. Označeno na situaci obr. č. 8 zeleným kruhem.
Výřez situací ÚP Žďár nad Sázavou,
Vysoké a Stržanov
Obr. č. 9

(dle https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo)
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I při neznalosti konkrétního řešení navržené trasy, je z výše uvedených podkladů zřejmé, že
tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány obcí, tyto s takovým
řešením nepočítají. Současně trasa významně naruší celý systém ekologické stability
v několika místech. Současně bude znamenat vliv na vodní soustavu v území.
Trasa kříží ucelené zemědělsky obdělávané hony, naruší zemědělskou výrobu (kromě záboru
ZPF). Mimo to, je trasa vedena v území, které je vymezeno jako významné z hlediska
migrace velkých savců. Kladem varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním
charakteristikám není zřetelný pohled na Zelenou horu.
Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené varianty lze konstatovat, že uvedená
varianta není příznivější. Tyto závěry již nesporně byly vyhodnoceny při přípravě Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě Územních plánu obcí.
OBCHVAT 1. ČÁST
Není řešen variantně.
OBCHVAT 2. ČÁST
Pro navržené řešení bylo zpracováno dopravně inženýrské posouzení, jeho součástí je
makroskopický model města a kapacitní posouzení nových křižovatek dle ČSN 73 6102.
Posuzovány jsou 2 varianty, které se liší v uspořádání křižovatek I/37 x I/19 a I/37 x II/353.
Křižovatka I/37 x I/19
Uvedená křižovatka byla posouzena ve variantách:
• „Průsečná“
• „Trubkovitá“
Z hlediska kapacitního jsou obě varianty možné, avšak varianta „Průsečná“ oproti
„Trubkovité“ vykazuje několik dopravně bezpečnostních rizik. Proto byla projektem
rozpracována varianta „Trubkovitá“. Ta sebou přinese nižší zpoždění na jednotlivých
vjezdech do křižovatky a rovněž vyšší bezpečnost dopravy vlivem nižšího počtu kolizních
bodů. Zároveň dosahuje příznivějšího stupně úrovně kvality dopravy (ÚKD).
Křižovatka I/37 x II/353
U této křižovatky se varianty v principu liší v počtu křižovatkových větví:
• „deltovitá“
• „jednovětvová“
Kapacitně a z hlediska bezpečnosti dopravy vyhovují obě varianty, proto projekt dále
rozpracoval úspornější variantu „jednovětvovou“.
Přednádražní prostor
Nejexponovanější částí 2. úseku je prostor před stávajícím nádražím ČD. Přeložka silnice I/37
byla v rámci vyhledávací studie (Aktualizace studie tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou –
Velká Bíteš, VIAPONT s. r. o., 08/2006) navržena v tomto úseku na estakádě ve výšce cca
7,0 m nad stávajícím terénem. V technické studii (METROPROJEKT Praha a. s., 07/2009)
byla prověřena možnost vedení nivelety pod úrovní stávajícího přednádražního terénu
v tunelové variantě - tzn. v hloubce cca 10 m.
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Nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak z hlediska vlivů
na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i ekonomické
náročnosti díla. Tunelová varianta představuje rovněž rasantní zásah do přednádražního
prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se
vymykají požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě, která by
vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy
stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
V Technické studii („Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT a.s. Praha, 07/2009) byly řešeny dvě varianty s uplatněním tunelu.
Následně byla v 10/2010 zpracována Technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – přednádražní prostor“, VIAPONT s.r.o. Brno), která řešila postupně ve čtyřech
variantách možnost řešení stavby I/37 bez realizace tunelu.
Varianty přednádražního prostoru
• Varianta s realizací tunelu:
o Varianta A dlouhý tunel
o Varianta B 2 krátké tunely
• Bez realizace tunelu
Varianty přednádražního prostoru s realizací tunelu
Tabulka č. 1
Varianty
s realizací tunelu

Tunel je v technické studii navržen dvoupruhový obousměrný.
Byl prověřen a doložen ve dvou variantách:
varianta A – dlouhý tunel
U varianty A je navržena délka tunelu 630 m, budou nutné 2
únikové východy, požární vodovod, nádrž na odvodnění z
požárního zásahu, větrání, kamerový dohled, zařízení nouzového
volání, tunelový rozhlas, osvětlení a technologický objekt s
náhradním zdrojem energie a řídícím systémem.
varianta B–2 krátké tunely U varianty B jsou dva kratší tunely do délky 300 m. Otevřený
zůstane úsek vedený ve stávajícím pásu zeleně přibližně mezi
okružní křižovatkou Chelčického – Nádražní a ulicí Haškova. V
otevřeném úseku bude nová komunikace v zářezu v hloubce 7–8 m,
výškový rozdíl bude vyrovnán zdmi. Při tomto uspořádání nebude
nutný požární vodovod, nucené větrání, kamerový dohled, zařízení
nouzového volání, tunelový rozhlas. Budou nižší nároky na příkon
elektrické energie. Technologický objekt s náhradním zdrojem
energie a s řídícím systémem zůstane jako v předchozí variantě.
Tunel je v silničním úseku mezi výše uvedenými MÚK. Vedle
definitivního dopravního značení bude také instalováno proměnné
dopravní značení, které bude řídit provoz v tunelu a v případě
potřeby tunel uzavřít, bude prostřednictvím proměnného
dopravního značení provoz odkloněn.

Směrově, výškově a šířkově jsou obě varianty totožné. Ve variantě B není zakrytá střední
část tunelu, bude jednodušší provozní technologie a nižší investiční náklady.
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Schéma situace variant řešení tunelu
Obr. č. 10

Varianty přednádražního prostoru bez realizace tunelu
Zpracována byla technická studie přednádražního prostoru („Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – přednádražní prostor“ (technická studie, VIAPONT s.r.o. Brno, 10/2010), která
byla řešena ve 4 variantách výškového vedení trasy, jak je uvedeno v následujících tabulkách
č. 2, 3, 4 a 5.
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Tabulka č. 2
Varianty bez realizace tunelu
Varianta 1 (ŘSD)

Niveleta silnice I/37 v km 4,000 - 5,720 je vedena v zářezu proměnné hloubky 0,40
- 7,00 m.
Mimoúrovňově kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a
silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi
je mimoúrovňové bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu
úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš. Vzdálenost křižovatek na trase této varianty je v souladu s
ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální
vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Obr. č. 11

Obr. č. 12
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Tabulka č. 3
Varianta 2 (Město Žďár)

Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově
kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice
Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové,
v místě křížení se silnicí II/353 je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta".
Ostatní křížení s místními komunikacemi (ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou
bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Toto variantní řešení preferuje Město Žďár nad Sázavou, vzdálenost křižovatky se
silnicí II/353 a okružní křižovatky s ulicí Brněnskou neodpovídá požadavkům ČSN
73 6101.
Obr. č. 13

Obr. č. 14

Obr. č. 15
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Tabulka č. 4
Varianta 3 (estakáda před
nádražím ČD – dle
vyhledávací studie
„Aktualizace studie tahu
silnice I/37 Ždírec na
Doubravou – Velká Bíteš“,
VIAPONT s.r.o. Brno,
08/2006)

Do technické studie byla zařazena jako varianta část úseku trasy silnice I/37 z
vyhledávací studie "Aktualizace tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká
Bíteš", kterou pro Odbor přípravy staveb Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR
vypracovala firma VIAPONT s.r.o. v 08/2006.
Směrové vedení této varianty bylo použito z vyhledávací studie. Rozdíly oproti
technické studii Metroprojektu, která již vycházela z podrobného zaměření území,
se jeví jako zanedbatelné. Niveleta trasy byla řešena podrobněji s ohledem na
aktuální podklady zaměření.
Variantní řešení řeší křížení s příčnými komunikacemi mimoúrovňově, ulici
Strojírenskou přechází nadjezdem, stejně jako ulici Nádražní – Chelčického. Obě
místní komunikace jsou kříženy bez napojení na obchvat. V místě křížení se silnicí
II/353 (ulice Jihlavská) je navržena (v souladu s vyhledávací studií úrovňová
okružní křižovatka. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Obr. č. 16

Obr. č. 17
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Tabulka č. 5

Varianta 4

V průběhu zpracování technické studie přednádražního prostoru vyplynul
požadavek na vypracování další varianty, která představuje upravenou variantu 3,
tak aby byla v souladu s ustanovením článku 11.2 a tabulky. č. 21 ČSN 73 6101,
která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km. Součástí této
varianty je minimalizace mostního objektu v místě křížení obchvatu s ulicí
Nádražní – Chelčického. Toto variantní řešení obsahuje mimoúrovňové křížení s
ulicemi Strojírenskou, Nádražní – Chelčického (nadjezdem) i se silnicí II353 (ulice
Jihlavská – podjezd). Všechny tyto komunikace jsou obchvatem kříženy bez
napojení na silnici I/37. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Z důvodů zásadní změny podélného profilu trasy bylo nutno rozšířit oblast řešení o
varianty 3 a 4 v rozsahu km 3,500 - 5,975.
Obr. č. 18

Základní údaje o jednotlivých variantách
Tabulka č. 6
Varianta 1
Délka trasy
3 582,00 m
(km 2,390 - 5,972
trasy obchvatu)
Podélný sklon min. 0,50 %
hl. trasy
max. 3,64 %
Minimální
300 m
poloměr směr.
oblouku
Počty
1 mimoúrovňová
křižovatek
křižovatka
(I/37 x I/19)

Křižující
komunikace

Varianta 2
3 582,00 m
(km 2,390 - 5,972 trasy
obchvatu)
min. 0,50 %
max. 3,64 %
300 m

Varianta 3
3 585,20 m
(km 2,390 - 5,97520
trasy obchvatu)
min. 0,59%
max. 4,17 %
300 m

Varianta 4
3 585,20 m
(km 2,390 - 5,97520
trasy obchvatu)
min. 0,59%
max. 3,64 %
300 m

2 mimoúrovňové
křižovatky (I/37 x I/19 a
I/37 x II/353)

1 mimoúrovňová
křižovatka (I/37 x I/19)

1 mimoúrovňová
křižovatka (I/37 x I/19)

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

5
(I/19, ulice
Strojírenská,
ulice NádražníChelčického,
II/353 - Jihlavská,
ulice Brněnská)

5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického,
II/353 - Jihlavská, ulice
Brněnská)

úrovňové okružní
křižovatky
I/37 x II/353 a stávající
I/37 x ulice Brněnská
5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického, II/353 Jihlavská,
ulice Brněnská)

5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického, II/353 Jihlavská,
ulice Brněnská)
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Součástí technické studie byla hluková studie (AKUSTING, spol. s r. o., Cejl 76, 602 00
BRNO), jejímž předmětem bylo hlukové posouzení přednádražního prostoru (km 4,0005,500) v zářezu bez napojení na ulici Jihlavskou, I/37 v zářezu s napojením na ulici
Jihlavskou a I/37 na estakádě bez napojení na ulici Jihlavskou.
Hodnocení vedení trasy v přednádražním prostoru
Technická studie přednádražního prostoru vyčerpává ve svých variantách všechna možná
vedení nivelety v úseku mezi ulicí Strojírenskou a silnicí II/353 - ulicí Jihlavskou.
Varianta 1 je zaměřena na snížení nákladů na realizaci stavby nahrazením tunelu a všech
dalších nezbytných objektů a provozních souborů (dle Technické studie Metroprojektu a. s.
Praha, 07/2009). Dokládaná hluková studie prokazuje dosažení srovnatelného hlukového
zatížení přilehlého okolí od komunikace vedené v otevřeném zářezu, za použití
protihlukových opatření (protihlukových stěn).
Varianta 2 zohledňuje platný Územní plán města v návrhu mimoúrovňové křižovatky
I/37 x II/353 (ulice Jihlavská). Vybudování křižovatkových ramp a rozšíření silnice I/37 o
připojovací a odbočovací pruhy však klade zvýšené finanční nároky na celou stavbu.
Výsledky hlukové studia pak upozorňují na zvýšení hlukové zátěže na obytné domy ulice
Haškovy vlivem dopravy na severní rampě křižovatky. Příznivým důsledkem této varianty je
nižší dopravní zatížení ulic Jihlavská a Brněnská.
Varianta 3 podrobněji propracovává návrh „Vyhledávací studie tahu I/37" (VIAPONT s.r.o.,
08/2006. Je zaměřena na vedení nivelety nad stávající úrovní komunikací (ulice Chelčického
a Nádražní) a ploch (autobusové nádraží). Výhodou této varianty je potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Výsledky hlukové studie pro
variantu 3 však prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku od nové silnice. Rozsáhlý mostní
objekt (estakáda) klade zvýšené náklady na realizaci stavby a přispěje i ke zvýšení provozních
nákladů. Varianta řeší napojení silnice II/353 na silnici I/37 úrovňovou okružní křižovatkou,
což je v souladu s Územním plánem města, avšak bude vyžadovat souhlas s odchylným
řešením od ustanovení ČSN 76 6101.
Varianta 4 je pokusem o minimalizaci rozsahu stavby v přednádražním prostoru, snížením
rozsahu mostního objektu nad ulicí Nádražní – Chelčického a vypuštěním napojení silnice
II/353 (ulice Jihlavská) na silnici I/37. Výhodou této varianty je rovněž potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Avšak výsledky hlukové
studie pro variantu 4 prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku provozem na nové silnici.
Vedení nivelety nad úrovní stávajícího terénu ve variantách 3 a 4 představuje značné
hmotnostní zatížení celého prostoru.
Zpracovatel technické studie přednádražního prostoru na základě zpracovaných variant
doporučuje dále sledovat technické řešení varianty 1. Použití varianty 2 pro další projekční
přípravu je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od ustanovení článku 11.2 a tabulky
č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy) a případnou dohodou mezi
investorem a Městem Žďár nad Sázavou o spolupodílnictví na zvýšených nákladech z důvodů
vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a II/353.
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Navrhované řešení stavby musí být navrženo v souladu s platnými normami, vyhláškami,
hygienickými, bezpečnostními a obecně platnými předpisy. V případě navrhovaného řešení je
možné stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů na životní
prostředí v oblasti stavební a následně provozní. Navržené řešení je ve vymezeném prostoru
možné bez významného negativního ovlivnění okolního prostředí za předpokladu dodržení
všech opatření pro omezení vlivu stavby na okolní prostředí při přípravě záměru, ale zejména
v rámci stavebních prací.
Varianta, která je předmětem navrhovaného řešení JZ a SZ trasy obchvatu je podrobně
rozpracována v technických studiích. Následně bude podrobně řešena v dalším stupni
přípravy záměru a nadále bude věnována pozornost zabezpečení ochrany prostředí,
obyvatelstva, přírodních a zejména kulturních charakteristik území s podrobným řešením
opatření pro ochranu těchto složek. Jedná se zejména o prověření technického řešení vedení
trasy v oblasti 1. stavby při přechodu trasy v blízkosti Dolního hřbitova a lokalit rybníků
Nový Žďár a Převorský (možnost uplatnění mostního objektu nebo úprava nivelety
komunikace, kompenzační opatření).
6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu
zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Staničení obou úseků (úsek 1 a 2) obchvatu je společné. Každý úsek je řešen jiným
zpracovatelem, pro možnost dohledání souvislostí jsou dodržena v této kapitole označení dle
jednotlivých technických studií.
Použity jsou dosavadní údaje vymezené v technických studiích, které jsou podkladem
pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Stavba zahrnuje následující stavební objekty (vymezeny jsou v rozsahu dosavadních znalostí
přípravy stavby, samostatně jsou uvedeny údaje ohledně obou úseků vzhledem k označení
stavebních objektů v technických studiích):
ÚSEK 1
Seznam stavebních objektů a provozních souborů – 1. úsek
Tabulka č. 7
100 Objekty pozemních komunikací
SO 101.1 Přeložka silnice I/37 v km 0,000 – 2,390
SO 102.1 Okružní křižovatka TOKOZ
SO 111.1 Přeložka místní komunikace ul. Santiniho
SO 112.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k parkovišti TOKOZ
SO 113.1 Přeložka místní komunikace – ulice Dvorská
SO 114.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k Rybářství
SO 115.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku křižovatka Santiniho – OK TOKOZ
SO 116.1 Přeložka místní komunikace – výjezd z ČS UNICORN
SO 117.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku TOKOZ – k.ú.
SO 118.1 Přeložka místní komunikace – vjezd k CS UNICORN
SO 119.1 Úprava autobusových zastávek a chodníku ul. Santiniho
SO 120.1 Úprava areálu stavebnin ul. Santiniho
SO 121.1 Chodník v km 0,847
SO 122.1 Přeložka chodníku – cyklostezky v km 0,497
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SO 123.1 Přeložka polní cesty v km 2,167
SO 124.1 Přeložka chodníku v km 0,443 ul. Santiniho – parkoviště TOKOZ
SO 125.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,114 – 1,467
SO 126.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,702 – 2,154
SO 191.1 Provizorní komunikace – křižovatka Santiniho
SO 192.1 Provizorní komunikace – napojení na I/19
200 Mostní objekty
SO 201.1 Most na silnici I/37 v km 0,443 přes chodník pro pěší
SO 202.1 Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku
SO 203.1 Most na silnici I/37 v km 0,847 podchod pro pěší
SO 204.1 Most na místní komunikaci přes silnici I/37 v km 1,081
SO 205.1 Most na silnici I/37 v km 1,356 přes erozní rýhu
SO 206.1 Most na silnici I/37 v km 1,671 přes erozní rýhu
SO 207.1 Most na polní cestě přes silnici I/37 v km 2,167
300 Vodohospodářské objekty
SO 301.1 Silniční kanalizace
SO 302.1 Úprava kanalizace ČS UNICORN
SO 303.1 Úprava kanalizace ulice Santiniho
SO 304.1 Úprava kanalizace parkoviště TOZOS
SO 305.1 Úprava splaškové kanalizace v km 0,490 silnice I/37
SO 306.1 Úprava dešťové kanalizace ulice Dvorská
SO 307.1 Úprava splaškové kanalizace ulice Dvorská
SO 320.1 Přeložka vodovodu ul. Santiniho, silnice III/35016
SO 321.1 Přeložka vodovodu ul. Dvorská – příjezd k Rybářství Kinský
SO 323.1 Přeložka vodovodu ul. Dvorská
SO 324.1 Přeložka vodovodu v km 1,123 silnice I/37
SO 330.1 Úprava koryta řeky Sázavy v km 0,533
SO 331.1 Úprava odpadu z rybníka Nová Žďár
SO 332.1 Úprava koryta přítoku Převorského rybníka
400 Elektro a sdělovací objekty
SO 401.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,182 silnice I/37
SO 402.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,000-0,220 silnice I/37 vlevo
SO 403.1 Přeložka podzemního vedení VN v km 0,675 silnice I/37
SO 404.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,182 silnice I/37
SO 405.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 1,136 silnice I/37
SO 406.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 2,160 silnice I/37
SO 411.1 Přeložka podzemního vedení NN, přípojka CS UNICORN
SO 412.1 Přeložka nadzemního vedení NN v km 0,237 – 0,317 vpravo
SO 413.1 Přeložka nadzemního vedení NN – ulice Santiniho
SO 414.1 Přeložka vedení NN, areál ČS UNICORN
SO 415.1 Přeložka kabelového vedení NN – příjezd k Rybářství Kinský
SO 416.1 Přeložka kabelového vedení NN – ulice Dvorská
SO 421.1 Přeložka VO čerpací stanice UNIORN
SO 422.1 Přeložka VO ulice Santiniho
SO 423.1 Přeložka VO parkoviště TOKOZ
SO 424.1 Přeložka VO ulice Dvorská
SO 425.1 Přeložka VO – příjezd k Rybářství Kinský
SO 461.1 Přeložka místních kabelů v km 0,048 – 0,305 silnice I/37 vlevo
SO 462.1 Přeložka místních kabelů podél silnice III/35016
SO 463.1 Přeložka místních kabelů ulice Santiniho
SO 464.1 Přeložka místních kabelů v km 0,394 silnice I/37
SO 465.1 Přeložka místních kabelů v km 0,505 silnice I/37
SO 466.1 Přeložka vzdušného sdělovacího vedení – příjezd k Rybářství Kinský
SO 467.1 Přeložka místních kabelů – ulice Dvorská
SO 468.1 Přeložka místních kabelů v km 1,035 silnice I/37
SO 469.1 Přeložka telefonní přípojky ČS UNICORN
SO 470.1 Přeložka telefonní přípojky plyn. Stanice
SO 481.1 Přeložka dálkového kabelu podél silnice III/35016
500 Objekty trubních vedení
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SO 501.1 Přeložka STL plynovodu podél sil. III/35016
SO 502.1 Přeložka STL plynovodu v km 1,070 silnice I/37 na ulici Dvorské
700 Objekty pozemních staveb
SO 701.1 Protihluková opatření
800 Objekty úpravy území
SO 801.1 Rekultivace stávajících vozovek
SO 802.1 Rekultivace manipulačních pruhů a ploch ZS
SO 901.1 Vegetační úpravy
SO 902.1 Oplocení

SO 101.1 Přeložka silnice I/37 v km 0,000 – 2,390
Úsek 1. začíná v km 0,000 cca 80 m před vjezdem do prostoru čerpací stanice UNICORN.
V km 0,000 – 0,032 70 je silnice vedena v pravém směrovém oblouku R = 4 000 m. V km
0,032 70 – 0,714 22 následuje prvý směrový oblouk s přechodnicemi (A 168,37, R = 405, A =
168,37). V úseku km 0,714 22 – 1,289 44 je navržen levý směrový oblouk s přechodnicemi
(A = 167,33, R = 400, A = 167,33). C km 1,289 44 – 1,521 26 je komunikace vedena v přímé
dl. 0,241 82 km. Následuje v km 1,531 26 – 2,106 49 prvý směrový oblouk s přechodnicemi
(A = 360,56, R = 1 300 m, A = 306,56). Závěr trasy 1. části obchvatu v km 2,106 49 – 2,390
00 je veden v přímé d. 0,283 51 km.
Od začátku trasy v km 0,000 niveleta klesá spádem 4 % do km 0,399 30, kde je navržen
údolnicový zakružovací oblouk o R = 7 500 m. Následně v km 0,399 30 – 0,950 43 niveleta
stoupá sklonem 2,32 %, následný vrcholový zakružovací oblouk v km 0,950 43 má dle
technické studie hodnotu R = 37 000 m. Vedení nivelety silnice v tomto úseku zohledňuje
požadavek na kapacitu inundačního prostoru v místě přechodu řeky Sázavy a zachování
přístupu z ulice Dvorské k objektům Rybářství Kinský na druhé straně obchvatu. V km 0,950
46 – 2,106 95 stoupá niveleta sklonem 0,69 %. Vrcholový zakružovací oblouk v km 2,106 95
má hodnotu R = 31 000 m.
V závěru trasy v km 2,106 95 – 2,390 klesá niveleta komunikace spádem 3,05 % a plynule
navazuje na niveletu 2. části obchvatu.
SO 102.1 Okružní křižovatka TOKOZ
V prostoru stávající silnice III/35016 u okraje areálu firmy TOKOZ je navržena okružní
křižovatka, umožňující napojení místní komunikace k parkovišti firmy, výjezdu z čerpací
stanice a silnice III/350/16.

Průsečná křižovatka v km 0,20734 Santiniho
Její součástí jsou SO 111.1 Přeložka místní komunikace ul. Santiniho a SO 115.1 Přeložka
silnice III/35016 v úseku křižovatka Santiniho – OK TOKOZ.
Paprsky okružní křižovatky TOKOZ, příjezd k čerpací stanici UNICORN
K okružní křižovatce TOKOZ náleží paprsky, které jsou součástí přeložek komunikací
SO 112.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k parkovišti TOKOZ, SO 116.1 Přeložka
místní komunikace – výjezd z ČS UNICORN a SO 117.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku
TOKOZ.
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Přeložky místních komunikací – ulice Dvorská
V km 1,081 trasy silnice I/37 křižuje ulici Dvorská. Křížení je dle technické studie navrženo
mimoúrovňově, bz připojení na obchvat. Pro minimalizaci výšky násypu v souběhu s ulicí je
v místě stávajícího odbočení k areálu Rybářství Kinský navržen pouze podchod (světlá výška
2,50 m), vlastní příjezd je řešen od místa křížení s ulicí Dvorskou zpět proti staničení
obchvatu. Řešeno v SO 113.1 Přeložka místní komunikace – ulice Dvorská, SO 114.1
Přeložka místní komunikace – příjezd k Rybářství.
Přeložky polních cest
Pro zabezpečení dostupnosti zemědělských pozemků západně od obchvatu jsou navrženy
přeložky polních cest: SO 123.1 Přeložka polní cesty v km 2,167, SO 124.1 Přeložka chodníku
v km 0,443 ul. Santiniho – parkoviště TOKOZ, SO 125.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km
1,114 – 1,467 a SO 126.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,702 – 2,154.
Chodníky, autobusové zastávky, úpravy ploch
Pohyb pěších v blízkosti obchvatu bude zabezpečen a usměrněn vybudováním nových
chodníkových tras. Rovněž bude řešena návaznost na linky veřejné dopravy vybudováním
nových autobusových zastávek na ulici Santiniho.
Mostní objekty
Trasa obchvatu křižuje vodní toky, terénní deprese, místní komunikace, polní cesty a stezky.
Křížení je s výjimkou úrovňové křižovatky se silnicí III/35016 a ulicí Santiniho řešeno
mimoúrovňově mostními objekty.
SO 201.1 Most na silnici I/37 v km 0,443 přes chodník pro pěší (přístup pěších
z prostoru Zámek Žďár – ulice Santiniho – k parkovišti podniku TOKOZ a do prostoru
oblasti Pilské nádrže.)
Doporučené opatření
Při další přípravě projektu bude technicky zvážena možnost pozvolného zmírnění sklonu
násypu tam, kde to terén dovoluje s optickým snížením výšky násypu. Navrženou úpravou
vycházející z vyjádření ve zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
(čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a
hodnocení vlivů na krajinný ráz, se sníží výška chodníku pro pěší k parkovišti.
Obr. č. 19

Navrženo je pozvolné
zmírnění sklonu násypu
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SO 202.1 Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku (most zabezpečuje
překročení Sázavy, včetně inundačního prostoru, na levém břehu je vedená
cyklostezka, její funkce zůstane zachována, most je navržen o čtyřech polích
z monolitického předpjatého betonu o rozpětí polí 20 + 26 + 24 + 17 m).
SO 203.1 Most na silnici I/37 v km 0,847 podchod pro pěší (most je navržen jako
podchod pro pěší zajišťující propojení ulice Dvorské s prostorem severně od obchvatu
(areál rybářství Kinský).
SO 204.1 Most na místní komunikaci přes silnici I/37 v km 1,081 (most převádí místní
komunikaci ulici Dvorská přes trasu obchvatu, zpřístupňuje prostory lesních komplexů
vrchu Salvator a usedlost Starý Dvůr).
SO 205.1 Most na silnici I/37 v km 1,356 přes erozní rýhu (v km 1,356 překračuje
přeložka silnice I(37 přirozenou terénní depresi směřující východním směrem do údolí
Sázavy, mostní objekt umožní odvedení srážkových vod ze svahu západně od
obchvatu do stávajícího rybníka).
SO 206.1 Most na silnici I/37 v km 1,671 přes erozní rýhu (v km 1,671 trasy obchvatu
překonává obchvat další terénní depresi, která odvádí srážkové vody z přilehlého
svahu směrem do údolí Sázavy, mostní objekt bude sloužit k odvodnění západní strany
svahu nad obchvatem a umožní přejezd techniky na přilehlé zemědělské pozemky).
SO 207.1 Most na polní cestě přes silnici I/37 v km 2,167 (v km 2,167 křižuje obchvat
stávající polní cesta, most převede polní cestu mimoúrovňově a zachová původní
dostupnost zemědělských pozemků po obou stranách obchvatu).
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Doporučené opatření, související s prověření možnosti uplatnění mostního objektu
Doporučeno je provést prověření převedení náspu v tomto úseku na mostní objekt, který
umožní průchod územím s co nejmenším ovlivněním biotopu vlhké pcháčové louky a
nevápnitého mechového slatiniště a Převorovského rybníka a rybníka Nový Žďár.
V případě že nebude možné toto navrhované řešení uplatnit, budou uplaněna kompenzační
opatření, tj. vytvoření náhradních biotopů (např. tůní).
Zároveň je požadováno dodržet výšku tak, aby niveleta (mostního objektu nebo komunikace)
nedosáhla nad úroveň střech domů podél ulice Dvorská.
Obr. č. 20

Vymezený úsek k prověření
nového technického řešení

Navržena možnost prověření úpravy technického řešení v tomto úseku vychází z vyjádření ve
zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (čj. 00640/ZV/2019 z 16.
3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a hodnocení vlivů na krajinný
ráz.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řad stávajících inženýrských
sítí. Rozsah vymezuje výčet objektů a přeložek sítí, uvedený v tabulce č. 7 na straně 30 a 31).
Upřesnění a technické řešení přeložek bude předmětem následujícího stupně projektové
přípravy stavby.
Objekty pozemních staveb
V technické studii je vymezen požadavek na ochranu stávající obytné zástavby ulice Dvorské,
ke kterým se bližší hrana komunikace přibližuje. Technická studie navrhuje v SO 701.1
Protihluková opatření protihlukovou stěnu v km 0,475 – 0,950 vlevo a v km 0,825 – 0,900
vpravo.
Na základě Akustické studie zpracované v tomto posouzení je provedeno podrobnější
zhodnocení hlukové zátěže v souladu se stávající platnou legislativou v oblasti hluku a
vymezen rozsah navržených opatření: protihluková stěna délky 470 m v km 0,482 – 0,952
vlevo, a protihluková stěna 70 m délky vpravo v km 0,830 – 0,900.
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Navržené opatření
Navrženo je prověření možnosti uplatnění mostního objektu nebo nivelety komunikace, které
vychází z vyjádření ve zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
(čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a
hodnocení vlivů na krajinný ráz. V případě, že bude možné technicky realizovat navrhovanou
úpravu současně se zabezpečením výšky nižší, než jsou střechy objektů podél ulice Dvorská,
bude současně vyvolaná změna související s realizací protihlukového řešení (bude podrobně
následně řešeno v projektové dokumentaci).
Platí požadavek, aby bylo jejich technické řešení vymezeno příznivě z hlediska zabezpečení
omezení střetu s ornitofaunou, ale také ve vztahu k ochraně krajinného rázu (barevnost, typ
materiálu).
Objekty úpravy území
Původní trasy komunikací, které budou v rámci stavby přeloženy, budou rekultivovány. Jedná
se o část ulice Dvorská a polní cesta směrem ke Starému Dvoru – řešeno v SO 801.1
Rekultivace stávajících vozovek.
Nezbytné plochy dočasného záboru podél hlavní trasy a přeložek komunikací a plochy
skládek a zařízení staveniště budou po dokončení stavby rekultivovány a uvedeny do
původního stavu – řešeno v SO 802.1 Rekultivace manipulačních pruhů a ploch ZS.
K eliminaci narušení krajinného rázu a dosažení začlenění liniové stavby do krajiny budou
provedeny vegetační úpravy svahů silničního tělesa – bude řešeno v SO 901.1 Vegetační
úpravy.
V daném úseku je začlenění tělesa silnice vzhledem k blízkosti historických významných míst
a pohledovým charakteristikám ze směru od území Zelené hory (poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého, zámku) významné řešit s ohledem na uplatnění takových úprav, která
zabezpečí příznivé pohledové charakteristiky v obou směrech.
Na hranicích trvalého záboru bude provedeno nové oplocení pozemků (oplocení areálu
Stavebnin u křižovatky TOKOZ a okrajů pozemků v patě silnice obchvatu podél ulice
Dvorská. Nové oplocení bude předáno vlastníkům příslušných pozemků (SO 902.1 Oplocení).
ÚSEK 2
Seznam stavebních objektů a provozních souborů – 2. úsek
Pro možnost porovnání jednotlivých variant jsou uvedeny jednotlivé stavební objekty podle
variantního řešení.
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Tabulka č. 8
Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

000 Objekty přípravy staveniště
SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,1

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,100

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,100

SO 004.2 Demolice areálu König v km
4,100

SO 005.2 Demolice areálu COLAS v
km 4,15

SO 005.2 Demolice areálu COLAS
a.s. v km 4,150

SO 005.2 Demolice areálu COLAS
a.s. v km 4,150

SO 005.2 Demolice areálu COLAS a.s.
v km 4,150

SO 006.2 Demolice řadových garáží
v km 4,37

SO 006.2 Demolice řadových garáží
v km 4,370

SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370

SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370

SO 007.2 Demolice řadových 4
řadových domů v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných
domů v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov

SO 008.2 Demolice objektů v MÚK
I/37.2x I/16

SO 008.2 Demolice objektu
prodejny koberců v km 5,280

SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 009.2 Demolice garáží v km
5,260 - 5,380 (varianta ŘSD)

SO 009.2 Demolice garáží v km 5,260
- 5,380 (varianta ŘSD)

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 004.2 Demolice areálu König v km
4,100
SO 005.2 Demolice areálu COLAS a.s.
v km 4,150
SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370
SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov
SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot
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100 Objekty pozemních komunikací
SO 101.2 Hlavní trasa silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 102.2 MÚK I/37.2x
I/19.2(Brodského)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 103.2. Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x II/353 (Jihlavská)

SO 103.2. Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x II/353 (Jihlavská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 106.2 Přeložka místní
komunikace Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní –
Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní –
Strojírenská

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického (varianta
město – ovál – varianta 2)

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 112.2 Okružní křižovatka
Nádražní – Chelčického
SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 112.2 Okružní křižovatka Nádražní
– Chelčického

SO 112.2 Okružní křižovatka Nádražní
– Chelčického

SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 103.2 MÚK I/37.2x
II/353.2(Jihlavská)
SO 104.2 Úprava silnice
I/19.2(Brodského)
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská
SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2v km
3,150
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul.
Brněnská
SO 110.2 Úprava silnice II/353
(Jihlavská)
SO 111.2 Definitivní dopravní
značení

SO 111.2 Definitivní dopravní
značení
SO 112.2 Okružní křižovatka
Nádražní – Chelčického
SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní
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200 Mostní objekty a zdi
SO 201.2 Nadjezd v km 2,7 MÚK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 202.2 Nadjezd v km 2,9 ul.
Brodského

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 203.2 Most v km 3,2 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes
Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 204.2 Most na ulici Strojírenské
přes silnici I/37 v km 4,185

SO 204.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Strojírenskou v km 4,185

SO 204.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Strojírenskou v km 4,185

SO 205.2 Lávka pro pěší na ulici
Strojírenské přes silnici I/37 v km
4,212

SO 205.2 Lávka pro pěší na ulici
Strojírenské přes silnici I/37 v km
4,212

SO 205.2 Podchod pro pěší přes
stávající chodník v km 4,212

SO 205.2 Podchod pro pěší přes
stávající chodník v km 4,212

SO 206.2 Most na ulici Nádražní přes
silnici I/37 v km 4,774

SO 206.2 Most na ulici Nádražní přes
silnici I/37 v km 4,774

SO 206.2 Estakáda na silnici I/37 v km
4,850

SO 206.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Nádražní v km 4,850

SO 207.2 Lávka pro pěší přes silnici
I/37 v km 4,900

SO 207.2 Lávka pro pěší přes silnici
I/37 v km 4,900

SO 208.2 Most na sinici II/353 (ulice
Jihlavská) přes silnici I/37 v km 5,241

SO 208.2 Most na sinici II/353 (ulice
Jihlavská) přes silnici I/37 v km 5,241

SO 210.2 Opěrné zdi v km 4,40 –
4,65

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,720 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,720 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,470 4,700 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,470 4,700 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 5,3

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,000 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,000 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,700 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,700 vlevo

SO 212.2 Protihlukové zdi

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,150 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,150 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 5,012 5,050 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,860 5,061 vpravo

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo

SO 204.2 Nadjezd v km 4,2 ul.
Strojírenská
SO 205.2 Lávka pro pěší v km 4,2

SO 204.2 Most na ulici Strojírenské
přes silnici I/37 v km 4,185

SO 207.2 Podchod pro pěší v km 4,891
SO 208.2 Most na silnici II/353 přes
silnici I/37 v km 5,241

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo
SO 214.2 Opěrná zeď v km 4,850 4,911 vlevo

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Opěrná zeď v km 5,120 5,235 vlevo
SO 216.2 Protihlukové zdi

SO 220.2 Přeložka kabelovodu ŽĎAS

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas
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SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2
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400 Elektro a sdělovací objekty
SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,95

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km 3,00-3,10

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 403.2 Přeložka (zrušení) vrchního
vedení NN v km 4,40

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení
NN v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení
NN v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení NN
v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení NN
v km 4,400

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení
v km cca 4,40

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení
v km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 407.2 Přeložka vrchního vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vrchního vedení NN
v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vzdušného vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vzdušného vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km cca 5,840

SO 411.2 Přeložka vzdušného vedení
VN v km cca 5,840

SO 411.2 Přeložka vzdušného vedení
VN v km cca 5,840

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní
– Strojírenská)

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní –
Strojírenská)

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní –
Strojírenská)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 405.2 Přípojka VN –
technologický domek tunelu v km cca
4,85
SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,75-5,25
SO 407.2 Přeložka vrchního vedení
NN v km cca 5,3-5,4
SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,05
SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,20

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,00

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,013

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km cca 5,85

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km cca 5,840

SO 421.2 Přeložka a nové vedení VO
v km cca 4,20-4,60

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km
cca 4,200-4,600 (podél chodníku
Nádražní – Strojírenská)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení
VO v km cca 4,80-5,10

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení
VO v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,10-5,50

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,013
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SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,20

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO v
podchodu v km 4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO v
podchodu v km 4,200

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,90

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 426.2 Přeložka VO MUK I/37 x
II/353
SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v místě
křížení s komunikací do obchodní zóny

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v místě
křížení s komunikací do obchodní zóny

SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS

SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS

SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800

SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800

SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885

SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885

SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465

SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465

SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS

SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS

SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426
SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do
obchodní zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450
SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do
obchodní zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450
SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do obchodní
zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 460.2 Přípojka slaboproudu pro
technologický objekt
SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900
- areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900
- areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900 areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km
2,900 - areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900 areál zahradnictví

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110
– areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110
– areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450
– ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450
– ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov
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500 Objekty trubních vedení
SO 501.2 Přeložka plynovodu DN
200

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500
km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500
km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800
km (Nádražní)
600 Objekty podzemních staveb
SO 600.2 Hloubený tunel
700 Objekty pozemních staveb
SO 701.2 Provozně technologický
objekt
800 Objekty úpravy území
SO 801.2 Sadové úpravy

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800
km (Nádražní)

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800 km
(Nádražní)

-

-

-

-

-

-

-

-

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích
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Trasa 2. úseku obchvatu klesá ve sklonu 3,05 % přes MÚK I/37 x I/19 (Brodská) v přímé a
přibližně v místě křížení se silnicí I/19 se stačí levým směrovým obloukem R = 500 m k
jihovýchodu. Stávající zahrádkářskou osadu bude nutné z větší části odstranit. Silnici I/19
kříží v km 2,9 spodem a dále pokračuje k Sázavě v souběhu s železniční tratí č. 250 v
mírném stoupání 0,59 % přes areál zahradnictví Zahrada Vysočina. Před křížením se silnicí
I/19 v km 2,83 je první ze dvou nejnižších míst trasy. Úsek je veden v zářezu.
Přes údolí Sázavy trasa pokračuje v mírném stoupání 0,59 % v přímé po mostě délky
301,8 m. Krátké úseky před a za mostem jsou v násypu. Přibližně 50 m za mostem přechází
trasa z násypu do zářezu a od km 3,591 klesá ve sklonu 1,74 %. Trasa levostranným
směrovým obloukem R=500 m kopíruje železniční trať. Realizace mostu si vyžádá částečnou
demolici zahrádkářské osady. Úsek za mostem je veden přes nezastavěné plochy.
V úseku od km 4,000 – 5,720 je vzhledem k přednádražnímu prostoru řešeno vedení trasy
I/37 variantně. Tunelová varianta představuje rasantní zásah do přednádražního prostoru s
mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se vymykají
požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených údajů byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě,
která by vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní
obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
Následně jsou pro úplnost uvedeny rozdíly v řešení navrhovaných variant v přednádražním
prostoru.
VARIANTA 1 (ŘSD)
Niveleta silnice I/37 v km 4,000 - 5,720 je vedena v zářezu proměnné hloubky 0,40 - 7,00 m.
Mimoúrovňově kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353
(ulice Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové bez
napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na stávající
okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Vzdálenost křižovatek na trase této varianty je v souladu s ustanovením článku 11.2 a tabulky
č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 navržená v technické studii Metroprojektu a. s. na začátku 2. úseku
není studií přednádražního prostoru měněna. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku
trubkovitou se dvěma mostními objekty přes hlavní trasu a okružními křižovatkami.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) v závěru trasy. Jedná se o napojení na stávající
úrovňovou okružní křižovatku silnic I/37 x ulice Brněnská x MK směr ulice Jamská. Trasa
obchvatu v místě napojení vytvoří čtvrtý paprsek stávající okružné křižovatky. Dle územního
plánu je dále budoucí přestavba místní komunikace na přeložku silnice I/19 směrem na Nové
Město na Moravě.
Parametry stávající okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 40 m
šířka vozovky okružního pásu 6,0 m
šířka prstence 3 m
průměr travnaté části středního ostrova 23 m
odstředný sklon 2.0%
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Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického. V rámci stavby 2. úseku obchvatu
bude dotčena stávající okružní křižovatka ulic nádražní a Chelčického. Nová okružní
křižovatka s pěti paprsky bude vybudována ve stávající poloze jako stávající křižovatka.
Mimoúrovňové křížení s trasou obchvatu je řešeno mostním objektem – nadjezdem.
Paprsky okružní křižovatky tvoří ulice Nádražní, ulice Chelčického, ulice Chelčického –
autobusové nádraží, napojení areálu obchodního střediska Kaufland, nově budovaná místní
komunikace Nádražní – Strojírenská.
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 34 m
šířka vozovky okružního pásu 6,75 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova 16,50 m
odstředný sklon 2.5%
Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického. V místě napojení přeložky místní
komunikace – ulice Chelčického na stávající II/353 - ulice Jihlavská je navržena nová okružní
křižovatky se čtyřmi paprsky: ulice Chelčického, ulice Jihlavská (směr centrum), silnice
II/353 (směr Jihlava), nové budovaná místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží
(dle územního plánu města).
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 36 m
šířka vozovky okružního pásu 6,75 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova 18,50 m
odstředný sklon 2.5%
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Navržen je deskový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 29,00 m, rozpětí polí: 30,00 m,
volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min. 5,17 m.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Jedná se o most se vzpěradlovým rámem o 3 polích z dodatečně předpjatého betonu. Příčný
řez je deskový s konzolami, vzpěry budou železobetonové, založení hlubinné. Délka
přemostění je 47,90 m, rozpětí polí 15,20 + 19,00 + 15,20 m, volná šířka na mostě je navržena
7,50 m, volná výška pod mostem je min. 4,986 m. Na mostě bude chodník o šířce 2,50 m.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Navržen je spojitý trámový most o 8 polích z dodatečně předpjatého betonu, dvoutrámový
příčný řez, železobetonové pilíře, prosypané opěry, založení plošné. Délka přemostění je
301,80 m, rozpětí polí: 32,00 + 6 x 42,00 + 32,00 m. Volná šířka na mostě je navržena 9,50
m, volná výška pod mostem je 7,88 m (polní cesta), 19,29 m (řeka Sázava), 17,40 m (lesní
cesta). Na mostě bude chodník o šířce 2 x 0,75 m.
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SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185.68 (Metroprojekt a. s.
07/2009)
Deskový most bude o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté, železobetonové
opěry, založení plošné. Délka přemostění je 32,40 m, rozpětí polí: 30,00 m, volná šířka na
mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min 5,17 m.
SO 205.2 - Lávka pro pěší na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,211.86 (Metroprojekt
a. s. 07/2009)
Navržen je trámový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 34,40 m, rozpětí polí: 32,00 m,
volná šířka na mostě je 6,00 m, šířka chodníku 6,00 m, volná výška pod mostem bude min.
4,983 m.
SO 206.2 - Most na ulici Nádražní přes silnici I/37 v km 4,774.41
Most bude s železobetonovou rámovou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu, založení
hlubinné. Délka přemostění bude 14,50 m, rozpětí polí 13,50 m. Volná šířka na mostě:
okružní křižovatka Nádražní – Chelčického. Šířka chodníku bude proměnná, min. 1,50 m.
Volná výška pod mostem bude min. 5,00 m.
SO 207.2 - Lávka pro pěší přes silnici I/37 v km 4,900.00
Trámový most o 1 poli z dřevěných lepených nosníků s ocelovými příčníky. Uložení prosté,
opěry z kameniva – z gabionů, založení plošné. Délka přemostění bude 16,90 m, rozpětí polí
15,30 m. Volná šířka na mostě je 3,00 m, šířka chodníku 3,00 m, volná výška pod mostem
min. 5,14 m.
SO 208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93
Most s železobetonovou rámovou konstrukcí o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu.
Uložení na krajních opěrách prosté a vetknuté, železobetonové opěry, založení hlubinné.
Délka přemostění je 30,15 m, rozpětí polí: 20,00 + 8,50 m, volná šířka na mostě 11,60 m,
volná výška pod mostem min. 5,45 m. Šířka chodníku bude 3,00 m.
Úpravy stávajících komunikací
Trasa přeložky v přednádražním prostoru křižuje silnice I. a II. třídy a místní komunikace:
• MK Strojírenská – jeden z hlavních přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS
• MK Nádražní – zajišťuje přístup k železničnímu a autobusovému nádraží z centra města
• MK Chelčického – propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu a
autobusovému nádraží. V současnosti se připravuje komunikační propojení okružní
křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí Strojírenská u budovy okresního soudu.
• silnice II/353 – ulice Jihlavská, průtah silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička
• I/37 ulice Brněnská – napojení obchvatu okružní křižovatkou na stávající silnici I. třídy ve
směru na Vatín
• trasa obchvatu je ovlivněna rovněž budovaným propojením okružní křižovatky ulic
Chelčického x Nádražní s ulicí Strojírenská u budovy okresního soudu.
Úpravy stávajících komunikací jsou vyvolány umístěním obchvatu do území. Stávající
komunikace jsou kříženy mimoúrovňově (I/19, II/353, ul. Strojírenská, ulice Nádražní). Jsou
na nich navrženy nové mostní objekty a upraveny návaznosti v nezbytném rozsahu, přičemž
stávající poloha komunikací je zachována. Jiné stávající komunikace jsou upraveny v
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návaznosti na změnu dopravního řešení (ul. Chelčického, napojení skladu v ul. Brněnská). Z
nových komunikací se jedná o příjezd k DUN č. 2.
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského)
Směrové řešení a šířkové uspořádání je zachováno, dojde k drobné výškové úpravě v
návaznosti na nový most přes hlavní trasu. Vznikne nová čtyř ramenná okružní křižovatka.
Délka úpravy bude 144 m.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány novým mostem přes I/37. Směrové, výškové řešení a šířkové
uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 92 m.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 209,89 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 150,59 m
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150
Přístup pro údržbu nádrže bude z ulice V zahrádkách po stávající polní cestě, která bude nově
upravena v délce 150 m. Z polní cesty k nádrži bude vybudována nová komunikace délky 90
m. Komunikace bude jednopruhová obousměrná o šířce 3,5 m.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská
Skladovací hala v ulici Brněnská, čp. 41 je v současnosti připojena na slepé rameno okružní
křižovatky na ulici Brněnská. Na toto rameno bude napojen plánovaný obchvat a stávající
dopravní obsluha skladu z tohoto místa nebude dále možná. Nový účelový vjezd do areálu je
navržen z ulice Brněnská, která se po zprovoznění obchvatu stane místní komunikací.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní
Rekonstrukce okružní křižovatky Nádražní – Chelčického a vybudování nového mostu v km
4,774.71 trasy obchvatu dojde k dotčení nově vybudované MK Strojírenská – Nádražní.
Místní komunikace bude upravena v délce 71,70 m. Základní šířka mezi obrubníky je
navržena 6,00 m s jednostranným chodníkem šířky 1,25 m. Výškové řešení zůstane
zachováno.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené v tabulce č. 8 na
stranách 58-60.
Demolice
Umístění stavby vyvolá plošně rozsáhlé demolice drobných objektů. Předpokládané demolice
jsou dle územního plánu Žďáru nad Sázavou v plochách určených k asanaci.
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V ploše MÚK I/37 x I/19 (Brodská) bude nutné uvolnit přibližně 61 000 m2 stávající
zahrádkářské kolonie Klafar a pro most přes Sázavu přibližně 5000 m2 přilehlé zahrádkářské
kolonie při ulici Strojírenská. Dále musí ustoupit převážná část areálu zahradnictví Zahrada
Vysočina. Demolice se rovněž týkají areálů firem König a COLAS. V ulici Smíchov bude
odstraněna část řadových garáží a 4 řadové domky. Plošně rozsáhlé demolice vzniknou
křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská). Jedná se o přízemní objekt prodejny koberců v ulici
Jihlavská, řadové garáže a psinec.
Úprava území
Součástí úprav území budou rekultivace částí stávající vozovek, které budou nahrazeny
přeložkami, rekultivace nezbytných ploch dočasného záboru podél trasy obchvatu a plochy
skládek a zařízení staveniště po ukončení stavby.
K eliminaci narušení krajinného rázu a dosažení začlenění liniové stavby do krajiny budou
provedeny vegetační úpravy svahů silničního tělesa.
Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na dvě části. Nejnižší místo v 1. části
je v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy.
VARIANTA 2 (Město Žďár)
Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově kříží ulici
Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí).
Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové, v místě křížení se silnicí II/353
je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta". Ostatní křížení s místními komunikacemi
(ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Toto variantní řešení preferuje Město Žďár nad Sázavou, vzdálenost křižovatky se silnicí
II/353 a okružní křižovatky s ulicí Brněnskou neodpovídá požadavkům ČSN 73 6101.
Varianta 2 se liší od varianty 1 vybudováním mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě
křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice II/353 (ulice Jihlavská).
To se projeví v šířkovém uspořádání silnice I/37 v prostoru křižovatky (odbočovací a
připojovací pruhy), se zvýšením rozsahu mostního objektu SO 208.2 a tvaru a uspořádání
okružní křižovatky Jihlavská – Chelčického (SO 110.2). Parametry směrového a výškového
vedení trasy obchvatu a rozsah ostatních objektů je shodný.
Křižovatka I/37 x I/19 – stejná jako ve variantě 1.
Mimoúrovňová křižovatka I/37 x II/353 je ve studii přednádražního prostoru navržena jako
úplná deltovitá. Tato křižovatka je obsažena v platném Územním plánu města. Její realizace je
podmíněna souhlasem s odchylným řešením od platné ČSN, protože vzdálenost mezi
křižovatkami se silnicí II/353 a I/37 na konci obchvatu odporuje ustanovením článku 11.2 a
tabulky č. 21, která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) v závěru trasy – stejná jako ve variantě 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – stejná jako ve variantě 1.
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Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického.
V místě napojení přeložky místní komunikace – ulice Chelčického na stávající II/353 - ulice
Jihlavská je navržena nová okružní křižovatky s pěti paprsky: ulice Chelčického, ulice
Jihlavská (směr centrum), silnice II/353 (směr Jihlava), jižní rampa mimoúrovňové křižovatky
silnic I/37 x II/353, nové budovaná místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží
(dle územního plánu města).
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu – elipsa - 50,50 - 34,25 m
šířka vozovky okružního pásu 6,25 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova – elipsa - 34,00 - 17,75 m
odstředný sklon 2.5%
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185.68 (Metroprojekt a.s.
07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 205.2 - Lávka pro pěší na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,211.86 (Metroprojekt
a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 206.2 - Most na ulici Nádražní přes silnici I/37 v km 4,774.41 – jako ve variantě 1.
SO 207.2 - Lávka pro pěší přes silnici I/37 v km 4,900.00 – jako ve variantě 1.
SO 208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93 – jako ve variantě 1.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako ve variantě 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská – jako ve variantě 1.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického – jako ve variantě 1.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská – jako ve variantě 1.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako ve variantě 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako ve variantě 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako ve variantě 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách 5860 této Dokumentace.
Demolice – jako ve variantě 1.
Protihluková opatření – dle technické studie – jako ve variantě 1.
Úprava území – jako ve variantě 1.
Odvodnění trasy – jako ve variantě 1.

69

Z důvodů zásadní změny podélného profilu trasy bylo nutno rozšířit oblast řešení o varianty 3
a 4 v rozsahu km 3,500 - 5,975.
VARIANTA 3 (estakáda před nádražím ČD – dle vyhledávací studie „Aktualizace
studie tahu silnice I/37 Ždírec na Doubravou – Velká Bíteš“, VIAPONT s.r.o. Brno,
08/2006)
Do technické studie byla zařazena jako varianta část úseku trasy silnice I/37 z vyhledávací
studie „Aktualizace tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká Bíteš", kterou pro Odbor
přípravy staveb Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracovala firma VIAPONT s.r.o. v
08/2006. Směrové vedení této varianty bylo použito z vyhledávací studie. Rozdíly oproti
technické studii firmy Metroprojekt a.s., která již vycházela z podrobného zaměření území, se
jeví jako zanedbatelné.
Niveleta trasy byla řešena podrobněji s ohledem na aktuální podklady zaměření. Variantní
řešení řeší křížení s příčnými komunikacemi mimoúrovňově, ulici Strojírenskou přechází
nadjezdem, stejně jako ulici Nádražní – Chelčického. Obě místní komunikace jsou kříženy
bez napojení na obchvat. V místě křížení se silnicí II/353 (ulice Jihlavská) je navržena (v
souladu s vyhledávací studií úrovňová okružní křižovatka. V závěru úpravy se trasa obchvatu
úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V.
Bíteš.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 – jako varianta 1.
Křižovatka I/37 x II/353 (ulice Jihlavská) je ve variantě 3 řešena jako okružní křižovatka
s jedním jízdním pruhem oválného tvaru. ve studii přednádražního prostoru navržena jako
úplná deltovitá. Napojení přeložky silnice I/37 na silnici II/353 je obsaženo v platném
Územním plánu města. Její realizace je podmíněna souhlasem s odchylným řešením od platné
ČSN, protože vzdálenost mezi křižovatkami se silnicí II/353 a I/37 na konci obchvatu
odporuje ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21, která udává minimální vzdálenost
křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Okružní křižovatka je navržena s šesti paprsky: silnice I/37 směr Žďírec, silnice I/37 směr
Velká Bíteš, silnice II353 ulice Jihlavská směr centrum, silnice II/353 směr Jihlava, místní
komunikace Chelčického, místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží.
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu – elipsa - 34,00 - 67,00 m
šířka vozovky okružního pásu 6,50 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova – elipsa - 17,00 - 50,00 m
odstředný sklon 2.5%
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) – jako varianta 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – stejná jako varianta 1.
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
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SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185
Most s přesypanou železobetonovou rámovou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu.
Založení plošné, délka přemostění je 12,00 m, se světlostí 11,00 m. Volná šířka na mostě je
8,50 m, volná výška pod mostem bude min. 4,70 m.
SO 205.2 - Podchod pro pěší přes stávající chodník v km 4,212
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce mostu, založení plošné, délka
přemostění je 6,60 m, světlost 6,00 m. Volná šířka na mostě bude 8,50 m. Šířka chodníku pod
mostem bude 5,00 m. Volná výška pod mostem je navržena min. 3,07 m.
SO 206.2 - Most na silnici I/37 přes ulici Nádražní v km 4,850
Železobetonová spojitá konstrukce mostu z dodatečně předpjatého betonu (dvoukomorový
truhlík) o devíti polích. Opěry a podpory monolitické, železobetonové, založení hlubinné s
délkou přemostění 321,30 m, rozpětí polí je 23,00 + 31,00 + 42,00 + 42,00 + 42,00 + 42,00 +
42,00 + 31,00 + 23,00 m. Volná šířka na mostě je 9,50 + 2 x 1,30 = 12,10 m, revizní chodník
šířky 2 x 0,75 m. Volná výška pod mostem bude min. 4,66 m v místě křížení s MK Nádražní
– Chelčického, min. 4,16 m v prostoru mimo komunikace.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako varianta 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská – jako varianta 1.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 313,11 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 360,00 m + délka úpravy chodníku
pod mostem SO 205.2 - 59,00 m. Celkem 419,00 m úpravy.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako varianta 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako varianta 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako varianta 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách
35–41.
Demolice – jako varianta 1.
Úprava území – jako varianta 1.
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Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na tři části. Nejnižší místo v 1. části je
v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší místo 3. části je v km
5,154 před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné
plochy této části bude dešťová voda odvedena do stávajícího kanalizačního systému.
VARIANTA 4
V průběhu zpracování technické studie přednádražního prostoru vyplynul požadavek na
vypracování další varianty, která představuje upravenou variantu 3, tak aby byla v souladu s
ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální vzdálenost
křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km. Součástí této varianty je minimalizace mostního objektu
v místě křížení obchvatu s ulicí Nádražní – Chelčického.
Toto variantní řešení obsahuje mimoúrovňové křížení s ulicemi Strojírenskou, Nádražní –
Chelčického (nadjezdem) i se silnicí II353 (ulice Jihlavská – podjezd). Všechny tyto
komunikace jsou obchvatem kříženy bez napojení na silnici I/37. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 – jako varianta 1.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) – jako varianta 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – jako varianta 1.
Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického – jako varianta 1.
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009)
Navržen je deskový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 29,00 m, rozpětí polí: 30,00 m,
volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min. 5,17 m.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a. s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 204.2- Most na silnici I/37 přes ulici Strojírenskou v km 4,185
Most navržený jako přesypaná železobetonová rámová konstrukce z dodatečně předpjatého
betonu. Založení plošné. Délka přemostění je 12,00 m, se světlostí 11,00 m. Volná šířka na
mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je min. 4,70 m.
SO 205.2 - Podchod pro pěší přes stávající chodník v km 4,212
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce, založení plošné. Délka přemostění
6,60 m, se světlostí 6,00 m. Volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je min.
3,07 m. Šířka chodníku pod mostem je navržena 5,00 m.
SO 206.2 - Most na silnici I/37 přes ulici Nádražní v km 4,774.77
Železobetonová spojitá konstrukce z dodatečně předpjatého betonu (dvoukomorový truhlík) o
5ti polích, opěry a podpory monolitické železobetonové, založení hlubinné. Délka přemostění
je 154,30 m, rozpětí polí je 23,00 + 31,00 + 42,00 + 31,00 + 23,00 m. Volná šířka na mostě je
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9,50 + 2 x 1,30 = 12,10 m, volná výška pod mostem: min. 4,66 m v místě křížení s MK
Nádražní – Chelčického min. 4,16 m v prostoru mimo komunikace, revizní chodník je šířky 2
x 0,75 m.
SO 207.2 - Podchod pro pěší v km 4,890.94
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce, založení plošné. Délka přemostění je
6,60 m, světlost mostu je 6,00 m. Volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je
min. 3,04 m. Šířka chodníku pod mostem je 5,00 m.
SO208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93
Železobetonová rámová konstrukce o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu. Uložení na
krajních opěrách prosté a vetknuté, železobetonové opěry, založení hlubinné. Délka
přemostění 30,15 m, rozpětí polí je 20,00 + 8,50 m, volná šířka na mostě je 11,60 m, volná
výška pod mostem je min. 5,45 m. Šířka chodníku je 3,00 m.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako varianta 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 314,51 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 360,00 m + délka úpravy chodníku
pod mostem SO 205.2 - 59,00 m. Celkem 419,00 m úpravy.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako varianta 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako varianta 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako varianta 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách
58-60.
Demolice
Umístění stavby vyvolá plošně rozsáhlé demolice drobných objektů. Předpokládané demolice
jsou dle územního plánu Žďáru nad Sázavou v plochách určených k asanaci.
V ploše MÚK I/37 x I/19 (Brodská) bude nutné uvolnit přibližně 61 000 m2 stávající
zahrádkářské kolonie Klafar a pro most přes Sázavu přibližně 5 000 m2 přilehlé zahrádkářské
kolonie při ulici Strojírenská. Dále musí ustoupit převážná část areálu zahradnictví Zahrada
Vysočina. Demolice se rovněž týkají areálů firem König a COLAS. V ulici Smíchov bude
odstraněna část řadových garáží a 4 řadové domky.
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Plošně demolice vznikají za křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská). Technická studie uvádí,
že se jedná za křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská) o přízemní objekt prodejny koberců v
ulici Jihlavská, objektu u č. p. 12 a psinec. V rámci související stavby „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská – Brněná“ je SO 001 Odstranění haly s prodejnou koberců u OK1 a SO
002 Demolice drobných objektů v trase (stavební buňky v areálu psince a oplocení). Pro tuto
stavbu již bylo vydáno Územní rozhodnutí č.j. KUJI 50252/2020 z 28. 5. 2020, s nabytím
právní moci 29. 6. 2020.
Úprava území – jako varianta 1.
Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na tři části. Nejnižší místo v 1. části je
v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší místo 3. části je v km
5,342 (zářez v místě křížení se silnicí II/353) před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí
II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné plochy této části bude dešťová voda odvedena
vlastním kanalizačním systémem směrem k mostu SO 206.2 (proti směru staničení), kde bude
zaústěna do stávajícího kanalizačního systému.
Protihluková opatření – všechny varianty – dle Technické studie přednádražního
prostoru
Předmětem hlukového posouzení v Technické studii přednádražního prostoru byla oblast v
km 4,000 - 5,500 s posouzením vedení silnice I/37 v zářezu bez napojení na ulici Jihlavskou,
v zářezu s napojením na ulici Jihlavskou a na estakádě bez napojení na ulici Jihlavskou.
Tabulka č. 9
Varianta Umístění protihlukové zdi

Výška

Poznámka:

km 4,500 - 4,720
(na opěrné zdi SO 210.2)
km 4,800 - 5,233
(na opěrné zdi SO 211.2)

4,0 m

km 4,500 - 4,720
(na opěrné zdi SO 210.2)
4,800 - 5,233
(na opěrné zdi SO 211.2)

4,0 m

3

4,470 - 5,230 vlevo

4,0 m

4

km 4,470 - 5,230 vlevo

4,0 m

Snížení "staré" stávající hlukové zátěže od ulice
Chelčického a prostoru autobusového nádraží i
nádraží ČD Takto chráněné jsou obytné domy ul.
Nádražní č. o. 55-65 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné
domy ulice Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice
Haškovy č. o. 26-38 (sudá).
Snížení "staré" stávající hlukové zátěže od ulice
Chelčického a prostoru autobusového nádraží i
nádraží ČD Takto chráněné jsou obytné domy ul.
Nádražní č. o. 55-65 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné
domy ulice Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice
Haškovy č. o. 26-38 (sudá).
Navrženým opatřením dojde ke snížení "staré"
stávající hlukové zátěže od ulice Chelčického a
prostoru autobusového nádraží i nádraží ČD. Dále
tato hluková opatření snižují přírůstek hluku od
dopravy na nově budované trase obchvatu.
Navrženým opatřením dojde ke snížení "staré"
stávající hlukové zátěže od ulice Chelčického a
prostoru autobusového nádraží i nádraží ČD. Dále
tato hluková opatření snižují přírůstek hluku od
dopravy na nově budované trase obchvatu. Takto
chráněné jsou obytné domy ul. Nádražní č. o. 5565 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné domy ulice
Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice Haškovy č.
o. 26-38 (sudá).

(členění dle
předchozího
popisu)

1

2

4,0 + 2,0 m
zalomené pod
úhlem 45o

4,0 + 2,0 m
zalomené pod
úhlem 45o
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Vzhledem k výše uvedenému rozboru variant a závěru technické studie a jejího projednávání
je dále prověřena a posouzena varianta 1 a 2. Z hlediska vlivů na ovzduší a hlukovou zátěž je
zhodnocen nepříznivější stav týkající se dopravy, tedy varianta 2 (viz. kapitola B.III.1.1
Ovzduší a kapitola B.III.4 Ostatní emise a rezidua.)
Provedeno bylo podrobné zhodnocení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření byl
upřesněn na základě podrobné Akustické studie (viz další část Dokumentace a Příloha č. 8).
Na životní prostředí může mít vliv příprava staveniště, zejména příprava území pro stavbu a
následně vlastní provoz. Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začlenění do
území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Navržené technické i
stavební řešení bude v souladu s požadavky na obdobné dopravní stavby.
Provádění stavby přinese z hlediska ŽP dočasné zhoršení po dobu výstavby. Pro minimalizaci
negativních vlivů v období výstavby budou dodržena následující opatření:
- dobrý technický stav strojů pracujících na stavbě, aby nedocházelo k úkapům
pohonných hmot a mazadel
- provádění parkování, údržby a čerpání pohonných hmot všech stavebních
mechanismů mimo prostor stavby
- pro případ nepředvídaného úniku ropných látek ze stavební techniky bude
v prostoru stavby k dispozici sorpční materiál
- zajištění očisty vozů při výjezdu ze stavby
- zkrápění vozovky v období sucha a zvýšené prašnosti
Stavební práce musí probíhat maximálně šetrně. Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor a
staveništní doprava probíhat pouze po vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke
kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. Při vyjíždění staveništní
dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna.
Areál stavby bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Po předání staveniště bude
všemi zúčastněnými respektována organizace výstavby dle zásad organizace výstavby a v
dalším stupni projektu budou stanovena pravidla provozu a veškerých měření instalovaných
zařízení, která je povinen provést zhotovitel po dobu realizace, tj. revizní zprávy a atesty
materiálů, vč. prohlášení dodavatele o shodě.
Navržena technologie musí odpovídat všem platným předpisům a platným technickým listům.
K dalšímu upřesnění technického řešení dojde v následných stupních projektové
dokumentace, vymezeny budou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory.
Pro zabezpečení s maximální možné ochrany životního prostředí při realizaci stavby budou
dodrženy podmínky, které budou převzaty do technického řešení navazující projektové
dokumentace.
Zásady organizace výstavby jsou shodné s obdobnými dopravními stavbami, jedná se o
následující podmínky:
Opatření pro dobu výstavby
• Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě.
• Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na
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používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií).
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a nakládáno
s nimi mimo staveniště, což bude zajištěno oprávněnou osobou (odbornou firmou).
Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů.
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací
jsou navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek
- zabezpečeny budou odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo
dojít ke kontaminaci podloží
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné
komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení
- při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod
- těžká technika se bude pohybovat jen v linii trvalého záboru stavby.
- stavební práce budou probíhat pouze na ploše trvalého nebo dočasného záboru,
dočasné zábory budou minimalizovány, doprava bude probíhat pouze po
schválených přepravních trasách
Zařízení staveniště bude umístěno mimo segmenty územního systému ekologické
stability (ÚSES), mimo cennější přírodě blízké plochy a s ohledem na situování stavby
v CHKO Žďárské vrchy.
Mimořádně šetrně bude stavební činnosti realizována v blízkosti biotopů vlhkých luk a
rybníků a jejich doprovodných porostů. Zde nebudou umístěna zařízení staveniště
nebo skládky materiálu.
V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit
provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací
uvedena do původního stavu.
Při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály vhodnými
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost.
Zaplachtovány budou automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí
menší než 4 mm.
Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech,
ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru
zařízení staveniště).
Vyčleněna bude plocha pro čištění znečištěných vozidel odjíždějících ze staveniště.
Při práci na staveništi provádět skrápění komunikací v době dlouhodobého sucha
(v případě potřeby) a omezit maximální rychlosti pojezdu automobilů.
V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních
mechanismů s vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a
dalších strojů mimo silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou
v pracovním procesu.
Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV.
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Při projekční přípravě stavby bude zabezpečena průchodnost krajiny zejména:
• V prostoru bezprostředně souvisejícím s Dolním hřbitovem provést co největší snížení
náspu úpravou zmírnění sklonů svahů a doplnit dotčené území o vegetační úpravy
začleňující trasu silnice do této významné lokality
• Prověřit možnost umístění mostního objektu pro zamezení vlivu na biotop louky a oba
rybníky (Převorský, Nový Žďár) nebo doplnit uplatnění kompenzačních opatření
(vytvoření náhradních biotopů), včetně úpravy, která zabezpečí výšku menší, než jsou
střechy stavebních objektů na ulici Dvorské.
• Protihlukové stěny budou zvoleny s ohledem na zamezení střetu s ornitofaunou, ale
současně i řešeny s ohledem na jejich začlenění z hlediska rázu krajiny (materiál,
barva, uplatnění výsadeb popínavých druhů)
• Návrh řešení mostních objektů s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti
(průchozí výška, která umožní průchod živočichům a zajišťuje světelné podmínky v
podmostí a průchozí šířka využitelná pro živočichy k migraci).
• Propustky budou řešeny tak, aby vstup a výstup z propustku byl bezbariérový bez
kolmých usazovacích jímek stejně jako boční silniční příkopy, které svádějí dešťovou
vodu do vodního toku za a před propustkem.
• V místech křížení komunikace s vodním tokem je nezbytné instalovat trvalé zábrany
proti vnikání obojživelníků na liniovou stavbu (cca 50 cm výšky).
Mimo tyto podmínky budou dodrženy podmínky vymezené v kapitole D. IV. Charakteristika
a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací,
pokud jsou vzhledem k záměru možné.
V technickém řešení v dalších fázích přípravy záměru budou respektovány podmínky
vyplývající z vyjádření, zejména příslušného vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody a
krajiny, orgánu ochrany půdního fondu.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému řešení pro navrhované stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržené technické a stavební řešení a provozní zabezpečení a začlenění trasy
obchvatu je v souladu s požadavky na řešení takových staveb.
Navržena stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na předmětné území a dopravní
charakteristiky území. Navržena jsou opatření pro zamezení možného vlivu na okolní
antropogenní a přírodní systémy. Přesto je na základě vyjádření ve zjišťovacím řízení
Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního
průzkumu území, biologického průzkumu a hodnocení vlivů na krajinný ráz navrženo
prověření možného technického řešení z hlediska krajinného rázu a přírodního biotopu a
úprava související se zlepšením možného vlivu na ochranu historické památky (dolní
Hřbitov).
ZÁKON O INTEGROVANÉ PREVENCI VČETNĚ POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI
DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI, S NIMI SPOJENÝMI ÚROVNĚMI EMISÍ A
DALŠÍMI PARAMETRY
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Po posouzení stavby v režimu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, bude pokračovat projekční příprava stavby. Lhůty a termíny výstavby
vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností investora, případně
dalších okolností. Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel
stavby. Podrobný harmonogram prací pro celou stavbu stejně jako dílčí harmonogramy pro
jednotlivá staveniště budou zpracovány zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením
stavby. Harmonogram bude zpracován tak, aby jednotlivé fáze pracovních postupů plynule
navazovaly, a bude pravidelně aktualizován s ohledem na skutečný postup prací.
Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2031 a ukončena 2034.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Obec

Vysočina
Žďár nad Sázavou
Hamry nad Sázavou

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
• územní rozhodnutí a stavební povolení vydává příslušný stavební úřad – Městský úřad
Žďár nad Sázavou., Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou
a speciální stavební úřad – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
• Vodoprávní řízení (podle zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění) - Speciální stavební
úřad – vodoprávní úřad – Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, 591 31 Žďár
nad Sázavou
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II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Půda (druh, třída ochrany, velikost záboru)
Záměr je v 1. úseku situován na pozemcích v k. ú. Zámek Žďár p. č. 647/1, 643, 642/1,
639/11, 636/1, 636/2, 623/3, 637/2, 75/1, 639/12, 639/10, 639/6, 639/9, 642/3, 647/7, 641,
639/2, 639/5, p. č. 639/3, 639/14, 647/8, 647/9, 639/13, 623/9, 623/10, 637/3, 637/4, 637/1,
639/1, 638, 647/10, 223/1, 222/3, 219, 222/1, 226/1, 243/1, 243/16, 243/15, 226/2, 75/39,
212/1, 212/2, 695/1, 75/33, 75/38, 205/2, 207/2, 210/2, 212/3, 693/28, 697/1, 695/4, 695/5,
696/1, 693/29, 693/26, 155, 158, 160, 163, 726, 165, 168, 171, 174, 179, 178/2, 185, 184/2,
184/1, 189, 182, 186, 181/1, 80/1, 80/3, 80/4, 712/2, 718/14, 714/2, 711/3, 673/1, 188, 711/1,
711/4, 712/1, 714/1, 810, 80/9, 802, 803, 804, 805, 757/1, 756, 766, 769, 770/1, 772, 770/5,
774/14, 774/30, 774/31, 774/37, 774/36, 774/32, 774/29, 774/33, 774/34, 774/35, 775/1,
774/41, 776/10, v k. ú. Město Žďár 795232 na pozemcích p. č. 7967, 7958, 7959, 7961, 7962,
7963,
Záměr je ve 2. úseku situován na pozemcích v k. ú. Hamry nad Sázavou na p. č. 625/1 a v
k. ú. Město Žďár 795232 na p. č. 7963, 7964, 7908, 7907, 7908, 7907, 7906, 7968, 7903,
7904, 7901, 7902, 7900, 1459, 7897, 1458, 1084, 7896, 7874, 7873, 7880, 7881, 7888, 7889,
7890, 7891, 911, 913, 912, 7892, 7893, 7895, 908, 909, 7887, 7883, 7885, 7886, 7884, 7877,
7882, 907, 904, 7865, 7868, 7864, 7867, 7871, 7863/1, 7862, 7857, 7858, 7859, 7846, 7847,
7848, 7850, 7845, 7843, 7691, 7691, 7692, 7693, 7694/1, 7679, 7680/1, 7684, 7680/2, 76983,
7681, 7682, 7697/1, 7367, 7366, 7365/2, 7364/3, 7365/1, 7295, 7294/1, 7294/2, 7291, 7292,
7293, 7289, 7286, 7287, 7288, 7285, 7284, 7283, 7282, 7281, 7280, 7279, 7278, 7277, 7276,
7275, 7274, 7273, 7272, 7271, 7270, 7316, 7319, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264,
6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279,
6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294,
6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,
6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6334,
6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 7394, 6394, 6386, 6395, 6396/1,
6396/2, 6397, 6384, 6416/20, 6398, 6257, 6256, 6255, 6254, 6253, 6252, 6251, 6250, 6249,
6248, 6244, 6245, 6241, 6242, 6247, 6211, 6210, 6209/4, 6209/5, 6399, 6403, 6409, 6410,
6125, 6101, 6102, 6462/1, 6462/2, 6093, 6087, 6063/3, 6463, 6464, 6465, 6467, 6873,
6871/2, 6468, 6469, 6872, 6510, 6646, 6470, 6471, 6472, 6473, 6774, 6475, 6476, 6477,
6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6485, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492,
6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507,
6508, 6509, 6584, 6583, 65982, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577, 6576, 6575, 6574, 6573, 6572,
6571, 6570, 6569, 6568, 6567, 6566, 6564, 6563, 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556,
6555, 6554, 6553, 6552, 6551, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527,
6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543,
6544, 6545, 6647, 6648/1, 6651, 6653, 6654, 6650, 6649, 6516, 6517, 6515, 6514, 6513,
6512, 6511, 6870, 6868, 6867, 6866, 6869, 6860/2, 6851/2, 6865/1, 6865/2, 6864, 6860/1,
6851/1, 6850, 6849, 6847, 6846, 6845, 6844/4, 6844/1, 6841/1, 6841/2, 6841/3, 6652, 6657,
6655, 6656, 6547, 6548, 6549, 6648/2, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593,
6402, 6243, 6393, 7268, 7269, 7697/2, 7314, 7313, 7312, 7311/2, 7310, 7308, 7309, 7334,
7331, 1102, 7851, 7853, 7855, 7856, 7688/1, 7854/1, 899, 898, 894, 7854/3, 7688/4, 7672/2,
6852, 6853, 6843/3, 6843/2, 5537, 5538, 5531, 7636, 786/1, 748, 749, 752, 1102
Pozn.: Použity údaje dle Technické studie, v projektu může dojít k úpravám.

Výčet dotčených pozemků dle jednotlivých technických studií je uveden v Příloze č. 4 a č. 5
Dokumentace.
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ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Dle vyhodnocení záboru ZPF v rámci ÚP dojde k záboru ZPF:
Tabulka č. 10
Plocha
(dle
ÚP)

k. ú.

Kód a účel
využití území

Celková
výměra

Kultura

BPEJ

132

Zámek
Žďár
Město
Žďár

DS
Dopravní
infrastruktura
silniční

50,19

Orná
půda,
zahrada,
TTP

137

Město
Žďár

DS Dopravní
infrastruktura
silniční

8,39

Orná
půda,
zahrada,
TTP

7.29.11
8.34.01
8.34.21
8.34.04
8.34.31
8.58.00
8.50.01
8.34.24
8.50.11
8.37.15
8.67.01
8.34.01
8.50.01
8.34.34

Třída
ochrany

Zábor
ZPF
(ha)

I.+ II.
třída
(ha)

III.-V.
třída
(ha)

Odvodněná
půda
(ha)

I.
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
V.
V.
I.
III.
IV.

36,18

18,18

18,00

9,29

3,20

1,73

1,47

-

Realizací posuzovaného záměru dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků na
jednotlivých dotčených katastrálních územích. Vzhledem k fázi zpracování přípravy stavby
(Technické studie) a míře její přesnosti může být přesný rozsah záboru specifikován až v
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Předpokládá se celkový zábor 58,58 ha, z toho zábor
zemědělské půdy bude cca 39,38 ha, což je 67,22 % záboru. Zemědělská půda dle tříd
ochrany bude činit cca 19,91 ha půdy I. a II. třídy ochrany (cca 34 % celkového záboru, 50,55
% záboru ZPF) a půda III. až V. třídy ochrany bude tvořit 19,47 ha (cca 33 % celkového
záboru, 49,45 % záboru ZPF).
Zemědělská půda bude ze zemědělského půdního fondu odňata v souladu se zák. č. 334/1992
Sb., o ochraně půdního fondu, v platném znění. Se skrytými zeminami bude zacházeno
v souladu s požadavky uvedeného zákona.
Jedná se o plochu o předpokládané výměře cca 39 ha, což znamená, že příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 a 17 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo životního prostředí pro udělení
souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8.
Dle § 11a odst. (1) se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu pro ad b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně
jejich součástí a příslušenství.
Ostatní dotčené
komunikacemi).

pozemky

jsou

tvořeny

ostatními

plochami

(zejména

ostatními

Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako podklad
pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
Proveden byl pro účely posouzení orientační průzkum v rámci pochůzky při přípravě tohoto
Oznámení dle jednotlivých částí v mocnosti 0,20 až 0,30 m.
Se skrytými zeminami bude nakládáno v souladu se zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění platných předpisů, zejm. změny č. 41/2015 Sb.
Základním ukazatelem pro hodnocení kvality půd jsou bonitované půdně-ekologické jednotky
BPEJ.
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PŮDA URČENÁ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
Trasa obchvatu je navržena vesměs územím vedeném jako zemědělská plocha. Malou částí
dojde k záboru fragmentu lesní plochy.
Dle vyhodnocení záboru PUPFL v rámci ÚP dojde k záboru:
Tabulka č. 11
Plocha
k. ú.
Z 132.8

Město Žďár

Kód a účel využití
území
DS
Dopravní infrastruktura
silniční

Celková výměra
lokality (ha)
8,77

Dotčená výměra PUPFL
(ha)
0,24

Při záboru PUPFL bude postupováno v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2. Voda (zdroj vody, spotřeba)
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavbě obvyklým způsobem. Voda bude
spotřebována v prostoru zařízení staveniště. Množství bude záviset na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Výše spotřeby
bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Konkrétní spotřebu lze v současnosti pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o
předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (pouze pro pití, příp. mytí nádobí 5
l/osobu a směnu, pro mytí a sprchování, WC 120 l/osobu a směnu pro prašný a špinavý
provoz).
Případná potřeba vody přímo na stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých
klimatických podmínek) bude zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem
stavebních prací. Nároky na spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu
výstavby. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato
problematika bude řešena dodavatelem stavby.
Období provozu
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.
3. Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové zdroje)
Stavební materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude podrobně specifikován a uveden
v projektu stavby. Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu
odpovídajícím tomuto typu stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí
hlavní suroviny a materiály především do konstrukčních vrstev vozovky, tj. kamenivo a
štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů, kamenivo a štěrkopísky pro betonové
konstrukce, materiál pro kryt vozovky, ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).
Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu
nelze v této fázi vyčíslit. O možnostech volby materiálu do násypových těles a využití zeminy
(horniny) získané z jednotlivých výrubů bude rozhodnuto ve vyšším stupni projektu, včetně
stanovení přesné bilance zemin a zemních prací. Konstrukce vozovek bude vycházet z ZTP
78 Katalog vozovek pozemních komunikaci.
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Konstrukce vozovky silnic I. a druhé třídy a okružních křižovatek
Dle technické studie se předpokládá konstrukce vozovky silnice I. a II. třídy a okružních
křižovatek s ohledem na dopravní zatížení a posouzení vozovky na promrzání jako těžká
vozovka živičná:
Asfaltový beton mastixový a posypem drtí
Postřik spojovací (modifikovaný)
Asfaltový beton pro ložní vrstvu vozovky
Postřik spojovací (modifikovaný)
Asfaltový beton pro ložní vrstvu vozovky
Postřik infiltrační
Mechanicky zpevněné kamenivo
Štěrkodrť
Celkem min.
Konstrukce vozovek místních komunikací
Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu
Postřik spojovací
Asfaltový beton pro ložní vrstvu
Postřik spojovací
Mechanicky zpevněné kamenivo
Štěrkodrť
Celkem min.
Návrh konstrukce chodníků:
Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu
Postřik spojovací
Asfaltový beton pro ložní vrstvu
Postřik spojovací
Štěrkodrť
Celkem

SMA 11 S PMB 45/80-60
PS EK-M
ACL 16 S PMB 25/55-60
PS EK-M
ACP 22 S PMB 25/55-60
PI EK
MZK 0/32 Gc
ŠD 0/63 GE min

40 mm

ACO 11+50/70
PS, EK
ACL 16+50/70
PS, EK
MZK 0/32 GC
ŠDA 0/63 GE min.

40 mm

ACO 8
PS, EK
ACL 16+50/70
PS, EK
ŠDA 0/63 GE

80 mm
100 mm
200 mm
180 mm
600 mm

60 mm
170 mm
180 mm
500 mm
40 mm
60 mm
150 mm
250 mm

Tomuto složení bude odpovídat potřeba jednotlivých materiálů dle jednotlivých ploch.
Provoz
Při provozu na komunikaci se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby
silnice a spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
4. Energetické zdroje (druh, zdroj, spotřeba)
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých
stavebních strojů, rozsahu a velikosti zařízení staveniště budovaných sociálních a provozních
zařízení. K odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného
vedení NN.
Předpokládaný příkon pro zařízení staveniště se předpokládá do 200 kW. Skutečná spotřeba
elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě použitých
mechanismů a technologií.
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Provoz
Běžný provoz silnice nespotřebovává elektrickou energii.
Jiné zdroje, než uvedené nebudou po realizaci stavby dle dosavadních podkladů a znalostí pro
provoz potřebné.
5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) je chápána jako variabilita všech žijících organismů
ekosystémů a ekologických komplexů a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i
mezi ekosystémy. Biologickou rozmanitostí se rozumí pestrost ekosystémů, druhů a genů na
určitém stanovišti. Znamená rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a
kombinacích. Zahrnuje genovou variabilitu, variabilitu všech žijících organismů včetně
ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Nejedná se jen o pouhý součet
všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.
Navrhovaná stavba obchvatu předpokládá realizaci nového antropogenního útvaru v krajině.
Záměr bude představovat zásah do přírodního a krajinného systému v lokálním měřítku.
Stavba je navržena z velké části do prostoru zemědělsky obdělávaných pozemků.
Významným faktorem je umístění stavby do prostoru CHKO Žďárské vrchy. Většina trasy je
navržena ve IV. zóně ochrany, část v místě přemostění Sázavy se dostává do kontaktu s
plochou III. zóny ochrany.
Posláním CHKO Žďárské vrchy je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s
významným zastoupením přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu
se pod zalesněnými Žďárských vrchy prolínají pole a louky s dřevinnou vegetací, rybníky a
venkovským osídlením s prvky horácké lidové architektury. Významným prvkem území jsou
vodní toky, na nichž byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava.
K nejcennějším segmentům náleží zejména rašeliniště a další mokřadní společenstva.
Typickým krajinným prvkem oblasti jsou rovněž rulové skalní útvary vytvořené na
zalesněných hřbetech Žďárských vrchů a mozaika rozptýlené dřevinné vegetace s remízky a
kamenicemi v zemědělsky využívané krajině.
V CHKO Žďárské vrchy se nachází celkem 21 evropsky významných lokalit (EVL). Nejblíže
k dotčené lokalitě jsou CZ0613809 EVL Dívka (v těsné blízkosti mimo dotčené území
stavbou) a EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa (nejblíže cca 500 m, mimo dotčené území
stavbou).
Je doporučeno projekčně prověřit v rámci projektové přípravy v následující části možnost
přemostění kromě vodoteče Sázavy obou rybníků (Přerovský rybník a Nový Žďár) vzhledem
k přírodním složkám a vlhké louce s biotopy vlhké pcháčové louky a nevápnitého mechového
slatiniště se zvláště chráněnými druhy (vachta trojlistá Menyanthes trifoliata, prstnatec
májový Dactylorhiza majalis) pro zachování těchto biotopů nebo uplatnit kompenzační
opatření vytvořením náhradních biotopů.
Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné blízkosti CZ0613809 EVL Dívka by
mohla znamenat riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik nových vlivů,
negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu (zásadní změny vodního
režimu území, ovlivnění vlastností vod posypovými materiály, fragmentace území narušující
migrační cesty obojživelníků, rušení hlukem, zvýšená mortalita při přímých střetech s
vozidly, přímé narušení suchozemských biotopů kuňky, usmrcování a zraňování jedinců při
stavebních činnostech, atd. Těžiště populace se nachází v rybníku Pihoun v těsné blízkosti
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uvažované trasy obchvatu. Vzhledem k této skutečnosti bylo zpracováno posouzení vlivu
záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D,
01/2019). Záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je situován v blízkosti
některých EVL. V rámci realizace záměru tedy nedochází k záboru EVL. Vzhledem k faktu,
že cílový druh ochrany – kuňka ohnivá (Bombina bombina) – reprezentuje vagilní druh
obratlovce, který se pravděpodobně vyskytuje také za hranicí EVL, je možné předpokládat, že
se jednotlivě vyskytuje také za hranicí EVL. Hlavní trasa migrace kuňky (resp. dalších
obojživelníků) vede podél bezejmenného toku směrem k Jedlovskému rybníku a k rybníku
Dívka, tedy ve směru od uvažovaného obchvatu I/37 Žďáru n./S. Ve směru k obchvatu se
aktuálně nachází intenzívně využívané zemědělské plochy (v r. 2019 zde byla vyseta řepka
olejka) a dále směrem do intravilánu města (kde aktuálně nejsou vhodné podmínky pro výskyt
a vývoj druhu). Pokud budou v místě staveniště vytvořeny zvodnělé plochy (kaluže, výkopy
zalité vodou ap.) je velmi pravděpodobné, že zde obojživelníci mohou dočasně imigrovat z
EVL. Z tohoto pohledu je potřeba vliv na celistvost předmětu ochrany EVL Dívka hodnocen
zpracovatelem jako mírně negativní a jsou stanoveny podmínky pro zamezení takového (-1).
Z toho důvodu jsou v posouzení navrženy směry, jimiž se mají finální návrhy opatření
k prevenci ubírat, jako je revize biotopů, které se nacházejí v trase obchvatu, případně
transfer, provedení terénních prací v době rozmnožování obojživelníků a jarních tahů žab.,
revize přítomnosti žab a snůšek vajíček v terénních depresích v době dešťových srážek.
Zároveň je stanovena celá řada opatření pro stavební práce z hlediska zabezpečení nedotčení
lokality vzhledem k uvedenému předmětu ochrany.
EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa tvoří rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké
louky v nivě Stržského potoka. Předmětem ochrany je mechorost srpnatka fermežová
(Drepanocladus vernicosus). Svým výskytem je vázána na otevřená či slabě zastíněná, trvale
vlhká stanoviště – převážně rašelinné louky a přechodová rašeliniště. Srpnatka je ohrožena
především ničením přirozených stanovišť změnami vodního režimu (melioracemi).
Nebezpečné jsou i změny ve způsobu obhospodařování lokality. Nezbytně nutné je zajistit
zachování odpovídajícího a stálého vodního režimu. Důležitá je úroveň hladiny podzemní
vody, která by neměla významněji kolísat. Trasa obchvatu se nachází za hranicí dílčího
povodí, resp. níže po proudu vodního toku a riziko ovlivnění související se změnou vodních
poměrů je relativně malé. Není předpoklad dotčení tohoto území a vliv na předmět ochrany.
Zpracovatel posouzen posouzení vlivu záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí uvádí, že trasa uvažovaného obchvatu vede v dostatečné vzdálenosti od EVL.
Trasa obchvatu se nachází níže po proudu vodního toku, a tak je dotčení hydrologických
poměrů v území EVL s výskytem srpnatky možno vyloučit. Nedojde k dotčení územní
celistvosti. Navíc lze předpokládat, že vlivy nově zbudovaného obchvatu budou dostatečně
překryty stávající I/37.
Z hlediska biologické rozmanitosti jsou v území dotčeném stavbou významné lokality
související s nivou vodoteče Sázava a vlastním tokem Sázavy, lesním porostem (lesní biotop).
Niva Sázavy je nejhodnotnějším biotopem podél celé trasy s výskytem kromě synantropních
druhů zejména s výskytem některých chráněných druhů (vydra říční, obojživelníci,
ornitofauna a vodní fauna). Stromové patro je tvořeno olšemi, vrbami, v podrostu je javor
klen, jeřáb, smrk, modřín, javor babyka, střemcha, lípa. Jedná se o III. zónu ochrany.
V místě přemostění Sázavy (2. úsek) je vymezeno lokální biocentrum (U trati), po toku
Sázavy je lokální biokoridor (Sázava). Stabilita tohoto prvku nesmí být narušena, při další
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přípravě stavby budou vymezena opatření pro zabezpečení průchodnosti tohoto prvku
s možností obnovy jeho stabilizační funkce po ukončení stavby.
Biologická rozmanitost je nepostradatelná pro život člověka a je zásadní pro ekosystémovou
stabilitu. Záměr bude řešen tak, aby nedošlo k nevratnému zániku významných stanovišť, ani
míst s výskytem významných druhů. Z toho důvodu jsou navrženy opatření a prověření
možnosti jejich uplatnění při přípravě stavby.
V zájmovém území připravovaného záměru byl proveden průzkum, který zahrnuje jarní, letní
i podzimní aspekt (v roce 2019 při přípravě podkladů pro zjišťovací řízení a v roce 2021 při
přípravě podkladů pro Dokumentaci EIA). Při projekční přípravě stavby bude průzkum dále
pokračovat vzhledem k předpokládané délce provádění projekčních prací a možnosti vývinu
přírodního prostředí. Provedený průzkum byl zaměřen zejména na výskyt druhů zvláště
chráněných ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nejvýznamnějším biotopem je niva vodoteče Sázava, jejíž vliv na okolní prostředí z hlediska
biodiverzity je významný.
Z chráněných druhů rostlin nebyly v trase vymezené pro navrhovaný obchvat zjištěny
chráněné druhy (prstnatec májový Dactylorhyza majalis, vachta trojlistá Menyanthes
trifoliata). Uvedené druhy technická studie nepotvrdila, nebyly zjištěny při průzkumu v rocee
2019, ale při průzkumu v roce 2021 byly nalezeny.
V rámci průzkumu byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, ze silně
ohrožených obojživelníků kuňka žlutobřichá Bombina variegata a skokan zelený Pelophylax
esculentus, čolek obecný Lissotriton vulgaris, slepýš křehký Anguis fragilis, ještěrka obecná
Lacerta agilis, ohrožena ropucha obecná Bufo bufo, z ptáků silně ohrožený čáp černý Ciconia
nigra a ohrožená vlaštovka obecná Hirundo rustica, sledován byl v širším území ohrožený
druh rorýs obecný Apus apus.
Z hmyzu byl zjištěn výskyt ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius, z brouků
střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri a z blanokřídlých čmelák Bombus. Z dalších
bezobratlých nebyl během terénního průzkumu v linii posuzovaného záměru zaznamenán
výskyt chráněných druhů bezobratlých dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dodržena budou opatření pro ochranu těchto druhů.
Dojde k zásahu do zemědělského půdního fondu, tím bude v prostoru stavby dotčena
agrocenóza, nemající zásadní vliv na biodiverzitu přírodního prostoru. Dotčeny budou
pozemky určené k plnění funkce lesa v k. ú. Město Žďár. Na základě těchto údajů sice bude
v lokálním rozsahu dotčeno území s výskytem chráněných druhů nebo jejich biotopů, ale za
předpokladu dodržení podmínek dále uvedených a technologické kázně ze strany dodavatele
stavby nedojde k významnému ovlivnění biodiverzity. Dotčené druhy jsou v daném území
schopny využít v dostatečném rozsahu v navazujícím území přírodní biotopy, které bývají
základem biologického přínosu, které skýtá dostatečné prostory pro zabezpečení dosavadní
biodiverzity území. Navrženy budou výsadby doprovázející trasu obchvatu tak, aby došlo
nejen k začlenění trasy do území, ale i možnost doplnění biodiverzity území. Na základě
těchto úprav je možné zabezpečit vytvoření prvků zabezpečujících vytvoření obnovy a
pestrosti ekosystémů, druhů a genů na určitém stanovišti.
Navržené technické řešení je zvoleno s ohledem na možnost prostoupení trasy územím se
stanovením podmínek pro zabezpečení s ohledem na biodiverzitu přírodních systémů.
Předložena Dokumentace stanoví podmínky pro navrhovanou stavbu a další postup přípravy
záměru s ohledem nejen na občany, bezpečnost provozu, zabezpečení tranzitní dopravy, ale
také z hlediska zachování biodiverzity, tj. biologické rozmanitosti dotčeného území.
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6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)
Výstavba
Organizace postupu výstavby nebyla a v rozsahu dosavadních znalostí o stavbě nemohla být v
podkladové technické studii navržena a bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy,
stejně jako časový harmonogram výstavby. Předpokládá se výstavba při zachování stávajícího
provozu. V době výstavby bude nákladní doprava obsluhující stavbu znamenat průjezd
těžkých nákladních vozidel. Je odhadován na 50 těžkých nákladních vozidel/den.
Provoz
Stávající stav
Z posledního sčítání dopravy v roce 2020 byly k datu zpracování zveřejněn výstup
z CSD2020 v tabulkové formě ve formátu MS Excel (zveřejněné v 02/2022) a pouze
pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2020.
Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2020
Tabulka č. 12
Komu- Sčítací
nikace
úsek
I/37
6-1580
6-1586
6-1582
6-1161
6-1591
6-1592
6-1590
TV
O
M
SV

TV
1 392
2 725
2 219
2 203
1 984
1 489
1 489

O

M

SV

5 782
11 934
11 552
11 797
12 159
7 191
7 191

67
140
101
138
95
80
80

7 241
14 799
13 872
14 138
14 238
8 760
8 760

Začátek úseku

Konec úseku

Žďár n. Sáz. k. z., vyús.19
vyús.353 do Bohdalova
x s MK - ul. Novoměstská
zaús. 19 od Sázavy
zaús. 353 od Sněžné
Žďár n. Sáz.a z. z.
x s 350

vyús. 354 Ostov nad Oslavou
Žďár n. Sáz. k. z., vyús.19
vyús. 353 do Bohdalova
x s MK - ul. Novoměstská
zaús. 19 od Sázavy
zaús. 353 od Sněžné
Žďár n. Sáz. a z. z.

- těžká motorová vozidla celkem
- osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
- jednostopá motorová vozidla
- všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)

Údaje udávají počty vozidel v obou směrech za 24 hod v celoročním průměru.
Situace s vymezením sčítacích úseků – mimo území města
(použito předchozí vymezení jednotlivých sčítacích úseků)
Obr. č. 21

86

Situace s vymezením sčítacích úseků – detail města
(použito předchozí vymezení jednotlivých sčítacích úseků)
Obr. č. 22

Intenzita dopravy – rok 2035
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, které jsou uvedeny pro rok 2020. Tyto údaje byly
následně přepočteny pro výhledový výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na
ostatních okolních komunikacích, které budou na obchvat napojeny.
Pro přepočet byly použity koeficienty vývoje intenzit dopravy, uvedené v dokumentu TP225
Prognóza intenzit automobilové dopravy (6/2018). Pro výpočet byly použity koeficienty pro
kraj Vysočina.
Odhad intenzity dopravy v roce 2035 na komunikacích zahrnutých do výpočtu je uveden
v následující tabulce, na mapě jsou pak zobrazeny úseky komunikací zahrnuté do studie.
Intenzita dopravy – rok 2035 (předpoklad)
Tabulka č. 13
Úsek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28

Osobní vozidla
6 891
8 146
7 947
7 947
7 947
7 715
7 715
7 715
7 715
7 715
10 042
4 751
1 536
519
4 253
2 186
2 581
6 621
7 388

Nákladní vozidla
228
371
328
328
328
1101
1101
1101
1101
1101
2014
149
142
49
96
108
148
823
1502

Celkem
7 119
8 517
8 275
8 275
8 275
8 816
8 816
8 816
8 816
8 816
12 056
4 900
1 677
567
4 349
2 294
2 729
7 445
8 890

87
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Úseky dopravy
Obr. č. 23

6 747
9 888
4 137
7 901
4 483
6 641
4 046
10 378
4 894
5 743
10 918

405
1448
507
1297
1150
1243
613
1277
883
427
802

7 152
11 336
4 644
9 199
5 633
7 884
4 659
11 655
5 777
6 171
11 720
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Nároky na jinou infrastrukturu
Přeložka silnice I/37 bude zasahovat do ochranných pásem technické infrastruktury (křižující
komunikace a sítě technického vybavení území). Konkrétní řešení střetů s těmito dílčími
ochrannými pásmy bude podrobně řešeno v projektové dokumentaci.
Ochranná pásma
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy a dále v ochranných pásmech silničních a
jednotlivých inženýrských sítí. Definice jednotlivých ochranných pásem jsou uvedeny níže.
Ochranné pásmo dráhy – tvoří prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, ale
nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy u drah celostátních a regionálních (100 m u drah
celostátních budovaných pro rychlost nad 160 km/h), 30 m od osy krajní koleje u
tramvajových drah a vleček.
Silniční ochranná pásma – pro dálnice, silnice a komunikace určuje zákon č.13/1997 Sb.,
zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění. Silničním ochranným pásmem se
rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m
od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,
a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy
nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.
Ochranné pásmo elektrického vedení
Zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu.
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) § 46 odst. 3 písm. a) svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu:
- u napětí nad 1 kV do 35 kV 7 m
- u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m
- u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m
- u napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m
Ochranné pásmo telekomunikačních vedení – dle ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích činí 1,5 m od krajního kabelu trasy
Ochranné pásmo plynovodů – ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení
vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys:
- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm 4 m
- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm 8 m
- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m
- u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m
Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích
- u vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí
- u vodovodů nad průměr 500 mm je 2,5 m
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Trasa silnice prochází lesními pozemky, čímž současně vstupuje do ochranného pásma lesa,
které je zákonem stanoveno na 50 metrů od jeho okraje.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů
znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost
zachycování znečišťujících látek)
1.1 Ovzduší
Pro záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je zpracována rozptylová studie imisní
situace č. E/5040/2018/03, aktualizace 01/2022 (Ing. Milan Číhala, TECHNICKÉ SLUŽBY
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného
Ministerstvem životního prostředí ČR (čj. 1693/820/08/DK ze dne 6. 6. 2008).
Rozptylová studie je vypočtena pro výhledový stav, tj. situaci po realizaci záměru, a to pro
výpočtový rok 2035. Výpočet rozptylové studie je proveden pro liniové zdroje emisí, tj. pro
automobilovou dopravu, související s provozem na předmětné komunikaci.
Vzhledem k různým variantám řešení přednádražního prostoru (Technická studie
VIAPONT s.r.o., 10/2010) byla pro modelování vybrána varianta č. 2 s vybudováním
mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice
II/353 (ulice Jihlavská), která je emisně nejméně příznivá. Tato varianta zohledňovala Územní
plán města.
Původně byla též navržena varianta s jedním či dvěma tunely. V případě realizace tunelu (či
dvou) by k emisím znečišťujících látek z provozu vozidel došlo pouze v jeho ústí a tím by
byla více imisně zatížena lokalita bezprostředně blízká vjezdu a výjezdu z tunelu. Varianta s
tunelem není do studie zahrnuta, není s ní v budoucnu uvažováno, jelikož by se jednalo o
razantní zásah do přednádražního prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na
výstavbu i dlouhodobý provoz.
Vzhledem ke stanoveným imisním limitům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro
následující znečišťující látky:
• NO2 (hodinové a roční koncentrace),
• CO (8hodinové koncentrace),
• částice frakce PM10 (denní a roční koncentrace),
• částice frakce PM2,5 (roční koncentrace),
• benzen (roční koncentrace),
• benzo(a)pyren (roční koncentrace).
Emise ostatních látek jsou buď nevýznamné, nebo pro ně není stanoven imisní limit pro
ochranu zdraví lidí.
Doba výstavby
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové
a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Významný podíl
na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je
závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí,
zrnitostní složení zemin na staveništi apod.
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Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace.
Z emitovaných škodlivin v období výstavby jde zejména o částice suspendovaného prachu a
částečně oxid dusičitý. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic
z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše,
zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je
vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární
prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti
je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování
imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Obecně emise prachu z výstavby mohou být velmi vysoké a je třeba realizovat všechna
opatření k jejich minimalizaci. Jedná se zejména o následující opatření:
- účinné zkrápění všech ploch staveniště včetně přepravních tras
- čištění stavební mechanizace včetně očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
- zaplachtování automobilů, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší
než 4 mm.
- minimalizace nebo úplné vyloučení volného deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi, shromažďování dlouhodoběji ukládaného materiálu v boxech a
zamezení vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru zařízení staveniště)
- v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezení souběhu stavebních mechanismů s
vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů mimo
silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou v pracovním procesu
- používání nákladních vozidel splňujících alespoň emisní normu EURO IV
- provádění skrývky půdy a zemních prací postupně v rozsahu nezbytně nutném, aby
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí
- osázení ploch, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, co nejdříve po
dokončení prací
Pro výpočet emisního toku vstupujícího do výpočtu imisních příspěvků ke koncentracím
PM10 a PM2,5 v období výstavby byly použity následující emisní faktory uvedené v materiálu
„Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti“, který je
výsledkem řešení výzkumného projektu TA ČR, červen 2015 a je zařazen mezi metodickými
pokyny na stránkách MŽP. Jedná se o následující emisní faktory:
Rozrušování povrchu sbíjecím kladivem
0,56 kg/h práce stroje
podíl PM2,5 /PM10 činí 0,1
Buldozerování
s…. podíl jemných částic o velikosti pod 75 μm v povrchovém materiálu (%)
M… vlhkost materiálu (%)
podíl PM2,5/PM10
0,15
Pojezdy vozidel po nezpevněných plochách
s… podíl jemných částic o velikosti pod 75 μm v povrchovém materiálu (%)
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Wt… průměrná hmotnost vozidel (t)
S…rychlost (km/h)
podíl PM2,5/PM10
0,1
Emise vnášení nečistot na zpevněné veřejné komunikace
D…dráha ujetá po veřejné komunikaci od výjezdu ze staveniště
podíl PM2,5/PM10
0,242
Do výpočtu byly dosazeny průměrné hodnoty konstant uvedených ve výše jmenovaném
materiálu, ze kterého byl výpočet emisních faktorů převzat.
Obecně nárazové emise prachových částic v období výstavby mohou být za suchého a
větrného počasí relativně velice vysoké. Proto je třeba důrazně doporučit realizaci opatření na
omezení emisí TZL, jako je všech ploch včetně příjezdových komunikací i komunikací na
stavbě, důsledné čištění mechanizace, zejména čištění kol tlakovou vodou atp. Realizací
těchto opatření dojde k účinnému snížení emisního toku částic frakce PM10 i PM2,5.
Emise PM10 a PM2,5 v období výstavby
Tabulka č. 14
Emise PM10
bez zkrápění
se zkrápěním

Činnost sbíjecího kladiva
Buldozerování
Pojezdy po nezpevněné ploše
Vnášení na zpevněné komunikace

5,60
29,89
81,34
2,15

1,68
14,945
8,134
0,215

Emise PM2,5
bez zkrápění
se zkrápěním

0,56
4,48
8,13
0,52

0,168
2,24
0,813
0,052

Jednotky

kg/den
kg/den
kg/den/km
kg/den/km

Emise při provozu
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97,
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla roku 2013 aktualizována, aby
splňovala podmínky dané platnou legislativou.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a
plošných zdrojů
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a
připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám
stability mezní vrstvy ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve
složitém terénu
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Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících
látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability
ovzduší
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek
bez ohledu na třídu stability a rychlost větru
• roční průměrné koncentrace
• denní průměrné koncentrace
• klouzavý osmihodinový průměr
• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty
Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů
znečištění ovzduší na okolí.
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA 2013, výpočtovým rokem je rok
2035. Resuspenze prachu z povrchu zpevněných komunikací byla vypočtena v programu
MEFA 13 v souladu s postupem uvedeným v příloze č. 3 k Metodickému pokynu pro
vypracování rozptylových studií.
Do výpočtu nebyly zahrnuty vlivy jiných zdrojů než doprava související se záměrem, proto
dále uvedené hodnoty lze hodnotit pouze jako doplňkovou imisní zátěž lokality.
Pro výpočet byl použit program SYMOS’97, verze 2013 (v. 7.0. 6295.24465).
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s platnými imisními limity a s průměrným
imisním pozadím, známým v době zpracování studie. Výjimkou jsou částice PM2,5, u kterých
bylo také provedeno srovnání s imisním limitem výši 20 µg/m3, platným od roku 2020.
Údaje o zdrojích
Zdrojem znečišťování ovzduší je v tomto případě automobilová doprava, přičemž emise
znečišťujících látek z dopravy jsou tvořeny zejména emisemi ze spalování paliva a resuspenzí
prachu z povrchu vozovek, dále pak vlivem otěru z pneumatik a brzd.
Intenzita dopravy – rok 2035
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a pro
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, tyto údaje byly následně přepočteny pro výhledový
výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na ostatních okolních komunikacích, které
budou na obchvat napojeny. Pro přepočet byly použity koeficienty vývoje intenzit dopravy,
uvedené v dokumentu TP225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. Pro výpočet byly
použity koeficienty pro kraj Vysočina.
Použity byly dopravní intenzity pro rok 2035 uvedené na straně 84-85 v tabulce č. 13.
Emisní parametry zdrojů – doprava
Vliv stávající dopravy v části území je součástí stávajícího imisního pozadí. Do výpočtu je
zahrnuta vyvolaná doprava, související s uvedeným záměrem. Emise vozidel na dílčích
úsecích byly stanoveny programem MEFA verze 13, který slouží k výpočtu emisních faktorů
motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2035, emisní kategorie vozidel je dána
parametry programu MEFA. Výpočtová rychlost na přeložce je 70 km/h, v obci 50 km/h.
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Emise z úseků komunikací – rok 2035
Tabulka č. 15
Úsek

NOx
[g/s/km]

CO
[g/s/km]

PM10
[g/s/km]

NO2
[g/s/km]

Benzen
[g/s/km]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,01930501
0,02453826
0,02161037
0,01942614
0,02161037
0,02780687
0,02965580
0,02965580
0,02965580
0,02965580
0,05661086
0,01406475
0,00661004
0,00225122
0,01176147
0,00734866
0,00912445
0,03319854
0,04993029
0,02423699
0,05439521
0,02057468
0,04657187
0,03557085
0,06108982
0,02271697
0,05173696
0,03060559
0,02245266
0,04246629

0,03104563
0,03915080
0,03325783
0,02866519
0,03325783
0,04633020
0,04795402
0,04795402
0,04795402
0,04795402
0,08588522
0,03660834
0,01633840
0,00555901
0,03096078
0,01875876
0,02312643
0,08070134
0,11817906
0,06129499
0,13103348
0,05005587
0,11148551
0,08322161
0,15677764
0,05461936
0,12583908
0,07289343
0,05615234
0,10627287

0,00213481
0,00275999
0,00252026
0,00240818
0,00252026
0,00403738
0,00410684
0,00410684
0,00410684
0,00410684
0,00703099
0,00196485
0,00098228
0,00033491
0,00161947
0,00105165
0,00131701
0,00502565
0,00777555
0,00350751
0,00831555
0,00311181
0,00716727
0,00560529
0,00864366
0,00347987
0,00782705
0,00473534
0,00329208
0,00622193

0,00198640
0,00256002
0,00221760
0,00196305
0,00221760
0,00299005
0,00320707
0,00320707
0,00320707
0,00320707
0,00640777
0,00153724
0,00079021
0,00026955
0,00125832
0,00083202
0,00104600
0,00407495
0,00637851
0,00278901
0,00677010
0,00252219
0,00585131
0,00461999
0,00924922
0,00283551
0,00634471
0,00387434
0,00263296
0,00497458

0,00037648
0,00045045
0,00039869
0,00030070
0,00039869
0,00033030
0,00037979
0,00037979
0,00037979
0,00037979
0,00063821
0,00026559
0,00009327
0,00003157
0,00023475
0,00012534
0,00014961
0,00041900
0,00051383
0,00039249
0,00064304
0,00026119
0,00052498
0,00033072
0,00068161
0,00026477
0,00065564
0,00033148
0,00034065
0,00064678

BaP
[µg/s/km]
0,60443581
0,75067629
0,63752505
0,49339461
0,63752505
0,64560119
0,74005295
0,74005295
0,74005295
0,74005295
1,48036958
0,44460077
0,17550131
0,05956101
0,38520743
0,21806791
0,26438065
0,82904686
1,12354317
0,69705365
1,31227882
0,51540070
1,09643471
0,76296463
1,02811243
0,54403310
1,29482326
0,70620547
0,62141236
1,17794671

PM2,5
[g/s/km]
0,00144398
0,00188211
0,00169814
0,00160275
0,00169814
0,00280344
0,00286217
0,00286217
0,00286217
0,00286217
0,00500882
0,00129115
0,00067969
0,00023194
0,00105047
0,00070562
0,00089004
0,00352788
0,00557466
0,00237554
0,00588082
0,00218290
0,00509409
0,00405307
0,00633148
0,00246474
0,00549173
0,00337892
0,00225365
0,00425677

Resuspenze prachu (PM10 a PM2,5) a BaP vznikající při provozu na komunikacích
Emise (resp. emisní faktory) jsou stanoveny dle přílohy č. 3 k Metodickému pokynu odboru
ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií. Předpokládaná průměrná
hmotnost vozidel je dána interním nastavením programu MEFA 13. Resuspenze prachu
z dopravy na silnicích je vypočtena pro intenzitu dopravy na těchto komunikacích.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací – 2035
Tabulka č. 16
Úsek

PM10
[g/s/km]

BaP (v PM10)
[µg/s/km]

PM2,5
[g/s/km]

1
2
3

0,01335568
0,01217385
0,01227026

0,16003116
0,14587018
0,14702541

0,00323121
0,00294529
0,00296861
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4
5
6
7
8
9

10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,01227026
0,01227026
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01749949
0,01614009
0,02466804
0,01505258
0,01573788
0,02053232
0,02151904
0,02054617
0,02151848
0,01578127
0,01464971
0,02636170
0,01823259
0,03551690
0,02387207
0,02917047
0,01357562
0,02912541
0,01879282
0,01092538

0,14702541
0,14702541
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,20968343
0,19339470
0,29557880
0,18036394
0,18857530
0,24602355
0,25784674
0,24618950
0,25783995
0,18909521
0,17553659
0,31587265
0,21846759
0,42557263
0,28604132
0,34952815
0,16266660
0,34898817
0,22518037
0,13091074

0,00296861
0,00296861
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00423375
0,00390486
0,00596807
0,00364175
0,00380755
0,00496750
0,00520622
0,00497085
0,00520608
0,00381805
0,00354428
0,00637783
0,00441111
0,00859280
0,00577550
0,00705737
0,00328442
0,00704647
0,00454665
0,00264324

Vzhledem k použitým zdrojům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro následující
znečišťující látky:
- NO2 (hodinové a roční koncentrace)
- CO (8hodinové koncentrace)
- částice frakce PM10 (denní a roční koncentrace)
- částice frakce PM2,5 (roční koncentrace)
- benzen (roční koncentrace)
- benzo(a)pyren (roční koncentrace)
Emise ostatních látek (SO2, těžké kovy atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem
k imisním limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Imisní limity
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené zákonem č. 201/2012 Sb. V následující
tabulce č. 17 jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem výpočtu
rozptylové studie.
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Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č. 17
Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

1 hodina
1 kalendářní rok

200 µg/m3
40 µg/m3

18
-

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový průměr

10 mg/m3

-

Částice PM10
Částice PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

50 µg/m3
40 µg/m3

35
-

Částice PM2,5
Benzen
Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

20 µg/m3
5 µg/m3
1 ng/m3

-

Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot imisních
příspěvků v celé síti referenčních bodů s platným imisním limitem, pokud je stanoven, a
stávajícím imisním pozadím (průměr z let 2014-2018).
Uvedená maxima byla vypočtena přímo u komunikace I/37, ve východní části u okružní
křižovatky, kde je nejvyšší intenzita dopravy. Uvedená maxima tedy nemají vypovídací
hodnotu pro hodnocení změny imisních koncentrací u obydlených lokalit v posuzované
lokalitě, jsou též ovlivněna umístěním referenčních bodů. Hodnoty imisí v místech s obytnou
či jinou zástavbou jsou uvedeny v následující kapitole.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků
Tabulka č. 18
Zn.
látka
PM10
PM2,5
NO2
CO
Benzen
B(a)P

Doba průměrování
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 hodina
Maximální denní
8hodinový průměr
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Max. vypočtená
koncentrace
[µg/m3]
2,81
15,8
1,02
0,68
15,5

Imisní
limit
[µg/m3]
40
50
20
40
200

%
imisního
limitu
7
31,6
5,1
1,7
7,8

158

10 000

0,064
0,145 ng/m3

5
1 ng/m3

18
--13
9
---

%
imisního
pozadí
15,6
--7,8
7,6
---

1,6

---

---

1,3
14,5

0,8
0,6 ng/m3

8,0
24,2

Imisní pozadí
[µg/m3]

Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech (profilech), a to u nejbližších obydlených objektů u posuzované stavby.
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Umístění referenčních bodů
Obr. č. 24

Vypočtené hodnoty krátkodobých koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č. 19

Číslo profilu

1
2
3
4
5
6

NO2

CO

PM10

Maximální
hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální
8hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální
denní
koncentrace
[µg/m3]

2,68
2,45
2,65
5,34
4,30
12,2

19
14
17
45
26
95

3,9
2,9
2,5
5,6
4,9
13,5

Počet
překročení
koncentrace
5 µg/m3
[dny/rok]
7
10

Počet
překročení
koncentrace
10 µg/m3
[dny/rok]
3

97
7
8
9
10
Min
Max

8,03
5,53
5,99
7,05
2,45
12,2

76
60
61
60
14
95

10,1
7,0
7,2
7,8
2,5
13,5

22
13
19
13
6
22

2
2
3

Vypočtené hodnoty ročních koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č. 20
Průměrné roční koncentrace
[µg/m3]

Číslo profilu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Min
Max

NO2

PM10

PM2,5

benzen

BaP

0,097
0,077
0,058
0,244
0,204
0,279
0,370
0,301
0,325
0,297
0,058
0,37

0,65
0,39
0,23
1,56
1,17
1,37
1,81
1,27
1,42
1,19
0,23
1,81

0,196
0,122
0,074
0,489
0,375
0,453
0,610
0,442
0,490
0,417
0,074
0,61

0,0126
0,0094
0,0047
0,0232
0,0182
0,0254
0,0320
0,0256
0,0284
0,0239
0,0047
0,032

0,027
0,019
0,010
0,058
0,045
0,060
0,078
0,061
0,067
0,059
0,01
0,078

Vyhodnocení vypočtených hodnot
Realizací záměru dojde k významné změně imisní zátěže lokality, jelikož dojde ke změně
vedení trasy I/37. Lze též předpokládat snížení intenzity dopravy a tím i navýšení plynulosti
dopravního proudu v intravilánu Žďáru nad Sázavou (na trase stávající silnice I/37).
Imise PM10 a PM2,5
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 byl vypočten 15,8 µg/m3 tj. 31,6 % limitu.
Tyto vyšší imisní příspěvky jsou dané započtením sekundární prašnosti z povrchu vozovek,
k těmto vyšším koncentracím však může dojít zcela výjimečně.
Ve vybraných profilech u zástavby nejblíže komunikacím jsou vypočteny příspěvky denních
koncentrací PM10 od 2,5 do 13,5 µg/m3, přičemž maximum je vypočteno na ulici Smíchov.
Zde byla také vypočtena nejvyšší četnost překročení příspěvku 10 µg/m3. Vzhledem
k umístění objektu v blízkosti přeložky je to však očekávaná situace a lze jí předejít pouze
pravidelným čištěním komunikace. Každopádně vypočtené hodnoty denních imisních
příspěvků jsou významně pod imisním limitem (50 µg/m3), k maximálním imisním
příspěvkům PM10 může dojít pouze za velmi nepříznivých rozptylových podmínek (inverze
s velmi nízkou rychlostí větru).
V současné době je 36. nejvyšší hodnota denní koncentrace PM10 v místě stavby uváděna ve
výši cca 31 µg/m3. Lze předpokládat, že k překročení denního limitu pro PM10 vlivem
dopravy na silnici I/37 nedojde.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,81 µg/m3 (40 %
limitu). Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty příspěvků od 0,23 do 1,81 µg/m3.
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Tyto relativně vysoké příspěvky jsou opět způsobeny sekundární prašností, tj. vířením prachu
z komunikace. Při imisním pozadí cca 18 µg/m3 nedojde k překročení limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 činí 1,02 µg/m3, tj. cca
4,1 % imisního limitu. Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty do 0,61 µg/m3, tj. do
cca 3,1 % imisního limitu 20 µg/m3. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí cca 13 µg/m3
nebude imisní limit překročen.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací (sekundární prašnost) byla hodnocena i přes
vysokou nejistotu výpočtu. Přes jisté přiblížení skutečnému stavu je výpočet emisních faktorů
silně ovlivněn složením dopravního proudu, tonáží vozidel, povrchem komunikací a
způsobem údržby vozovek v letním a zimním období.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 15,5 µg/m3,
což činí 7,8 % imisního limitu 200 µg/m3. V obydlených lokalitách v okolí komunikace je
vypočten imisní příspěvek v řádu jednotek µg/m3, výjimkou je ulice Smíchov, u domu
přiléhajícímu ke komunikaci I/37, kde je vypočteno maximum 12,2 µg/m3.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 byly vypočteny max. 0,68 µg/m3.
V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek ročních imisí nejvýše 0,379 µg/m3, tj.
méně než 1 % imisního limitu (40 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 9 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
Imise CO
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 158 µg/m3, tj. 1,6 % imisního limitu
10 000 µg/m3. Výhledový příspěvek osmihodinových koncentrací u obydlených objektů byl
vypočten v rozmezí od 14 µg/m3 do 95 µg/m3. Imisní příspěvky ve všech lokalitách jsou proti
hodnotě imisního limitu minimální.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 300 µg/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,064 µg/m3, tj.
1,3 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace v řádu setin
µg/m3, nejvýše 0,032 µg/m3, což je minimální hodnota (0,6 % limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 0,8 µ g/m3 nedojde překročení imisního limitu vlivem
provozu tohoto záměru.
Imise benzo(a)pyrenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu byl vypočten 0,145 ng/m3,
tj. 14,5 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace do 0,078
ng/m3, tj. 7,8 % limitu.
Hodnota vypočtených imisí je dána obsahem benzo(a)pyrenu v sekundárních emisích
prachových částic, tudíž je zde stejná nejistota vypočtených imisí jako u suspendovaných
částic PM10 (potažmo PM2,5). Zároveň lze emise prachových částic s obsahem benzo(a)pyrenu
eliminovat pravidelnou údržbou komunikací v suchém období (kropení, úklid po zimním
období).
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 0,6 ng/m3 neočekáváme významnou změnu vlivem
provozu tohoto záměru, imisní limit nebude překročen.

99

Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru se na imisní situaci lokality neprojeví takovou mírou, aby došlo k překročení imisních
limitů.
Celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ a JZ obchvat“
označit za pozitivní, spojenou s příznivým vlivem v podobě poklesu imisních příspěvků ve
středu města.
1.2 Znečišťování vody
Provoz navrhovaného záměru nesouvisí s možností úniku látek, které by mohly znamenat
znečištění vodního prostředí. Vlastní provoz je stavebně zabezpečen vzhledem
k předmětnému území
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace musí zaručovat, že odpadní vody vypouštěné do
vodoteče budou splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění (zejména obsahu NEL,
chloridů, NL).
V rámci projektové přípravy budou na základě podrobného technického řešení provedeny
hydrotechnické výpočty – posouzení na chloridy Cl-.
Výpočet bude proveden dle TP 83 kap. 5.4 Výpočet vlivu chemických rozmrazovacích látek v
odtoku z komunikace na recipientní vodoteč.
Lze uvažovat s průměrnou spotřebou 1 kg soli na 1 m2. Uplatněny budou údaje o průtocích
dle Hydrometeorologického ústavu a údaje o množství aplikované chemické rozmrazovací
látky na vozovce (pro klimatické pásmo lze počítat s hodnotou cca 0,6 až 2,0 kg/m2, počítá se
se spotřebou 1 kg/m2/sezónu).
Procentuální podíl Cl-iontů je zde cca 60 hmotnostních procent. Proto se uvažuje
s přepočtovým koeficientem kCl- = 0.6. Tento koeficient je dostatečně přesný i při větším
podílu CaCl2 (Zde je hmotnostní podíl Cl iontů 63 %).
Výsledné hodnoty koncentrací v recipientu musí splňovat limity dle nařízení vlády
č. 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a
o citlivých oblastech.
1.3 Znečištění půdy a půdního podloží
V rámci stavby by mohlo dojít ke znečištění půdy v případě havarijního stavu souvisejícího
s provozem dopravy. V tomto případě budou učiněna okamžitá opatření (záchyt
znečišťujících látek, odtěžení, dekontaminace). Během výstavby je dále nutné dodržovat
podmínky pro minimalizaci rizika znečištění horninového prostředí a podzemních vod. Mimo
jiné je třeba udržovat dokonalý stav mechanizace používané při výstavbě, používat inertních
neznečištěných materiálů do násypů, maximálně zkrátit dobu mezi odtěžením ornice a
uložením násypů a v průběhu stavby vyloučit odtok splachových vod ze staveniště.
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Dále bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních
mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány
jejich pravidelné kontroly. V prostoru stavby se nesmí skladovat pohonné hmoty a maziva.
Nutnou manipulaci s nimi je třeba omezit na minimum. V případě úniku látek ropného
původu je nutné neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i vodou
zacházet v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a
místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY
Období výstavby
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb
s uplatněním mobilních zařízení. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků.
Způsob nakládání s těmito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude
řešen dodavatelem stavby. Na stavbě budou použita chemická WC.
Během provozu se nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Produkce odpadních vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění
stavebních mechanismů, vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat
opatření zabraňující kontaminaci okolních ploch.
Po uvedení stavby do provozu nebudou vznikat odpadní vody.
DEŠŤOVÁ VODA
Technické řešení odvádění dešťových vod v podrobnějším rozsahu bude řešeno v dalších
stupních přípravy záměru (v dokumentaci k územnímu rozhodnutí DÚR a v dokumentaci ke
stavebnímu povolení DSP).
Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení
vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že
geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
V případě, že nebude možné provádět na základě hydrogeologického průzkumu zasakování
budou v souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop pak budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Menší dešťové srážky, dopadající na povrch vozovky nebo do jejích odvodňovacích prvků
(příkopů) ovlivní průtoky přilehlých vodotečí jen málo, protože většina jich prostřednictvím
vsakovacích příkopů obohatí podzemní vody. Z toho důvodu budou mít větší význam
extrémní srážkové epizody (přívalové deště).
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Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku nebo zdrženy.
V. 1 úseku budou dešťové vody odváděny dle terénních vlastností do údolí Sázavy. Tomu
bude napovídat i řešení mostních objektů přes terénní rýhy (most v km 1,356 a 1,671 přes
erozní rýhy) umožní odvedení vod z navazujícího území (ze svahu západně od obchvatu do
stávajícího rybníka, přirozená terénní deprese odvádějící vody z přilehlého svahu do údolí
Sázavy).
Ve 2. úseku je odvedení vod řešeno dle variant. Ve variantě 1 a 2 je trasa řekou Sázavou z
hlediska odvodnění rozdělena na dvě části. Nejnižší místo v 1. části je v km 2,853 a nejnižší
místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny samostatnými dešťovými
stokami přes DUN do řeky Sázavy.
Trasa je řekou Sázavou ve variantě 3. a 4. z hlediska odvodnění rozdělena na tři části.
Nejnižší místo v 1. části je v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové
vody jsou odvedeny samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší
místo 3. části je ve variantě 3. v km 5,154 před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí
II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné plochy této části bude dešťová voda odvedena do
stávajícího kanalizačního systému.
Nejnižší místo 3. části je ve variantě 4. v km 5,342 (zářez v místě křížení se silnicí II/353)
před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné
plochy této části bude dešťová voda odvedena vlastním kanalizačním systémem směrem k
mostu SO 206.2 (proti směru staničení), kde bude zaústěna do stávajícího kanalizačního
systému.
Pro odsazení usaditelných částic z dešťových vod, jejich čištění a kontrole budou sloužit
dešťové usazovací nádrže, které zabezpečí spolu s lapačem lehkých kapalin a komorou
ovládání odtoku a kontrolu.
Znečištění vody
Provoz dopravy pro realizaci navrhovaného záměru nesouvisí s možností úniku látek, které by
mohly znamenat znečištění vodního prostředí. Vlastní provoz bude stavebně zabezpečen
vzhledem k předmětnému území. Znečištěné dešťové vody ze silničního tělesa budou
zachyceny v silničních příkopech a odváděny bud' do kanalizace nebo do vodoteče přes
dešťové usazovací nádrže. V případě, že to povolí hydrogeologický průzkum, bude uplatněn
zejména v 1. části trasy však dešťové vody.
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace bude zpracován v dalších stupních přípravy stavby
a musí zaručovat, že odpadní vody vypouštěné do vodotečí budou splňovat příslušné hodnoty
přípustného znečištění (zejména obsahu NEL, chloridů, NL). Pro dobu zimní údržby je
nezbytné zabezpečit zamezení znečištění okolního vodního prostředí srážkovou vodou
(zásobovány jsou drobné vodní plochy drenážní a srážkovou vodou, splach může ohrozit
vlastnosti vody v těchto vodách). Proto budou navržena opatření zamezující únik znečištěné
vody do prostředí.
V kapitole D. IV. jsou uvedeny podmínky pro zabezpečení ochrany znečištění vody v rámci
provozu souvisejícího s provozem na I/37.
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3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby
nakládání s odpady)
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
V rámci stavebních činností budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na
provoz jednotlivých zařízení stavenišť. Současně budou během stavby vznikat v relativně
velkých množstvích odpady vázané na vlastní demoliční a stavební činnost, které bude možno
zařadit do kategorie ostatní odpady (O).
Původce bude postupovat dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
(účinný od 1. 1. 2021). Odpady budou zařazeny dle Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb., v platném
znění.
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č. 21
Kód odpadu
03 01 04
03 01 05
08 01 01
08 01 11
08 01 12

Druh odpadu
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03
01 04
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11

Kategorie odpadu Pravděpodobný způsob nakládání
N

O
N
N
O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 10
15 02 02

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

17 04 05

Železo a ocel

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující
ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné
látky)

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

17 01 01

Beton

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
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17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plast

O

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 03

Izolační materiály obsahující nebezpečné látky

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

Při rozmístění odpadu bylo postupováno tak, aby většina hmot v kategorii odpadu „O“ byla
využita pro následné použití. Jedná se především o recyklaci vyfrézovaného krytu vozovky,
konstrukce z kamene atd. Kovových konstrukcí bude využito jako druhotných surovin. Také
ostatní vybourané hmoty budou dle možnosti následně využity.
Jedná se především o odstraněné směrové sloupky, dopravní značky, svodidla, betonové
trouby, bet. sloupy – elektro apod., které budou předány majiteli k dalšímu využití.
Dřevní hmota z pokácených dřevin bude odkoupena zhotovitelem nebo si dřevo ponechají
vlastníci bez náhrady. Křoví, větve a pařezy budou štěpkovány a budou předány k dalšímu
využití (např. k mulčování, rekultivaci nebo spálení).
Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
V rámci všech činností, které jsou předpokládány při stavbě přeložky a doprovodných staveb,
budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na provoz stavebních dvorů, z
nichž většinu bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady (N). V rámci činnosti
stavebních dvorů budou vznikat odpady při údržbě a opravách strojů, při přípravě materiálů
na staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech, budou
vznikat i odpady ze sociálního zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude dodavatelem
stavby řešeno podle platné legislativy.
Současně budou v relativně velkých množstvích vznikat odpady vázané na vlastní demoliční a
stavební činnosti, které budou převážně kategorie ostatní odpady (O), některé i kategorie
nebezpečné (N - např. znečištěné demoliční materiály).
Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici
potřebné údaje. Vznik odpadů při výstavbě bude minimalizován a odpady budou přednostně
využívány přímo nebo recyklovány k dalšímu využití. Odpady, které nebude možno nijak
využít, budou zneškodňovány předepsaným způsobem nebo předávány ke zneškodnění
oprávněným osobám a firmám na základě smlouvy.
Dodrženy budou podmínky vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění. Postupováno bude v souladu s požadavky o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, požadavky na obsah škodlivin v odpadech
využívaných na povrchu terénu a na výsledky ekotoxikologických testů.
Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích
nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství. Nakládání bude zajištěno
prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány tříděné.
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Základní podmínky pro nakládání s odpady pro původce odpadů během stavby:
• Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby je povinen zařadit odpady podle
Katalogu odpadů, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné
k nakládání s odpady.
• Podle zákona o odpadech musí být odpady přednostně nabídnuty k využití a recyklaci,
tento způsob má přednost před konečnou likvidací na skládce.
• Po realizaci stavby budou doklady o způsobu nakládání s odpady původcem archivovány
minimálně 5 let a v případě, že jej správní orgán vyzve, předloží je k nahlédnutí.
• S nebezpečnými odpady vzniklými při realizaci stavby může nakládat pouze osoba
oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady
Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které
• jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny
• splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými
vlastnostmi jako mají odpady, pro které jsou určeny
• jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s
odpady a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů
• svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro
jednorázové použití, i při jejich čištění a desinfekci
• svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž
jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo
zápachem a zároveň chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo
odcizením a jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární
bezpečnost, dostupnost a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky
Odpady vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především
při úklidu vozovek, zimní údržbě, sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů, seřezávání
dřevin, čištění stok a dešťových vpustí, drobné úpravy vozovky a svahů silnice nebo
odstraňování následků havárií apod.
Při úklidu a údržbě komunikace může vznikat odpad kategorie 15 02 – Absorpční činidla,
filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy. Místem shromažďování nebezpečného
odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem.
Odpadní železo a ocel musí být vytříděno a předáno oprávněné osobě k využití.
Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad
20 02 Odpad, který bude předáván specializované firmě k biodegradaci (kompostování).
Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03
uliční smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných
pracovníků. Odpad bude odstraněn na skládku uložením.
Tabulka č. 22
Kód druhu
odpadu
15 02 02
15 02 03
17 02 01
17 02 03

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Dřevo
Plasty

N
O
O
O
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17 04 05
20 03 03
20 02 01

Železo a ocel
Uliční smetky

O
O

Biologicky rozložitelný odpad

O

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru
je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány
budou oprávněnou osobou.
Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020, o odpadech, v platném znění:
- nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii
odpadu; při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené
jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí
- nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií
odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a
nakládání se vzorky odpadu
- soustřeďovat odpady odděleně
- nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo
k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s
hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, předání zjištění přijatelnosti odpadu do
zařízení určeného pro nakládání s odpady, zařazení odpadu do kategorie, hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění
nakládání s odpady v souladu s právními předpisy, v souladu s hierarchií odpadového
hospodářství
Před uvedením posuzovaného úseku silnice I/37 do provozu bude trasa zahrnuta do
odpadového hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence odpadů, ve které bude
stanoveno množství, místo vzniku a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů
vznikajících při provozu silnice I/37.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk
Provoz na komunikacích je liniovým zdrojem hluku, který je emitován vozidly na
komunikacích. Zdrojem hluku jsou motorová vozidla, pohybující se na komunikaci. Hluk z
dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené působení) a posléze po jejím
otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé působení).
Doba výstavby
Celková hladina hluku v území bude také záviset na výběru dodavatele stavby, kvalitě jeho
strojového parku, organizaci výstavby (nasazování hlučných mechanismů do provozu),
používání případných protihlukových opatření (kapotáže strojů, mobilní protihlukové
zábrany) apod. Hladiny akustického tlaku A u běžných stavebních strojů (v dobrém
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technickém stavu) a pohonných agregátů se ve vzdáleností 5–10 m v průměru pohybují v
rozsahu 85–95 dB. Hladiny akustického tlaku A u běžných těžkých nákladních vozidel se
pohybují v téže vzdálenost v rozmezí 75–85 dB.
K emisi hluku bude docházet i v průběhu výstavby silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací. Nejhlučnější stavební operace budou probíhat při
přípravě území pro výstavbu, kdy budou prováděny skrývky kulturních zemin a zemní práce.
Celková hladina akustického tlaku bude záviset na dodavateli stavby a kvalitě jeho strojového
parku a organizaci výstavby (nasazování hlučných mechanismů do provozu), používání
případných protihlukových opatření (kapotáže strojů, mobilní protihlukové zábrany) apod.
Hladiny akustického tlaku A u běžných stavebních strojů (v dobrém technickém stavu) a
pohonných agregátů se ve vzdáleností 5–10 m v průměru pohybují v rozsahu 85–95 dB.
Hladiny akustického tlaku A u běžných těžkých nákladních vozidel se pohybují v téže
vzdálenost v rozmezí 75–85 dB.
Jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi dopravních
staveb. Není předpoklad, že by byly všechny mechanismy užívány současně. Umístění zdrojů
hluku se bude neustále měnit dle aktuální potřeby.
Hluk v období výstavby bude mít dočasný charakter a omezí se vždy na určitý rozestavěný
úsek rozestavěné trasy přeložky.
Stavební práce budou probíhat pouze v denní době v časových úsecích tak, aby ekvivalentní
hladina akustického tlaku v denní době stanovená pro 8 souvislých na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin nepřekročila hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru staveb.
Stanovení úrovně hladiny hluku vznikajícího v období vlastní výstavby není v této fázi
přípravy záměru možné. Závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitějším je množství
přepravované zeminy při výstavbě silničního tělesa. Na hlukových emisích se dále podílí
například doba výstavby určitého úseku trasy a tím kumulace stavebních mechanismů a
vozidel v místě a čase, umístění zařízení staveniště, dvorů, technologie výstavby a akustické
parametry použitých strojů a automobilů. Tyto údaje bude možné stanovit po zvolení
dodavatele stavby.
Období provozu
Hlavním zdrojem hluku v dotčeném území bude provoz vozidel po nové přeložce l/37. Tento
hluk bude trvalý a bude více či méně zasahovat celou trasu přeložky a její okolí, a tedy i
případně obyvatelstvo v blízkém okolí.
Pří jízdě automobilů existují 3 hlavní zdroje hluku:
• hnací a převodové agregáty
• odvalování pneumatik po vozovce
• aerodynamický hluk
Hladina hluku v dotčeném území je ovlivňována třemi základními skupinami faktorů:
• druhem a technickým stavem dopravních prostředků
• intenzitou a skladbou dopravy a dalšími charakteristikami dopravy jako je např. její
plynulost, styl jízdy, rychlost, povrch vozovky, typ komunikace, podélný sklon vozovky
apod.
• stavebním uspořádáním a charakteristikou zástavby v okolí komunikace
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Pro doložení posouzení možného vlivu hlukové zátěže navrhované stavby byla zpracována
Akustická studie č. 202202-02 (Akustika Bartek s. r. o., Tomáš Bartek, 02/2022). Úkolem této
studie je zmapovat hlukovou zátěž dotčené lokality po výstavbě záměru „I/37 Žďár nad
Sázavou – SZ + JZ obchvat.“
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 14.01 profi14_uzemi (JpSoft).
Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových
pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Určující ukazatele hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 272/2011 ve znění pozdějších
předpisů (NV č. 217/2016). Dle § 12 odst. 3 se hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny
v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další
korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce
-5 dB.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Část A
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru
Tabulka č. 23
Korekce [dB]
Druh chráněného prostoru

1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor
staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde
se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:

1.

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy
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2.
3.

4.

vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do
provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy
a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.
třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném
pásmu dráhy.
Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže (dále jen SHZ).

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit v případě, že
se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě
se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle
odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým
limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte
další korekce , +5 dB.
Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další
korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí
Tabulka č. 24
Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro venkovní prostor LAeq,T [dB]
zdroj
DEN
NOC
dálnice, silnice I. a II. tř., místní komunikace I. a II. tř.

65

55

silnice III. tř., komunikace III. tř. a účelové komunikace

60

50

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro ChVePS
Tabulka č. 25

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro venkovní prostor LAeq,T [dB]
zdroj
DEN
NOC
hluk z dopravy na silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a
účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o
55
45
pozemních komunikacích
hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a
II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad
60
50
hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích
stará hluková zátěž
70
60
CHVePS

- chráněný venkovní prostor stavby

Provoz záměru, zdroje hluku, stanovení hlukové zátěže, vstupní data
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a pro
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, které jsou uvedeny pro rok 2020. Tyto údaje byly
následně přepočteny pro výhledový výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na
ostatních okolních komunikacích, které budou na obchvat napojeny. Pro přepočet byly
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použity koeficienty vývoje intenzit dopravy, uvedené v dokumentu TP225 Prognóza intenzit
automobilové dopravy (6/2018). Pro výpočet byly použity koeficienty pro kraj Vysočina.
Odhad intenzity dopravy v roce 2035 na komunikacích zahrnutých do výpočtu je uveden na
stranách 84-85 v tabulce č. 13 Dokumentace.
V rámci posouzení je provedeno i vyhodnocení stávajícího stavu hlukové zátěže u
referenčních kontrolních bodů (dále jen RKB), které jsou již nyní v území zasaženém hlukem
z dopravy (v lokalitě Zámek Žďár – RKB č. 1 a Žďár nad Sázavou 3 - RKB č. 5 a 6) a
posouzení u nejvíce exponovaného referenčního kontrolního bodu (RKB č. 6) pro určení
hygienického limitu v rámci režimu staré hlukové zátěže. Výhledový stav v hlukové studii je
u RKB 1, 5 a 6 i ve variantním řešení (nulová varianta a varianta se záměrem).
U nejexponovanějšího RKB č. 6 je provedeno posouzení, zdali je možné pro určení
hygienického limitu uznat korekci pro režim staré hlukové zátěže.
Intenzity a složení dopravy pro sčítací úsek 6-1151 (ul. Brodská)
Tabulka č. 26
Rok
sčítání 2000
sčítání 2016
2035 nulová varianta

Osobní vozidla
4 844
7 395
8 726

Nákladní vozidla
859
840
966

Celkem
5 703
8 235
9 692

6 621

823

7 445

2035 záměr

Vymezení objektů a referenčních kontrolních bodů
Dle umístění záměru byly vymezeny všechny nejbližší objekty k bydlení, u kterých byly
vyměřeny referenční kontrolní body (dále jen RKB). Kontrolní body byly zvoleny
v chráněném venkovním prostoru stavby nejblíže situovaném vůči novému zdroji hluku – 2 m
od fasády ve výšce od 2 do 15 m (ve výšce jednotlivých podlaží) a v půdorysné cca
vzdálenosti od osy sledované komunikace.
Referenční kontrolní body
Tabulka č. 27
RKB č.

staničení cca [km]

č. p.

k. ú.

vzdálenost cca [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.400
0.750
0.930
2.170
2.850
2.900
3.000
4.300
4.820
4.990
5.140
5.440

216
503
174
2419
2034
2032
811
513
2138
2148
2153
838

Zámek Žďár
Zámek Žďár
Zámek Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár

80
50
23
250
42
72
51
22
26
34
40
39

Protihluková stěna
Vzhledem k nadlimitním imisním hodnotám ve sledované zástavbě k bydlení v okolí
budoucího záměru byly navrženy a modelovány protihlukové stěny umístěné na horních

110

hranách náspů či zářezů. Z vnitřní strany (směrem ke komunikaci) doporučuje zpracovatel
akustické studie s pohltivým povrchem.
Soupis modelovaných protihlukových stěn
Tabulka č. 28
č. PHS

ve směru
od Ždírce

začátek
[km]

délka
[m]

výška
[m]

1
2
3a
3b
4
5
6

L
P
L
L
L
L
L

0.482
0.83
2.735
2.805
2.888
4.370
4.800

470
70
70
67
192
100
420

3
3
3
6
3
3
3

7

L

5.400

70

3

L ... na levé straně

P ... na pravé straně

Akustické výstupy
Provoz záměru
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v RKB, r. 2035, DEN
Tabulka č. 29

0.400
0.750
0.930
2.170

2.850

2.900
3.000
4.300

4.820

Zámek Žďár

-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6
-7
-7
-8
-9
-9
-9
-9
-9

staničení cca
[km]

Město Žďár

RKB č.

TABULKA BODŮ VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
č. p.
k. ú.
výška
ZÁMĚR
limit
2
42.5
60
216
5
47.4
60
2
41
60
503
5
44.4
60
2
49.3
60
174
5
53
60
2
31.3
60
2419
5
36.4
60
2
47.5
60
5
49.1
60
2034
8
51.8
60
11
53.9
60
14
56.2
60
3
57.6
60
2032
6
58.9
60
9
59.2
60
3
48.4
60
811
6
52.6
60
513
2
51.6
60
2
46.4
60
5
48.5
60
2138
8
50.1
60
11
52
60
15
54.6
60

rozdíl
-17.5
-12.6
-19
-15.6
-10.7
-7
-28.7
-23.6
-12.5
-10.9
-8.2
-6.1
-3.8
-2.4
-1.1
-0.8
-11.6
-7.4
-8.4
-13.6
-11.5
-9.9
-8
-5.4

-10
-10
-10
-10
-10
-11
-11
-11
-11
-12
-12

4.990

2148

5.140

2153

5.440

838

Město Žďár
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2
5
8
11
14
2
5
8
11
2
5

43.6
49.5
51.3
52.8
54.6
44.9
50.3
52.3
54.4
47.5
51.7

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

-16.4
-10.5
-8.7
-7.2
-5.4
-15.1
-9.7
-7.7
-5.6
-12.5
-8.3

Nejistota výpočtu ±1.5 dB

Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v RKB, r. 2035, NOC
Tabulka č. 30
TABULKA BODŮ VÝPOČTŮ(NOC)
č. p.

0.400

216

0.750

503

0.930

174

2.170

2419

2.850

2034

2.900

2032

3.000

811

4.300

513

4.820

2138

4.990

2148

k. ú.

Zámek Žďár

-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6
-7
-7
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10

staničení cca
[m]

Město Žďár

RKB č.

výška
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
8
11
14
3
6
9
3
6
2
2
5
8
11
15
2
5
8
11
14

LAeq,8h [dB]
ZÁMĚR

limit

rozdíl

33.7
38.6
32.2
35.7
40.5
44.2
22.8
27.8
39.8
41.3
43.9
46
48.3
49.9
51.2
51.5
40.7
45
43.9
38
40.2
41.9
43.9
46.7
35.5
41
42.8
44.4
46.4

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

-16.3
-11.4
-17.8
-14.3
-9.5
-5.8
-27.2
-22.2
-10.2
-8.7
-6.1
-4
-1.7
-0.1
1.2
1.5
-9.3
-5
-6.1
-12
-9.8
-8.1
-6.1
-3.3
-14.5
-9
-7.2
-5.6
-3.6
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5.140

2153

5.440

838

2
5
8
11
2
5

Město Žďár

-11
-11
-11
-11
-12
-12

36.8
42.1
44.1
46.3
41.5
46.5

50
50
50
50
50
50

-13.2
-7.9
-5.9
-3.7
-8.5
-3.5

Nejistota výpočtu ±1.5 dB

V tabulkách č. 29 a č. 30 jsou uvedeny hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny hluku na
nejbližší chráněný venkovní prostor stavby. V grafické části Akustické studie, která je
uvedena v Příloze č. 8 v celém rozsahu, jsou graficky zobrazena hluková pásma.
Posouzení exponovaného RKB č. 6 ohledně určení režimu staré hlukové zátěže
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, DEN
Tabulka č. 31
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-6
-6
-6

3
6
9

r. 2000
60.3
60.4
60.1

BODŮ
nulová
r. 2035
61.7
61.7
61.5

VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
záměr
rozdíl 1)
r. 2035
1.4
57.6
1.3
58.9
1.4
59.2

limit

rozdíl 2)

70
70
70

-12.4
-11.1
-10.8

Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, NOC
Tabulka č. 32
TABULKA
RKB č.
-6
-6
-6
1) ...
2) ...

výška [m]

r. 2000

3
54.7
6
54.7
9
54.4
rozdíl = nulová - 2000
rozdíl = záměr – limit

BODŮ
nulová
r. 2035
54.4
54.4
54.1

VÝPOČTŮ
(NOC)
LAeq,8h [dB]
záměr
rozdíl 1)
r. 2035
-0.3
49.9
-0.3
51.2
-0.3
51.5

limit

rozdíl 2)

60
60
60

-10.1
-8.8
-8.5

Vyhodnocení nulového a budoucího stavu hlukové zátěže u RKB 1, 5 a 6
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, DEN
Tabulka č. 33
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-1
-1
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

2
5
2
5
8
11
14
3
6
9

BODŮ

VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
NULOVÁ
ZÁMĚR
51.3
42.5
54.2
47.4
55
47.5
55
49.1
55
51.8
55
53.9
55
56.2
61.7
57.6
61.7
58.9
61.5
59.2

rozdíl
-8.8
-6.8
-7.5
-5.9
-3.2
-1.1
1.2
-4.1
-2.8
-2.3
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Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, NOC
Tabulka č. 34
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-1
-1
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

2
5
2
5
8
11
14
3
6
9

BODŮ

VÝPOČTŮ

NULOVÁ
45
47.9
47.7
47.6
47.6
47.6
47.7
54.4
54.4
54.1

(NOC)
LAeq,8h [dB]
ZÁMĚR
33.7
38.6
39.8
41.3
43.9
46
48.3
49.9
51.2
51.5

rozdíl
-11.3
-9.3
-7.9
-6.3
-3.7
-1.6
0.6
-4.5
-3.2
-2.6

Vyhodnocení hlukové zátěže pouze z obchvatu (I/37) bez ul. Brodská (I/19) u RKB 5 a 6
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB
Tabulka č. 35

RKB č.
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

výška [m]
2
5
8
11
14
3
6
9

TABULKA BODŮ
VÝPOČTŮ
DEN
LAeq,16h [dB]
obchvat
limit
rozdíl
obchvat
39.6
60
-20.4
31.8
43.3
60
-16.7
35.5
47.4
60
-12.6
39.7
50.3
60
-9.7
42.6
53.8
60
-6.2
46.1
41
60
-19
33.4
44.3
60
-15.7
36.7
47.8
60
-12.2
40.2

NOC
LAeq,8h [dB]
limit
50
50
50
50
50
50
50
50

rozdíl
-18.2
-14.5
-10.3
-7.4
-3.9
-16.6
-13.3
-9.8

V modelových výpočtech bylo počítáno s ekvivalentním provozem liniového zdroje (RPDI
dle TP 225 pro rok 2035). Ve výsledkových tabulkách jsou uvedené hodnoty dopadající
ekvivalentní hladiny hluku na sledované chráněné venkovní prostory staveb, v grafické části
jsou zobrazena hluková pásma včetně odrazů od vlastních fasád.
Z výpočtů uvedených v akustické studii dle zadaných vstupů a závěrečných hodnot
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v příslušných referenčních kontrolních bodech, je
zřejmé, že:
•

hluková zátěž provozu záměru nebude v zájmovém území v chráněném venkovním
prostoru staveb záměru překračovat hygienické limity pro den LAeq,16h = 60 dB a pro noc
LAeq,8h = 50 dB, u RKB č. 6 hygienické limity v režimu staré hlukové zátěže pro den
LAeq,16h = 70 dB a pro noc LAeq,8h = 60 dB (se stávající dominancí imise z ul. Brodské
(I/19))
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Zpracovatel Akustické studie v závěrečném hodnocení uvádí, že u všech ostatních sledovaných
referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor staveb je z výše uvedených
výpočtů dle vstupních dat zřejmé, že hluková zátěž nebude vlivem provozu záměru
překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru stavby příslušné limitní
hygienické hodnoty pro den a pro noc.
Vibrace
Období výstavby
Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost
pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu vozovky. Velikost přenosu
vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem stavební
konstrukce a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
V období výstavby mohou vznikat vibrace zejména činností těžkých stavebních strojů (např.
při hutnění). Nepředpokládá se vznik vibrací, které by mohly mít vliv na statiku objektů.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Potenciálními zdroji vibrací je
provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější vliv vibrací lze očekávat obvykle v řádu
metrů, výjimečně desítek metrů od osy komunikace. Prakticky jde o negativní vliv pouze na
budovy v těsném okolí stávající komunikace. Průjezdem těžkých nákladních vozidel
zásobujících stavbu příp. dalšími stavebními činnostmi může docházet k lokálnímu výskytu
vibrací. Jejich výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní dobu a přenos do
nejbližší zástavby se s ohledem na trasování a konstrukci vozovek nepředpokládá.
Období provozu
V období provozu může být zdrojem vibrací provoz po dokončené komunikaci, zejména z
nákladních vozidel. Vzhledem k tomu, že je většina trasy vedena mimo zastavěná území,
nebudou tyto vibrace významným vlivem pro obyvatelstvo.
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Terénní úpravy budou zahrnovat skrývku kulturních zemin (ornice, případně humózní vrstvy
zeminy v záboru stavby) a dále výkopové práce spojené s realizací tělesa nové trasy silnice
I/37 (zářezy, násypy, založení mostních objektů). Silnice je dle terénu vedena v zářezu v km
cca 0,94 až 1,21 (mostní objekt SO 204.1 je veden v rovině), v km 1,28 až cca 1,7 je vedena
v násypu (největší násyp je v km 1,67 most SO 206.1), následně je v km 1,7 až cca 2,25
vedena v zářezu. Následuje situace mimoúrovňové křižovatky (SO 103.2 MÚK I/37 a I/19
Brodského), která mění ráz území. Významným prvkem v území je most (SO 203.2 Most
v km 3,2 přes Sázavu), který překračuje nivu vodoteče v souběhu s trasou železnice č 250
Havlíčkův Brod – Brno a jejího mostního objektu. Následně je trasa vedena dle souvisejícího
území podél železniční trati v zářezu, od km cca 4,5 již v rovině.
Problematika zásahu do krajiny je posouzena v Příloze č. 12. V současnosti nelze autenticky
zpracovat vizualizaci trasy, tu bude možné realizovat až po projekčním zpracování záměru,
který bude na základě podmínek provedeného posouzení stavby upraven, zejména v 1.stavbě
bude projekčně prověřeno vedení trasy v prostoru rybníků Převorský a Nový Žďár.
Stejně bude podrobně zpracována bilance zemin v projektu, kde bude vymezena velikost
výkopů a potřeba násypů zeminy v rámci stavby.
Rovněž z bilance kulturních zemin bude přesně vymezena velikost přebytku. Na stavbě bude
deponována pouze zemina, která bude následně na stavbě využita k ohumusování svahů
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zemních těles a k rekultivacím území v oblasti stavby. Zbývající zeminy budou ihned po
odtěžení odvezeny do místa trvalého využití.
Přítomnost nového antropogenního útvaru v jakékoliv krajině znamená vždy zásah do tohoto
části území, obzvláště v případě realizace liniové stavby.
Snížení dopadu navrhované liniové stavby lze u technických staveb ovlivnit umístěním do
krajiny, vhodným technickým řešením, a především začleněním stavby do krajiny (vegetační
úpravy).
Nejvýznamněji bude dotčeno území nivy Sázavy. Pro zmírnění výrazného zásahu do
krajinného rázu v části trasy v blízkosti Dolního hřbitova a v km cca 0,5 až 0,8 jsou navržena
opatření na základě prověření technického řešení, která umožní postupné začlenění trasy do
krajiny, ochranu přírodních prvků (technické řešení stavby využitím veškerých prvků a
opatření pro harmonické začlenění stavby do krajiny).
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (např.
struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny,
části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území,
přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy;
ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo archeologického významu,
území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)
Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Záměr je situován do jihozápadní a severozápadní části města Žďár nad Sázavou. Historická
zástavba města Žďáru nad Sázavou je situována nad řekou Sázavou. Zámek Žďár východně
od řeky Sázavy. Městu dominují památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v
historickém jádru Žďáru nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
včetně přilehlého areálu zámku.
Z hlediska hlukové a imisní situace má v území dominantní vliv doprava vázaná na současný
silniční průtah městem. Stávající hluková situace v místě záměru je dána zejména hlukem z
provozu na pozemních komunikacích a pozaďovým hlukem.
Z hlediska imisních koncentrací je území záměru zatíženo podlimitně v případě zátěže NOx a
PM2,5, PM10 a benzenem. V případě benzo(a)pyrenu je území na hranici limitů. Na základě
údajů o kvalitě ovzduší dle ČHMÚ se postupně zjištěné hodnoty pozadí v porovnání
zjištěných hodnot v letech 2012–2016, 2014–2018 a 2016–2020 zlepšují (viz další část
Dokumentace).
Dotčené území zahrnuje antropogenní krajinu (zástavba, oblasti se zahradami), krajinu
s kulturním dědictvím, krajinu s přírodním společenstvím (niva vodoteče Sázava). Plocha
vymezena pro stavbu přeložky prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,
zejména IV. zónou, v místě přemostění Sázavy (2. úsek) se stavba dostává do kontaktu s
plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
Lokalita záměru není situována v ochranném pásmu vodního zdroje, v ochranném pásmu
přírodních léčivých zdrojů, je situována v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV). V lokalitě záměru se nachází významný vodní tok Sázava.
Stavba nezasahuje na území soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, ale je situována v těsné blízkosti EVL Dívka (CZ0613809, lokalita kuňky
ohnivé) a v blízkosti EVL Louky u Černého lesa (CZ0615014, lokalita srpnatky fermežové).
Trasa neprochází územím přírodního parku ani není v jeho blízkosti.
Významné krajinné prvky nad rámec významných krajinných prvků vyjmenovaných
zákonem se na území CHKO neregistrují. V trase obchvatu se památné stromy nenacházejí.
Stavba se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy, která je s doprovodným porostem vymezena jako biokoridor.
Bezprostředně trasa souvisí s lokálním biocentrem evidovaném pod názvem „U trati“, ale toto
lokální biocentrum nebude stavbou přímo dotčeno (úprava ÚP). Záměr bude realizován tak,
aby byla zachována stabilita celého systému, zejména lokálního biokoridoru vedeného podél
vodoteče Sázava.

117

Katastrální území Město Žďár 795232, Zámek Žďár 795453 a Hamry nad Sázavou 637106 se
nacházejí ve zranitelné a citlivé oblasti dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, a
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí.
Lokalita záměru se nenachází v poddolovaném území, v chráněném ložiskovém území, ani se
zde nenachází žádná ložiska či prognózní zdroje.
Část půdy na vybrané lokalitě patřící do ZPF je zařazena do nadprůměrné kategorie ochrany
(I. a II. třída ochrany) ZPF. Přechází přes pozemky zařazené určené k plnění funkcí lesa.
Území je klasifikováno jako území s potenciálními archeologickými nálezy.
Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Záměr je situován:
• ve IV zóně ochrany CHKO Žďárské vrhy, část v místě přemostění Sázavy se
dostává do kontaktu s plochou III. zóny CHKO
• záměr je situován v CHOPAV
• mimo evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000
• dotčen bude lokální biokoridor podél Sázavy
• mimo území historického a kulturního, respektovány budou pohledové
charakteristiky (vegetační úpravy), ale v blízkosti památky Dolní hřbitov – navržena
jsou opatření
• je v území archeologického významu
• mimo území zatěžována nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží), vyjma
původní skládky suti, která již byla řešena v rámci související stavby „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ (město Žďár nad Sázavou – protokol o předání a
převzetí pozemku z 31. 12. 2021)
Vlastní stavba neznamená nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu nebo schopnost
regenerace. Realizací terénních úprav, výsadbou dřevin bude trasa postupně začleněna do
okolního prostředí.
Záměr ” I/37 Žďár nad Sázavou – SZ a JZ obchvat“, včetně všech souvisejících stavebních
částí, nebude znamenat takové řešení, které by mohlo znamenat významné ovlivnění nebo
narušení kvality a schopnosti regenerace přírodních zdrojů.
Uvedené stavební řešení nebude rovněž mít vliv na území historického nebo kulturního
významu (navržena jsou opatření), ani na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení. Pro
ochranu obyvatelstva jsou rovněž navržena příslušná opatření (protihlukové stěny, technické
řešení stavby). Pro začlenění stavby do území je navržena výsadba zeleně s hygienickým a
estetickým významem s uplatněním přírodě blízkých druhů zeleně, navrženo je prověření
možnosti úpravy vedení trasy v místě Převorského rybníku a rybníku Nový Žďár nebo
kompenzační opatření.
Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností:
- na územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny představuje účelové propojení ekologicky
stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem zachovat biodiverzitu přírodních
ekosystémů a stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu. ÚSES je postupně
navrhován na třech navzájem provázaných hierarchických úrovních – nadregionální,
regionální, lokální. Lokální (místní) ÚSES v sobě zahrnuje i systémy nadřazené, až na této
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úrovni lze síť navzájem propojených ekologicky cenných částí přírody považovat za skutečný
systém. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména vytvoření sítě relativně
ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu,
zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, zachování či podpoření
rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).
Situace územních systémů ekologické stability vyšší hierarchické úrovně
(dle ZÚR kraje Vysočina)
Obr. č. 25

(dle https://www.kr-vysocina.cz/)

Aktivity v plochách a koridorech vymezených jako ÚSES na nadregionální a regionální
úrovni je nutné podřídit zabezpečení funkce ÚSES pro zvýšení biodiverzity a ekologické
stability krajiny.
Z prvků vyšší hierarchické úrovně na území Žďáru nad Sázavou zasahuje část
nadregionálního biokoridoru 125 (NRBC 81 Žákova hora – NRBK 124, vegetační typ osy –
mezofilní, bučinná) a část RBC 1565 Peperek (L2 (BK, JV, SM), P, B), které je biocentrem
vloženým v ose NRBK 125. Žádný z těchto skladebných prvků nebude záměrem dotčen.
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu
Žďár nad Sázavou je založena na principu tvorby ucelené ekologické sítě, sestávající se z
vzájemně navazujících a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů. Vymezeny jsou
následující skladebné části ÚSES:
• část nadregionálního biokoridoru 125 (NRBC 81 Žákova hora – NRBK 124) – mimo
dotčené území
• část RBC 1565 Peperek, které je biocentrem vloženým v ose NRBK 125 – mimo
dotčené území
• na území města je vymezeno dvacet čtyři lokálních biocenter, jedenáct z nich neleží v
řešeném území celou plochou. Pouze jedno lokální biocentrum je vloženo v ose
nadregionálního biokoridoru, ostatní jsou součástí výhradě lokálních větví ÚSES.
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• celý systém je propojen relativně hustou sítí lokálních biokoridorů (celkem 28), které
tvoří ve většině případů zcela samostatné větve, nebo svým umístěním podporují
fungování koridorů vyšších úrovní systému.
Na území města jsou zastoupeny dva základní typy větví místního ÚSES, sestávající z
navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů
(LBC a LBK). Pro území, jímž prochází navrhovaný obchvat, je významná část vymezených
hydrofilních větví ÚSES. Jedná se o větve, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně
do vlhkých až mokrých poloh vázaných na vodní toky a plochy hydrofilní větve v řešeném
území převažují.
Hlavní větve jsou vázané na řeku Sázavu (LBC Hynkovec, U Pilské, Nový a Bránský rybník,
V sídlišti U trati a Březinův rybník a propojující biokoridory), Stržský potok (LBC Pod Strží a
Konventský rybník a navazující biokoridory), potok Staviště (LBC Plícky, Hrázky a
související biokoridory), v jižní části území města Žďár nad Sázavou jsou vymezeny větve
navazující na soustavu rybníků na Vetelském potoce a Šebravě (LBC Návesník - Vetla,
Kamenný rybník, Křivý rybník a spojující biokoridory), Honzovském potoce a jeho přítocích
(LBC Pod Jamskou cestou, Honzovské rybníky, Na Mělkovickém rybníku a navazující
biokoridory); na západě prvky vázané na potok Rejznarka a bezejmenný tok spojující rybník
Myškovec a Dívka (LBC Rejznarka, Dívka a opět biocentra spojující biokoridory).
(čerpáno z ÚP Žďár nad Sázavou)
Výřez mapy Územního plánu sídelního útvaru s prvky ÚSES v nejbližší blízkosti navrhované
trasy - 1. úsek
Obr. č. 26

LBK podél Sázavy
LBK podél Sázavy

LBC Za konventem

LBK

LBC Nový a Bránský
rybník
LBK Sázava

(dle
https://www.zdarns.cz/media/files/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_a.pdf
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1. úsek kříží hlavní větev vázanou na řeku Sázavu, tj. lokální biokoridor spojující LBC U
Pilské a LBC Nový a Bránský rybník. Trasa kříží lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53
spojující LBC U Pilské a Nový a Bránský rybník (SO 202,1 Most na silnici I/37 v km 0,533
přes Sázavu a cyklostezku).
Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Zabezpečena
bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici I/37. Zabezpečení průchodnosti
biokoridoru v prostoru obchvatu bude podrobně řešeno v projektu stavby.
Detail s vymezením místa přechodu biokoridoru mostním objektem je uveden v následujícím
grafickém znázornění dle dosavadního řešení v rámci Technické studie 1. úseku
Detail s vymezením místa přechodu biokoridoru mostním objektem
Obr. č. 27

Střet s prvkem ÚSES

2. úsek se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy – LBK Sázava v km 3,2 (SO 203 Most v km 3,2 přes Sázavu). Most
původně zasahoval do lokálního biocentra evidovaného pod názvem „U trati“ (LBC U trati o
výměře 4,5 ha, 5BC4-5, cílový typ společenstva vodní, luční, v současnosti zahrnuje tok
Sázavy s bohatými břehovými porosty, přirozené mokré louky). Nový ÚP vymezil zmenšení
rozsahu biocentra s ohledem na dopravní koridor, jak je zřejmé z následujícího výřezu situace
územního plánu (obr. č. 28).
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Výřez mapy Územního plánu sídelního útvaru s prvky ÚSES v nejbližší blízkosti navrhované
trasy - 2. úsek
Obr. č. 28

LBK Sázava

LBC U trati

LBK Sázava

Detail střetu s prvkem ÚSES
Obr. č. 29
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V další části již není trasa v kolizi s prvky územních systémů ekologické stability, jak
dokladuje následující obr. č. 30 s výřezem situace územního plánu s vymezením prvků ÚSES.
Obr. č. 30

LBK

LBC Kamenný rybník

LBK

(dle https://www.zdarns.cz/media/files/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_a.pdf)

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem z pohledu ochrany přírody a krajiny, veřejně
prospěšným opatřením dle platné legislativy. Pro všechny části ploch s rozdílným
způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES platí dle územního
plánu města následující podmínky využití:
• Hlavní – je využití sloužící k zachování či posílení funkčnosti ÚSES.
• Podmíněně přípustné – je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití
daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či
podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a
nesníží aktuální míru ekologické stability území.
• Nepřípustné – je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální
funkčnost ÚSES.
Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v
zastavitelných plochách.
Výjimky tvoří stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES, stavby dopravní
infrastruktury v plochách dopravní infrastruktury za předpokladu minimalizace jejich
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES,
stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci
systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného
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a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES a stavby a
zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která
nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace
jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost
ÚSES.
Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Obchvat protíná
lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53 a v dále v km 3,2 nivu Sázavy. Zabezpečena bude
průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici I/37. Zabezpečení průchodnosti
biokoridoru v prostoru obchvatu bude podrobně řešeno v projektu stavby (řešeno
autorizovaným projektantem ÚSES). V Dokumentaci je uvedena možnost zabezpečení funkce
biokoridoru s ohledem na údaje uvedené v technických studiích).
- na zvláště chráněná území
Na území města se nacházejí čtyři zvláště chráněná území. Maloplošná zvláště chráněná
území reprezentuje Přírodní památka (PP) Peperek, Přírodní památka Louky u Černého lesa
(obě v k. ú. Zámek Žďár s přesahem do sousedních katastrů) a PP Šafranice (v k. ú. Veselíčko
u Žďáru nad Sázavou s přesahem do sousedních katastrů). Všechny tyto Přírodní památky
mají ochranná pásma.
Velkoplošným chráněným územím je Chráněná krajinná oblast (CHKO) Žďárské vrchy.
Stavba prochází územím CHKO IV. zónou. V místě přemostění Sázavy se stavba dostává do
kontaktu s plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
CHKO Žďárské vrchy byla vyhlášena 25. 5. 1970, rozkládá se v nadmořské výšce 490–836 m
n. m., vnitřně je členěna na 4 zóny – k upřesnění intenzity a způsobu ochrany, přičemž v 1.
zóně je ochrana nejpřísnější. Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích
typických znaků, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životního prostředí; k typickým
znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch,
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící
živočišstvo, sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového
rázu i monumentální nebo dominantní díla.
Situace se zákresem CHKO Žďárské vrchy v předmětném území
Obr. č. 31
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Do jiných zvláště chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (velkoplošná ZCHÚ = národní park, maloplošná ZCHÚ
= národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka)
navržená trasa silnice I/37 nezasahuje.
Přírodní památka (PP) Peperek, PP Louky u Černého lesa (obě v k. ú. Zámek Žďár s
přesahem do sousedních katastrů), PP Šafranice (v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou s
přesahem do sousedních katastrů), PP Rozštípená skála a PP Díly u Lhotky jsou mimo dosah
posuzované trasy obchvatu, včetně jejich ochranných pásem.
Jak je zřejmé z následujícího výřezu situace, jsou od dotčeného území ve významné
vzdálenosti. Nejblíže situovaná přírodní památka PP Louky u Černého lesa je ve vzdálenosti
nejblíže cca 500 m od nové trasy I/37, za stávající silnicí I/37.
Obr. č. 32
PP Louky u
Černého lesa
PP Šafranice
P Peperek

PP Rozštípená
skála
PP Díly u Lhotky

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
V souvislosti se vstupem ČR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejímž cílem je
zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Soustava těchto území má
zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a živočišným druhům významným nikoliv
pouze z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality
vyplývá ze směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice
o ptácích“) a směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).
Lokalita stavby není součástí ptačích oblastí, evropsky významných lokalit nebo území
chráněných podle Ramsarské úmluvy.

125

Na území města se nachází pět evropsky významných lokalit – EVL Dívka (CZ0613809,
lokalita kuňky ohnivé), EVL Louky u Černého lesa (CZ0615014, lokalita srpnatky
fermežové), EVL Staviště (CZ0613333, lokalita vranky obecné), EVL Babinský rybník
(CZ613318), EVL Vetelské rybníky (CZ0613338). Ptačí oblasti se v dotčeném území
nenacházejí.
Nejblíže situované prvky Natura 2000
Obr. č. 33

EVL Louky u Černého lesa
CZ0615014
EVL Dívka
CZ0613809

EVL Staviště
CZ0613333

EVL Babinský rybník
CZ0613318

EVL Vetelské rybníky
CZ0613338
(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

Nejblíže situovaná je EVL Dívka:
Kód lokality:
CZ0613809
Biogeografická oblast:
kontinentální
Rozloha lokality:
36,1 ha
Evropsky významný druh kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Katastrální území
Hamry nad Sázavou, Město Žďár, Zámek Žďár
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Obr. č. 34

Rybníky Dívka, Mikšovec, Jedlovský a Pihoun jsou severně od obce Hamry nad Sázavou, asi
2 km západně od Žďáru nad Sázavou v CHKO Žďárské vrchy.
Rybníky Mikšovec a Dívka mají poměrně dobře vyvinutý, avšak díky intenzivnímu
rybníkářskému hospodaření úzký litorální pás. Litorální porosty jsou tvořeny rákosinami
(M1.1) s rákosem obecným (Phragmites australis) a orobincem širolistým (Typha latifolia) a
porosty vysokých ostřic (M1.7) s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a ostřicí
měchýřkatou (Carex vesicaria). V břehových porostech se vtroušeně vyskytují vrby a olše.
Rybník Jedlovský je téměř bez litorálu, rybníček Pihoun má vyvinutou rákosinu (M1.1
Rákosiny eutrofních stojatých vod).
Obr. č. 35

Stanovisko vydané při přípravě zjišťovacího řízení, dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny k záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ obchvat“ (Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, č.
j. 3212/ZV/18 z 21. 9. 2018) uvádí k EVL CZ0613809:
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EVL CZ0613809 Dívka je tvořena soustavou rybníků Dívka, Mikšovec, Jedlovský a Pihoun a
navazujícími mokřady a vlhkými loukami. Předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina
bombina). Kuňka ohnivá je vázána především na vodní prostředí a je náročnější na kvalitu a
množství biotopů v porovnání s většinou ostatních druhů obojživelníků. Většinu roku tráví v
různých typech vodních biotopů – v kalužích, tůních i rybnících, a to v rozdílných vodních
tělesech v průběhu celého roku. Dospělci se v průběhu roku zdržují v různých typech vodních
i suchozemských biotopů. Obývají vodní plochy, kde hledají potravu. Dále se vyskytují na
loukách, lučních ladech, ve světlých mokřadních lesích, na extenzivních polích a v dalších
obdobných biotopech. Kuňky ohnivé zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců,
pod návějemi listí, v ruinách, pod kameny, ve sklepích apod. Většina populace zimuje jen do
několika set metrů od vody. U tohoto druhu jsou prokázané migrace až 1 200 metrů od místa
rozmnožování, pravděpodobné jsou však i migrace na větší vzdálenosti v případě výskytu
příhodných suchozemských biotopů. Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné
blízkosti EVL představuje významné riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik
celé řady nových vlivů, negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu.
Namátkou lze jmenovat např. zásadní změny vodního režimu území, ovlivnění vlastností vod
posypovými materiály, fragmentace území narušující migrační cesty obojživelníků, rušení
hlukem, zvýšená mortalita při přímých střetech s vozidly, přímé narušení suchozemských
biotopů kuňky, usmrcování a zraňování jedinců při stavebních činnostech atd. Riziko je
vysoké také proto, že těžiště populace se nachází v rybníku Pihoun v těsné blízkosti
uvažované trasy obchvatu.
EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa tvoří rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké
louky v nivě Stržského potoka. Předmětem ochrany je mechorost srpnatka fermežová
(Drepanocladus vernicosus). Jedná se o konkurenčně slabý mech tvořící až několik metrů
čtverečních velké trsy. Svým výskytem je vázána na otevřená či slabě zastíněná, trvale vlhká
stanoviště – převážně rašelinné louky a přechodová rašeliniště. Srpnatka je ohrožena
především ničením přirozených stanovišť změnami vodního režimu (melioracemi).
Nebezpečné jsou i změny ve způsobu obhospodařování lokality. Upuštění od extenzivního
obhospodařování rašelinišť a rašelinných luk (kosení či pastvy) vede k nežádoucí sukcesi –
zarůstání bylinami a dřevinami. Také zintenzivnění zemědělského využívání krajiny a celkové
zvyšování obsahu živin vede ke změnám v konkurenčních poměrech, a tudíž ke znevýhodnění
srpnatky. Po narušení a částečném zničení lokality se při opětovném zlepšení podmínek
srpnatka velmi těžce vrací zpět kvůli své malé schopnosti rozmnožování a šíření. Nezbytně
nutné je zajistit zachování odpovídajícího a stálého vodního režimu. Důležitá je úroveň
hladiny podzemní vody, která dosahuje obvykle 3 až 8 cm pod vrcholky lodyžek a neměla by
významněji kolísat. Možná míra ovlivnění předmětu ochrany této EVL výstavbou a provozem
obchvatu je výrazně menší než v předešlém případě. Trasa obchvatu se nachází v zásadě za
hranicí dílčího povodí, resp. níže po proudu vodního toku a riziko ovlivnění (zvláště změna
vodních poměru) je relativně malá. Z posuzované dokumentace však není zřejmý konečný
rozsah a podoba uvažované stavby a navazujících objektů. I v tomto případě je proto namístě
uplatnit princip předběžné opatrnosti a vliv záměru na EVL důkladně vyhodnotit v
navazujících fázích řízení.
Podkladem pro zpracování Dokumentace EIA bylo stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ obchvat“
(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022), které je uvedeno v Příloze č. 2 Dokumentace.
Vychází z údajů vymezených v rámci připravované Dokumentace.
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Stanovisko uvádí, že „ve správním obvodu Správy CHKO Žďárské vrchy se nachází celkem
21 evropsky významných lokalit (EVL). Přibližně 1,5 km jižním směrem od plánovaného JZ
úseku se nachází EVL CZ0613338 Vetelské rybníky, cca 1,5 km západním směrem od
plánovaného SZ obchvatu se nachází CZ0613809 Dívka – předmětem ochrany je kuňka
ohnivá (Bombina bombina). 1 km východně od SZ části obchvatu se nachází CZ0615014
Louky u Černého lesa – předmětem ochrany je srpnatka fermežová (Hamatocaulis
vernicosus) a 0,5 km východně od SZ části obchvatu je vymezena CZ0613700 Žďár nad
Sázavou–garáže. Předmětem ochrany je netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Všechny
jmenované EVL se nacházejí v dostatečné vzdálenosti a vzhledem k jejich předmětům
ochrany a terénní situaci nemohou být záměrem nijak ovlivněny.
S ohledem na předmět žádosti a umístění záměru tedy lze vyloučit významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL na území CHKO Žďárské vrchy.“
Vzhledem k celkovému charakteru území a potřebě zodpovědně posoudit možnost vlivu
stavby na území související s předměty ochrany nejblíže situovaných evropsky významných
lokalit bylo autorizovanou osobou zpracováno posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Je zpracováno posouzení vlivu záměru podle § 45i
zák. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 45i zákona ČNR č.
114/1992 Sb., v platném znění, RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. (autorizace č. j.:
82209/ENV/15), které je uvedeno v Příloze č. 9.
CHOPAV
Stejnou hranici jako CHKO Žďárské vrchy (a tedy i shodný rozsah dotčení stavbou) má i
chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV 107 Žďárské vrchy. V této oblasti jsou
zakázány činnosti narušující vodní režim jako odlesňování, odvodňování, povrchová těžba.
Situace vymezující hranice CHOPAV v dotčeném území
Obr. č. 36

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)
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- na území přírodních parků
Stavba neprochází územím přírodního parku ani neleží v jeho blízkosti.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů
pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část přírody, např.
chráněné území, nemůže podle zákona být registrována jako VKP).
Stavba se dostává do střetu s těmito významnými krajinnými prvky:
• les poblíž mostu přes Sázavu v km cca 3,4 – 3,5
• vodní tok Sázava
• údolní niva Sázavy
Významné krajinné prvky nad rámec významných krajinných prvků vyjmenovaných
zákonem se na území CHKO neregistrují.
Stavba přechází přes pozemky určené k plnění funkcí lesa o přibližné výměře 2 230 m2 (zábor
lesa s ohledem na postup výstavby však bude pravděpodobně větší).
Základní údaje:
Vegetační stupeň: jedlobukový
Lesní oblast 16 - Českomoravská vrchovina
Soubor lesního typu 5K – Kyselá jedlová bučina (Abieto – Fagetum
acidophilum)
Lesní typ 5K1
Cílový hospodářský soubor: 53 - Hospodářství kyselých stanovišť
vyšších
- na památné stromy
Na území města se nachází památný strom – lípa srdčitá (lípa u Tokozu 100626, památným
stromem vyhlášena 3. 4. 1980, O: 820 cm, V: 24 m, S: přes 400 let) a buk u Zelené hory.
Přímo dotčeny stavbou nebudou žádné památné stromy, které by mohly být záměrem
ohroženy.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historická zástavba města Žďár nad Sázavou je situována nad řekou Sázavou (Žďár nad
Sázavou jižně od řeky, Zámek Žďár východně od řeky). Oběma částem města dominují
památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v historickém jádru Žďáru nad Sázavou a
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře včetně přilehlého areálu zámku.
Státem chráněná národní kulturní památka 11797/7-4653 kostel sv. Jana Nepomuckého
(Zelená hora) je zároveň od roku 1994 chráněna jako světové kulturní dědictví. Poutní kostel
na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem českého architekta s italskými předky Jana
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Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba byla zahájena v roce 1719
rozhodnutím opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy a vysvěcena dva
roky poté.
Ve správním území Žďáru nad Sázavou je evidována řada státem chráněných nemovitých
kulturních památek, zanesených v Ústředním seznamu kulturních památek).
38874 / 7-4627 kostel sv. Prokopa
46611 / 7-4630 kaple hřbitovní, Nejsvětější Trojice
86168 / 7-4628 kaple sv. Barbory (v centru města, v blízkosti kostela sv. Prokopa)
21806 / 7-4641 boží muka (Jiřího z Poděbrad, při čp. 488)
23080 / 7-4644 boží muka (u nového hřbitova)
28448 / 7-4640 boží muka
31211 / 7-4639 boží muka (před čp. 485)
36238 / 7-4642 boží muka (park u nového hřbitova)
36378 / 7-4643 boží muka (u silnice do Dolních Hamrů)
20542 / 7-4637 sousoší Nejsvětější Trojice (nám. Republiky)
36666 / 7-4645 smírčí kámen (u plotu chaty č. 72 u hráze rybníka Velká Strana)
22213 / 7-4638 pomník obětem nacismu (městský park)
45213 / 7-4629 čp. 1 - fara, s omezením: bez stodoly
20226 / 7-4632 čp. 60 - měšťanský dům (Veselská)
22837 / 7-4633 čp. 62 - měšťanský dům (nám. Republiky)
29353 / 7-4634 čp. 64 - měšťanský dům (nám. Republiky)
23350 / 7-7083 čp. 253 - měšťanský dům – Čechův dům (Havlíčkovo nám.)
10424 / 7-8525 čp. 276 - tvrz (Tvrz)
24630 / 7-4631 čp. 294 – radnice (nám. Republiky)
11797 / 7-4653 kostel sv. Jana Nepomuckého (Zelená hora)
14002 / 7-4667 hřbitov Dolní
33061 / 7-4669 boží muka (u rozcestí k Polničce)
35951 / 7-4668 boží muka (u cesty do Starého Dvora)
86717 / 7-4670 boží muka (při železničním mostě)
21713 / 7-4656 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (u mostu)
21597 / 7-4671 hraniční kámen (deponován v objektu dílen, Dvorská ul.)
32755 / 7-4365 hraniční kámen (při silnici, k. ú. Zámek Žďár a k. ú. Stržanov)
18079 / 7-4672 lávka – mostek (Dvorská ul.)
13882 / 7-4665 silniční most přes Sázavu s 8 sochami
26179 / 7-4647 čp. 1 - zámek s areálem
26968 / 7-4655 čp. 33 - zemědělský dvůr Lyra
31144 / 7-4654 čp. 38 - hospoda Táferna (Bezručova ul.)
Nejblíže k navrhované trase je Dolní hřbitov (14002 / 7-4667) a čp. 33 zemědělský dvůr Lyra
(26968 / 7-4655). Pro ochranu Dolního hřbitova jsou navržena opatření nad rámec řešené
technické studie. Zemědělský dvůr Lyry je od trasy silnice oddělen zástavbou podél ulice
Dvorská, rovněž zde jsou navržena opatření, související s prověřením možnosti řešení vedení
trasy přes rybníky, ale současně budou souviset i s ochranou dvory Lyra.
Celé území města je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Jakékoli zásahy do terénu musí být
předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat zásahům na území významných archeologických lokalit,
důležitých pro poznání vývoje osídlení města a jeho zázemí (lokalita Starý dvůr – s
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archeologickými nálezy ze 13. století, Staré město – s doklady středověké vsi z 2. poloviny
13. století).
- na území hustě zalidněná
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou. V trase
komunikace se nacházejí zahrádkářské kolonie. Ačkoliv bude posuzovaný záměr procházet v
okrajové části města Žďár nad Sázavou, nebude přímo zasaženo hustě zalidněné území.
Výjimkou je část území v km cca 4,0 až 5,3 (tj. mezi ulicemi Strojírenská, Nádražní a
Jihlavská, kde se trasa mírně přimyká k zástavbě v oblasti přednádražního prostoru.
Za území nadmíru zatěžovaná vlivy z dopravy na stávající trase silnice I/37 je nutné
považovat prostor kolem této silnice procházející centrem Žďáru nad Sázavou.
Město Žďár nad Sázavou má k 1. 1. 2021 20 485 obyvatel, z toho muži tvořili 9 849, ženy
10 636 (dle Čs. statistického úřadu). Průměrný věk obyvatel je 44,8 let (muži 43,2 a ženy 46,2
let).
Možné vlivy na veřejné zdraví jsou řešeny v dalších částech tohoto materiálu.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.
Část stavby je vedena prostorem s původní deponií stavebních a demoličních odpadů
(provozovatel AVE Vysočina s. r. o.) V prostoru nebyly uloženy odpady jiné kategorie než
„O“, není tedy předpoklad znečištění prostoru škodlivými sloučeninami. V rámci přípravy
související stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ byla deponie odpadů
odstraněna provozovatelem, který měl lokalitu v nájemním vztahu od města. K dispozici je
Protokol o předání a převzetí pozemku dne 31. 12. 2021, který stvrzuje, že byl pronajatý
pozemek předán v původním stavu.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území
a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména
ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a
jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch,
podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd,
zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti
(např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např.
dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny
klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví
včetně architektonických a archeologických aspektů
Při přípravě stavby ” I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat” byly sledovány následující
složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:
• ovzduší a klima
• vlivy na vodu
• půda
• horninové prostředí a přírodní zdroje
• flora, fauna a ekosystémy
• krajina
• hmotný majetek a kulturní památky
2.1 Ovzduší a klima
Území je na základě klimatických poměrů zařazeno do oblasti mírně teplé MT3 s krátkým
létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodné období je normální
až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až mírně
chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatické charakteristiky MT3 (dle Quitta, 1971)
Tabulka č. 36
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

20–30
120–140
130–160
40–50
-3–-4 °C
6–7 °C
16–17 °C
110–120
350–450 mm
250–300 mm
60–100

Větrná růžice
Pro výpočet ročního rozložení imisí ve zpracované Rozptylové studii byla použita aktuální
větrná růžice pro lokalitu Žďár nad Sázavou.
Parametry větrné růžice:
• Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, N 49° 33.07056', E 15° 56.98628'
• platná ve výšce 10 m nad zemí, četnosti uvedeny v %
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•
•
•
•
•

Stabilitní členění podle Bubník-Koldovský (metodika SYMOS'97)
Období výpočtu: 2007–2016
Vytvořeno: 15. 3. 2018, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: Oddělení modelování a expertíz, Úsek ochrany čistoty ovzduší
Objednavatel: TESO Ostrava spol. s r. o.

Rychlostní a stabilitní větrná růžice
Obr. č. 37

Hodnoty větrné růžice – celková růžice
Tabulka č. 37

Stávající imisní situace
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (K posouzení, zda dochází k překročení
některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro
čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty
ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup).
Zveřejněno je na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu Praha oblasti s překročenými imisními limity, OZKO - vrstvy GIS, (http://chmi.cz/files/portal/
docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html) pětileté průměry. Pro možnost porovnání vývoje imisní
situace jsou následně v grafické podobě uvedeny pětileté průměry v letech 2012–2016 a
nejnovější hodnoty údajů v letech 2014–2018.
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Obr. č. 38-55
36. nejvyšší 24h. koncentrace PM10 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

Průměrná roční koncentrace NO2 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

Průměrná roční koncentrace PM10 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020
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Průměrná roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

Průměrná roční koncentrace benzenu [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

Průměrná roční koncentrace B(a)P [ng/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

2016–2020

2016–2020
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Dle ročenky ČHMÚ „ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE
2020“ byl v tomto roce na ploše kraje Vysočina překročen imisní limit pro benzo(a)pyren na
0,04 % území (dle https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/20groc/).
Pro znázornění aktuální imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace PM10 a PM2,5,
naměřené v roce 2020 měřicím programem v lokalitě Žďár nad Sázavou. Imise jiných
znečišťujících látek nejsou v dotčené lokalitě sledovány.
Měřicí program v místě záměru
Tabulka č. 38
Identifikace
ISKO

Název
měřicího
programu

Klasifikace

Reprezentativnost

Cíl

okrskové měřítko
(0.5 až 4 km)

stanovení celkové hladiny pozadí
koncentrací

Lokalita

JZNZA

1196

B/U/RC
• pozaďová
• městská
• obytná;
obchodní

Žďár nad
Sázavou

Imisní koncentrace znečišťujících látek v r. 2017 (µg/m3)
Tabulka č. 39
Název
měřicího
programu

Max. denní koncentrace PM10

JZNZA
Pozn.:

Průměrná roční
koncentrace PM10

Průměrná roční
koncentrace PM2,5

17,9

11,5

57,0 1) (36 MV: 31,6) 2)
VoL: 1 3)
1)

Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku.
36 MV: 36. nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný počet překročení hodnoty
limitu. V případě vyšší hodnoty, než je limitní hodnota, jsou imisní limity překračovány.
3)
VoL: Počet překročení limitní hodnoty.
2)

Imise CO jsou měřeny nejblíže v Jihlavě (měřicí program JJIHA, cílem programu je využití
při operativním řízení a regulaci (SVRS), stanovení repr. konc. pro osídlené části území),
typově se jedná o obdobu lokalitu. V roce 2017 zde byla naměřena průměrná roční
koncentrace CO 321,3 µg/m3, maximální 8hodinová koncentrace pak 1145,4 µg/m3. V roce
2020 zde byla naměřena průměrná roční koncentrace CO 318 μg/m3, maximální 8hodinová
koncentrace pak 902,6 μg/m3.
Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2012-2016
Tabulka č. 40

PM10

PM2,5

CO

NO2

benzen

BaP

~ 22 µg/m3

~ 17 µg/m3

~ 300 µg/m3

12 µg/m3

0,9 µg/m3

0,7 ng/m3

benzen

BaP

Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2014-2018
Tabulka č. 41

PM10
~ 20 µg/m

PM2,5
3

~ 15 µg/m

CO
3

~ 300 µg/m

NO2
3

11 µg/m

3

0,9 µg/m

3

0,8 ng/m3
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Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2016-2020
Tabulka č. 42

PM10

PM2,5

CO

NO2

benzen

BaP

~ 18 μg/m3

~ 13 μg/m3

~ 300 μg/m3

~9 μg/m3

~0,8 μg/m3

~0,6 ng/m3

(dle: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko)

2.2 Voda
Povrchová voda
Celá trasa silnice spadá do povodí Sázavy (číslo hydrologického pořadí 1-09-01-007).
Jihovýchodně od zájmového prostoru prochází rozvodnice mezi hlavním povodím Sázavy
(1-09-01) a Oslavy (4-16-02). Toto rozvodí dvou moří ovlivňuje menší vodnatost toků a jejich
čistotu. Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_2120 Sázava od hráze
rybníku Velké Dářko po Nížkovský potok. Dle vyjádření Povodí Vltavy (č.j. PVL23624/2020-240 z 31. 3. 2020) ve zjišťovacím řízení je chemický stav hodnocen jako
„nedosažení dobrého stavu“ a ekologický stav je vymezen jako střední.
Významným vodním tokem je řeka Sázava, která protéká Pilskou nádrží, Bránským rybníkem
a městem Žďár nad Sázavou. Do Pilské nádrže ústí pravostranný potok. Druhým významným
tokem je Stržský potok, který je levobřežním přítokem Sázavy. Na potoce je vybudována
vodní nádrž Strž, která má účel průmyslový, ochranný a rekreační.
Levobřežním přítokem Sázavy ve městě je potok Staviště, na kterém se nachází vodní nádrž
Staviště (byla zdrojem pitné vody pro město). Potok má jeden pravobřežní a jeden levobřežní
bezejmenný přítok. V západní části katastru pramení potok Rejznarka, který je pravobřežním
přítokem Sázavy a na jihu potok Šabrava, který je jejím levobřežním přítokem.
Některé menší potoky v polích jsou částečně zatrubněny, ale je navrženo jejich otevření
(revitalizace). Většina toků je ve správě Povodí Vltavy, a.s. územní pracoviště Havlíčkův
Brod, s výjimkou úseků drobných toků, které slouží výhradně k melioračním účelům.
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Obr. č. 56

LPB č. 3.2.
Rejznarky
IDVT 10239399

Vodní tok
IDVT 10250450

Stržský potok
IDVT 10100844

LPB č. 36
Stržského potoka
z obce Vysoké–
Pernička
IDVT 10262138

Šabrava
IDVT 10272868
Sázava
IDVT 10100005

Vodní tok
IDVT 10239760

Staviště
IDVT 10100916

Nádrže na řece Sázavě s jejími bezejmennými přítoky jsou:
• Pilská nádrž účel ochranný a rekreační včetně menších přítoků do nádrže se čtyřmi
menšími bezejmennými vodními plochami na nich
• Bránský rybník a na přítocích menší nádrže (Konventský, Přerovský, Jordánek, Nový
Žďár) účel především chovný
• Velký Posměch, Horní (Velký) Žďárský, Gottlerův rybník a dvě menší vodní plochy v
zastavěné části města, účel okrasný, chovný
• rybníky chovné Miškovec, Jedlovský
• rybníky rekreační a ochranné Dívka, Pihoun
• kalová a neutralizační nádrž pod závodem Žďas
Na potoce Staviště a jeho přítocích (povodí):
• vodárenská nádrž Staviště s PHO 1 a 2 dříve sloužila jako zdroj pitné vody, nyní jen
jako záloha a k vyrovnávání průtoků pod hrází
• rybníky Škodů, Bruknerů, Krčů, Puvák, Velké a Malé hrázky, účel převážně chovný

139

Na Šabravě:
• Radoňský rybník, Kamenný rybník, břeh Křivého rybníka
• rybníky Miškovec, Dívka, Jedlovský, účel převážně chovný
Na potoce Rýznarka a jeho přítocích:
• rybník Rýznarka, Křižný, jezero Vápenice účel převážně chovný
V blízkosti navrhované stavby se nachází Branský rybník, Jordánek, Pihoun a Jedlovský
rybník, na p. č. 768 Za Starým dvorem. Rybníky Nový Žďár a Převorský rybník jsou trasou
dotčeny (navrženo je prověření možnosti řešit trasu zachováním bioty tohoto území nebo
kompenzační opatření).
Obr. č. 57

Ochranné pásmo toků, nutné pro údržbu, je stanoveno zákonem č. 254/2001 Sb. v pozdějším
znění v šířce min 6 m od břehové čáry.
Vyhlášená ochranná pásma nejblíže situovaná jsou:
• PHO I. a II. stupně nádrže Staviště (Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát životního
prostředí, čj. ŽP Vod.2674/02/Kl ze dne 23 září 2002, vodní nádrž)
• jihovýchodní část obce zasahuje PHO 2. stupně vnější jímací území Jámy vrty VA1,
JAč.5 (ONV Žďár nad Sázavou, č. j. Vod 507/87/Ms z 6. března 1987, podzemní
zdroj)
• ochranné pásmo Hamry nad Sázavou jímací zářez 3 (ONV Žďár nad Sázavou, VLHZ
Vod. 1729/83 Ha z 19. 7. 1983)
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Situace umístění nejblíže situovaných ochranných pásem
Obr. č. 58

V okolí plánované trasy silnice byla provedena evidence blízkých jímacích objektů
podzemních vod. Bylo registrováno pouze několik existujících domovních studen, neboť celé
území města je zásobováno vodou z veřejného vodovodu. Byl zaevidován i nepřístupný
opuštěný jímací objekt (ST-4), dle ústního sdělení obyvatel se jedná o nevyužívanou studnu
bývalé sodovkárny.
Evidované domovní studny jsou využívány především pro zalévání zahrad, příp. jako
užitková voda. Problémy se zásobováním domácností nebyly zjištěny. Ve třech
zahrádkářských koloniích nacházejících se podél trasy silnice je vybudován rozvod užitkové
vody, jímací objekty podzemních vod se zde nenacházejí.
Technická studie 2. úseku stavby uvádí, že dle ústního sdělení pracovníků městského úřadu se
v blízkosti trasy silnice nenacházejí významná území jímání podzemních vod. Městský
vodovod k zásobování údajně využívají i všechny průmyslové areály.
Ve Žďáru nad Sázavou je vybudován vodovod (provozovatelem je společnost Vodárenská a.s.
Žďár nad Sázavou), který je rozveden po celém území města.
Návrhy opatření, které uvádí územní plán, které mohou souviset s řešením stavby obchvatu,
jsou:
- provést protierozní úpravy na pozemcích, které zabrání splachu ornice, a to jak stavební
(menší poldry, vhodné trasování polních cest, čistění koryt toků a vodních ploch, záchytné
příkopy ap.), tak organizační (vhodná skladba kultur, orba po vrstevnici, apod.)
- umožnit rozlivy přívalových vod mimo zástavbu hlavně nad městem
- ochránit rašeliniště
- vyčistit stávající rybníčky severně od zástavby, aby mohly sloužit i jako požární nádrže
Záplavové území je stanoveno na významném vodním toku Sázava včetně aktivní zóny (OÚ
Žďár nad Sázavou, referát životního prostředí, čj. KUJI 29427/2006, sp. zn. OLVHZ
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141/20006-3/Za ze dne 11. 4. 2006), dále na Stržském potoce (přípisem čj. KUJI 10084/2005
OLVHZ, KUJIP007FQHP ze dne 3. 8. 2005) a potoce Staviště (přípisem čj. KUJI
21481/2010, sp. Zn. OLVHZ 1866/2009 St-4 ze dne 23. 3. 2010).
Záplavová území Q5
Záplavová území Q100
Obr. č. 59

Vodohospodářská mapa
Obr. č. 61

Obr. č. 60
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2.3 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půdy
Na základě provedeného předběžného geotechnického posouzení lze konstatovat, že kvartérní
pokryv je v zájmovém území zastoupen zvětralinovým pláštěm hornin moldanubika, tvořený
eluviálními, na úpatí deluviálními hlinitými až jílovitými písky a v občas nebo trvale
protékaných terénních depresích až deluviofliviálními sedimenty, zastoupenými jílovito
písčitými uloženinami s proměnlivým obsahem štěrkovité příměsi.
Podle taxonomického klasifikačního systému půd (TKSP) jsou v zájmovém území přítomny
PGm (pseudogleje modální).
Základním ukazatelem kvality půd jsou třídy ochrany. Trasa silnice I/37 v nové trase prochází
půdou s BPEJ:
7.29.11
8.34.01
8.34.21
8.34.04
8.34.31
8.58.00
8.50.01
8.34.24
8.50.11
8.37.15
8.67.01
8.34.01
8.50.01
8.34.34
Třídy ochrany jsou stanoveny dle vyhlášky č.48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany. V
zájmovém území (území dotčené stavbou) jsou zastoupeny I. až V. třídy ochrany ZPF:
7.29.11
I. třída ochrany
8.34.01
I. třída ochrany
8.34.21
I. třída ochrany
8.34.04
II. třída ochrany
8.34.31
II. třída ochrany
8.58.00
II. třída ochrany
8.50.01
III. třída ochrany
8.34.24
III. třída ochrany
8.50.11
III. třída ochrany
8.37.15
V. třída ochrany
8.67.01
V. třída ochrany
8.34.01
I. třída ochrany
8.50.01
III. třída ochrany
8.34.34
IV. třída ochrany
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v rovinných nebo jen mírně skloněných plochách, které je
možno odejmout ze ZPF jen výjimečně, a to především na záměry související s obnovou
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností,
jde o půdy jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možné využít pro výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s podprůměrnou produkční schopností s jen
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou sdruženy půdy, které představují půdy s velmi nízkou produkční
schopností, jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné, lze u nich předpokládat
efektivnější nezemědělské využití.
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Podle charakteristiky BPEJ se v zájmovém území vyskytují následující hlavní půdní jednotky:
29
34
37
50
58
67

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách,
žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně
štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobným
horninám, lehké, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubého
písku, značně vodopropustné, vláhové poměry závislé na vodních srážkách.
Mělké půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou slabě štěrkovité až kamenité,
v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých ‚
oblastí)
Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách, zpravidla středně těžké,
slabě až středně štěrkovité, dočasně zamokřené.
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně
příznivé, při odvodnění příznivější
Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až
velmi těžké, zamokřené.

Následující výřez mapy ukazuje klasifikaci půdních typů zájmové oblasti. Většinu půd tvoří
kambizem dystrická, pseudoglej, severně glej, v nejbližším okolí půdy glejové.
Klasifikace půdních typů zájmového území
Obr. č. 62

(dle http://geoprotal.gov.cz/web/guest/)
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Zranitelné oblasti
Území patří do zranitelných oblastí dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí.
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Plánovaná trasa přeložky zasáhne i do lesních pozemků (PUPFL), a to především v oblasti
nivy Sázavy v km cca 3,4 až 3,5. Lesní společenstvo zahrnuje lesní typ 5K kyselou jedlovou
bučinu Abieto – Fagetum acidophilum s lesním typem 5K1. Zároveň se stavba dotýká
ochranného pásma lesa. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně některých zákonů (lesní zákon).
Geomorfologické poměry
Zájmové území náleží do provincie Český vysočina, subprovincie Českomoravská soustava,
oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská
vrchovina. Jedná se o plochou vrchovinu složenou z krystalických břidlic a vyvřelin, které
jsou v údolích překryty neogenními sedimenty.
Trasa obchvatu přechází Světrovskou sníženinu protékanou řekou Sázavou. S přechodem
toku pokračuje po jejím západním úbočí, které je tvořeno krystalickými břidlicemi, krytými
jíly.
Geologické poměry
Předkvartérní podloží širšího okolí je budováno převážně metamorfovanými horninami
strážeckého
moldanubika,
zastoupeného
zde biotitickými
pararulami
(místy
migmatitizovanými, občasně se sillimanitem) a migmatitickými biotitickými rulami (převážně
páskovanými) až migmatity (občasně leukokrátními, s muskovitem). V části podloží
posuzovaného území (zhruba střed trasy silnice) zasahují od Z paleozoické metasomatické
dvojslídné až biotitické granity tzv. žďárského typu.
Tyto podložní horniny jsou v přípovrchové zóně silně navětralé až zvětralé, eluviálního
charakteru (nepřemístěné). Spodní partie eluvií mají charakter jemně až středně zrnitých, silně
hlinitých slídnatých písků. V horních partiích jsou rulové horniny zvětrány velmi intenzivně
na některých místech až do hloubek 3 m (Polenka a kol., 1981). V těchto polohách má
hornina charakter světle a rezavě hnědých prachovitých a jílovitých písků, event. jílů.
Směrem do hloubky roste v těchto eluviích četnost úlomků matečné horniny, v různém stupni
navětralých.
Pokryvné kvartérní uloženiny pokrývají většinu zájmového území, jejich mocnost dosahuje v
archivních vrtech zhruba 0,3 až 4 m. V prostoru městské zástavby je nejsvrchnější obzor často
tvořen antropogenním navážkovým materiálem (nejčastěji stavební odpad). Na mírných
svazích podél toku Sázavy se vyskytují eluviálně-deluviální jílovito-písčité soudržné hlíny a
hlinité písky. V údolní nivě Sázavy jsou fluviální uloženiny, na bázi se štěrky s
písčitojílovitou výplní mezer, výše roste podíl hlinitých až jílovitých naplavenin.
Zájmovým územím prochází předpokládaná tektonická linie směru Z-V, probíhající podél
severního okraje žďárských granitů. Další tektonické linie v okolí posuzované oblasti Žďáru
nad Sázavou lze předpokládat ve shodném ZV směru anebo ve směru JZ-SV.
Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer, Kessel, 1990) spadá zájmové území do
hydrogeologického rajónu č. 652 – Krystalinikum v povodí Sázavy. Podél jihovýchodní části
trasy silnice prochází hranice s rajonem č. 655 – Krystalinikum v povodí Jihlavy.
Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody (Krásný a kol., 1982) se pohybuje mezi
2 až 3 l/s/km2 (střední).
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V prostředí přítomných krystalinických hornin, reprezentovaných především rulami, lze
rozlišit spodní zvodeň, která je vázána na propustné tektonické zóny a puklinové systémy v
hlubších částech skalního podkladu. Významnější puklinové zvodnění se vyskytuje v
blízkosti tektonických poruchových pásem. Hladina puklinové vody se vyskytuje
nepravidelně v důsledku různé propustnosti puklin.
Významnější svrchní (mělká) zvodeň je vázána především na kvartérní pokryv, zónu
zvětrávání a podpovrchového rozpojení hornin. Převládá zde průlinový nebo průlinově –
puklinový typ propustnosti. Hloubka oběhu je limitována úrovní místní erozní báze. Hladina
vody je převážně volná až mírně napjatá (v případě přítomnosti nepropustných jílovitých či
zahliněných nadložních poloh) v archivních vrtech se nacházela v průměru 3 m pod terénem.
Ve 2 evidovaných domovních studnách se hladiny v době terénního šetření nacházely cca v
úrovni 2,2 m pod terénem (dle podkladů).
K dotaci zásob podzemní vody dochází infiltrací srážek v celé ploše kolektoru, v závislosti na
míře propustnosti kvartérního pokryvu a zvětralinového pláště. Nejčastějším způsobem
odvodňování mělkého oběhu podzemních vod je skrytý příron do uloženin údolní nivy nebo
vodoteče. Mělký oběh lze charakterizovat jako značně rozkolísaný a nepravidelný v přímé
závislosti na klimatických podmínkách. Propustnost písčitých, popř. písčitojílovitých eluvií je
spíše malá. Vyšší propustnost vykazují polohy navážek (tvořených převážně suťovým
materiálem). Díky různorodosti pokryvných kvartérních materiálů je mělká zvodeň
nesouvislá, s nepravidelnou, spíše nižší vydatností. Mělký oběh má většinou lokální
charakter.
Sklon hladiny a směr proudění podzemní vody je převážně konformní s morfologii terénu a
generelně směřuje k místním erozním bázím, jimiž jsou zde tok Sázavy a její drobné přítoky a
některé rybníky. Drenážní funkci mají lokálně zářezy železniční trati a silnic. Náspy naopak
fungují pro odtok jako bariéra.
Ložiska nerostných surovin, důlní činnost a seismicita
V současnosti se v místě stavby nenacházejí žádná ložiska nerostů ani se zde neprovádí
hornická činnost.
V zájmovém území nejsou žádné limity (ložiska, prognózní zdroje, chráněná ložiskové území,
dobývací prostory ad.), které by byly předmětem ochrany nebo zájmu dle horního zákona
(zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
V trase komunikace ani její blízkosti nejsou sesuvy ani projevy minulé důlní činnosti
(poddolovaná území, hlavní důlní díla, haldy).
2.4 Flóra, fauna a ekosystémy
Zájmové území je součástí hercynské podprovincie (dle Culka 1995) a Žďárského bioregionu
č. 1.65. Fytogeograficky se jedná o oblast českého mezofytika, okres č. 67 Českomoravská
vrchovina. Potenciálně přirozenou vegetací jsou v zájmovém území acidofilní bučiny (Luzulo
– Fagion).
Z hlediska geomorfologického členění České republiky (Demek, Mackovčin, Balatka 2006)
se zájmové území nachází v geomorfologické provincii Česká vysočina. Zájmové území leží
v subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku
Křižanovická vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina, okrsku Veselská sníženina. Území se
nachází na zvlněné plošině, která je protnuta údolím řeky Sázavy.
Charakter bioty je podmíněn geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických
podmínek a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka.
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Z hlediska biografického členění ČR (Culek a kol. 1996) se zájmové území nachází v
Žďárském bioregionu (1.65), který je součástí Hercynské podprovincie.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v
roce 1987, náleží území do fytogeografického obvodu Žďárské vrchy, který náleží do obvodu
Českého oerofytika.
Původními geobiocenózami byly v širším území různé typy bučin. Jednalo se o jedlodubové
bučiny (Fageta abietino-quercina), typické bučiny (Fageta typica), smrkové jedlové
doubravy (Abieti-querceta roboris-piceae), jedlové doubravy s bukem (Abieti-querceta
roboris fagi) a jasanové olšiny (Fraxini-alneta).
Pro potenciální stanovení možných vlivů záměru na biologicky potenciálně významná území
byl zpracován průzkum dotčeného území. Byly vymezeny lokality, kde dochází ke kontaktu
nebo přímému střetu s krajinnou zelení, liniovými keřovými a stromovými společenstvy na
lukách nebo podél cest, vodními toky a jejich nivami.
Předchozí průzkum byl proveden v roce 2019, v roce 2021 byl proveden průzkum, který
navazoval na průzkum v roce 2019 s cílem potvrdit fenologické aspekty roku 2019 a získat
aktuální informace o výskytu ohrožených, zvláště chráněných a bioindikačních druhů a
cenných biotopů v území dotčeném plánovanou stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“.
Byly uvažovány nejen přímé vlivy na přítomné druhy rostlin a živočichů, ale také nepřímé
důsledky na jejich populace, společenstva a funkční vazby, v kontextu biologických funkcí
jednotlivých segmentů krajiny.
Poloha jednotlivých posuzovaných lokalit byla rozdělena v rámci průzkumu v roce 2019 a při
průzkumu v roce 2021 je dodrženo původní rozdělení pro možnost zachování koexistence
obou průzkumů. Dodrženo je rozdělení na úseky dle technických studií:
• 1. stavba – úsek v k. 0,0 až 2,39
• 2. stavba úsek v km 2,39 až 5,25
1. stavba – úsek v k. 0,0 až 2,39
Úsek zahrnuje 13 dílčích lokalit. Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde
většinou nedochází, vymezena jsou v rámci trasy následující dotčená území, charakterizovaná
vymezenými dílčími lokalitami č. 1 až č.13.
Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde většinou nedochází, vymezena
jsou v rámci trasy následující dotčená území:
Tabulka č. 43
Lokalita č. 1

Je vymezena na západním okraji města. Plocha je situována v sousedství čerpací stanice
PHM. Území se dotkne výstavba okružní křižovatky u areálu firmy TOKOZ a.s. Lokalita
zahrnuje ruderalizovanou travnatou plochu, která ve spodní části zarůstá třtinou křovištní
Calamagrostis epigejos. Lokalita je z botanického hlediska málo významná.
Druhové složení: ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, třtina křovištní Calamagrostis
epigejos, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, bolševník obecný Heracleum sphondylium, vlčí
bob mnoholistý Lupinus polyphyllus, šťovík tupolistý Rumex obtusifolius, svízel bílý Galium
album.
Podél silnice (včetně širšího území) se nachází místa s ruderální zelení jako je pelyněk
černobýl Artemisia vulgaris, vratič obecný Tanacetum vulgare, přeslička rolní Equisetum
arvense, štovíky Rumex, pcháč rolní Cirsium arvense, ostřice chlupatá Carex hirta, pastyňák
obecný Pastynaca sativa, silenka bílá Silene latifolia ssp. alba, starček obecný Senecio
vulgaris, Uplatňují se zde i druhy, které jsou tolerantní k použití soli v zimním období, jako je
jetel plazivý Trifolium repens, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla
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Lokalita č. 2

Lokalita č. 3

Lokalita č. 4

Lokalita č. 5

anserina, rdesno ptačí Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, zblochanec
oddálený Puccinelia distans nebo tolice dětelová Medicago lupulina.
Podél čerpací stanice rostou dřeviny, tvořené zejména břízou bílou Betula pendula.
Z fauny byl zaznamenán výskyt běžných druhů (bělásek řepkový Pieris napi, babočka
kopřivová Aglais urticae, okáč bojínkový Melanargia galathea, střevlík Scheidlerův Carabus
scheidleri, aj.). Lokalita nezahrnuje významný biotop z hlediska zoologického.
Území souvisí se stavbou křižovatky silnice I/37 a napojení na ulici Santiniho. Středně vlhká
louka je situována naproti čerpací stanici PHM. Vyskytuje se zde hojně pcháč svazu Calthion
palustris, ve vzdálenějších částech lokality je výskyt tužebníku jilmového Filipendula
ulmaria, roste zde krvavec toten Sanguisorba officinalis, srha říznačka Dactylis glomerata,
psárka luční Alopecurus pratensis, metlice trsnatá Dewschampsia caespitosa, medyněk vlnatý
Holcus lanatus. Spodní část je podmáčena, vyskytuje se zde ostřice žlutavá Carex flavaag,
ostřice zaječí Carex leporina, zřejmý je výskyt sítin – sítina článkovaná Juncus articulatus,
sítina klubkatá Juncus conglomeratus. Lze zde předpokládat výskyt prstnatce májového
Dactylorrhiza majales, při průzkumu v roce 2019 nebyl výskyt potvrzen, v roce 2021 se
objevily dva kusy.
Z hlediska fauny je louka bohatší. Sledováni byli motýli bělásek řepkový Pieris napi, babočka
paví oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui, okáč bojínkový Melanargia
galathea, okáč luční Maniola jurtina, zjištěn byl čmelák skalní Bombus lapidarius – nebyla
potvrzena přítomnost hnízdění, vosa útočná Vespula germanica, pestřenka luční
Sphaerophoria menthastri, pestřenka pruhovaná Episyrpus balteatus, pestřenka hrušňová
Scaeva pyrastri.
Výskyt ornitofauny přilétávající za potravou je pro území zřejmý i přes blízkost dopravní
trasy (strnad obecný Emberiza citrinella). Objevil rovněž zajíc polní Lepus europaeus.
V území se předpokládá výstavba tělesa komunikace v násypu. Lokalita je tvořena
udržovaným trávníkem s běžnými druhy trav jílek vytrvalý Lolium perenne, bojínek luční
Phleum pratense a bylin řebříček obecný Achillea millefolium, zvonek rozkladitý Campanula
patula, jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, jetel plazivý Trifolium repens.
V okraji tvoří bylinné patro plevele, jako je ptačinec Stellaria media, penízek rolní Thlaspi
arvense, heřmánkovité Matricaria sp., ale také vikvovité Vicia a kakosty Geranium, objevuje
se pryskyřník plazivý Ranunculus repens.
Z hlediska fauny je území bez většího významu. Byl zjištěn běžný výskyt druhů,
charakteristických pro dotčené stanoviště.
Vzhledem k blízkosti Dolního hřbitova je doporučeno provést úpravu navrhovaného násypu
tělesa komunikace zabezpečující rozvolnění nového systému v území (zmísnění výšky
násypu) a doplnění vegetace ve směru k historickému objektu Dolního hřbitova.
Lokalita zahrnuje nivu Sázavy, bude řešeno přemostění toku. Niva Sázavy zahrnuje fragmenty
olše lepkavé Alnus glutinosa, zarůstající invazní netýkavkou malokvětou Impaziens parviflora
a celíkem obrovským Solidago gigantea, zejména v okrajové části. Porost vrby Salix, v
bylinném patře nitrofilní druhy jako tužebník jilmový Filipendula ulmaria, opletník plotní
Calystegia sepium, krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum, rdesno hadí kořen Bistorta
major, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium. Přítomnost zvláště chráněných druhů bioty
nebyla při průzkumu zjištěna.
Zoologicky je lokalita významnější. Z obojživelníků byli zastiženy chráněné druhy ropucha
obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria. Bylo potvrzeno rozmnožování
obojživelníků.
Zjištěn byl výskyt čmeláka rodu Bombus, nebyla zjištěna v místě vymezené pro trvslý zábor
stavbou hnízdiště.
Lokalita (doprovodný porost) vykazuje útočiště ptáků – kachna divoká Anas platyrhynchos,
pěnice pokřovní Sylvia curruca, sýkora babka Parus palustris, drozd kvíčala Turdus pilaris.,
ale také slípka zelenonohá Gallinula chloropus.
Vlhká louka bude dotčena realizací paty násypu komunikace. Jedná se o přírodní biotop vlhké
pcháčové louky a nevápnité mechové slatiniště. Zpracovatel technické studie nevyloučil
možnost výskytu zvláště chráněných druhů, např. prstnatce májového Dactylorrhiza majales,
ten nebyl při průzkumu v roce 2019 zjištěn, při průzkumu v roce 2021 byl výskyt prstnatce
májového potvrzen. Rovněž byl zjištěn výskyt vachty trojlisté Menyanthes trifoliata.
Dominantní je tužebník jilmový Filipendula ulmaria, vyskytuje se zde krvavec toten
Sanguisorba officinalis, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium, vrbina obecná Lysimachia
vulgaris, ostružiník maliník Rubus idaeus, posed bílý Bryonia alba, rdesno hadí kořen
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Lokalita č. 6 a 7

Bistorta major.
Z trav se vyskytuje psárka luční Alopecurus pratensis, medyněk vlnatý Holcus lanatus,
psineček výběžkatý Agrostis stolonifera, v navazujícím lučním porostu se nachází rostliny
vlhkých případně střídavě vlhkých luk.
Pro omezení vlivu na okolní prostor stavby je nezbytné zabezpečit omezení pojezdů techniky
mimo území dotčené stavbou. Lokalita je druhově pestrá. Přítomnost dalších zvláště
chráněných druhů nebyla zjištěna, jejich výskyt však nelze vzhledem k charakteru biotopu
vyloučit.
V lokalitě byl potvrzen výskyt obojživelníků, zejména ropucha obecná Bufo bufo, a skokan
hnědý Rana temporaria, stejně jako v navazujícím území.
Lokalita zahrnuje rybníky Nový Žďár a Převorský rybník. Stavba se dotkne obou rybníků.
Rybník Nový Žďár je těžko přístupný. Významnější je rybník Převorský s vodní a pobřežní
vegetací. V lokalitě byly zjištěny rdesno obojživelné Polygonum amphibia, zblochan
vzplývavý Glyceria fluitans, žabník jitrocelolistý Alisma plantago-aquatica, ostřice štíhlá
Carex gracilis, ale také vachta trojlistá Menyanthes trifoliata.
Jedná se o zoologicky významnou lokalitu. Lokalita je refugiem obojživelníků, sledována
byla kuňka žlutobřichá Bombina variegata, skokan zelený Pelophylax esculentus, ropucha
obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria. Zjištěn byl výskyt čolka obecného
Lissotriton vulgaris.
Rybník slouží k rozmnožování poláka chocholačky Aythya fuligula, je potravním prostorem
pro vlaštovku obecnou Hirundo rustica.
V prostoru byl sledován výskyt čápa černého Ciconia nigra.

Průzkum prokázal výskyt chráněných druhů flory i fauny, zejména obojživelníků, ale také
ptáků. Jedná se o významný biotop, jehož zánik souvisí s významnou změnou dosavadního
přírodního biotopu.
Přestože technická studie navrhuje pouze přemostění nivy vodoteče Sázava a vlhkou louku a
v prostoru obou rybníků navrhuje násep pro vedení trasy přeložky, je navrženo prověřit
možnost úpravy technického řešení vedení trasy v tomto úseku mostním objektem nebo
uplatnit kompenzační opatření formou náhradních biotopů (tůňky) a transferu dotčených
zvláště chráněných druhů.
Současně je nezbytné v území realizovat opatření pro zamezení rizika úhynu obojživelníků na
silnici.
Tabulka č. 44
Lokalita č. 8

Lokalita č. 9

Lokalita č. 10

Lokalita bude dotčena dle technické studie v tomto místě násypem tělesa obchvatu a místní
obslužnou komunikací. Lokalita zahrnuje hospodářsky významné louky v blízkosti roubenky
č. p. 29. Zjištěn byl výskyt běžných druhů jako je skřípina lesní Scirpus sylvaticus, psárka
luční Alopecurus pratensis, srha říznačka Dactylis glomerata, nebo šťovík kadeřavý Rumex
crispus).
Zoologicky je lokalita bez většího významu. Je místem výskytu ornitofauny, které sem nejen
zalétává, ale některé druhy zde hnízdí.
Dojde k zásahu do nivy drobného vodního toku a jejího porostu. V této části již je trasa silnice
vedena dle technické studie již v pozvolném zářezu a kříží silnici Dvorská.
Lokalita zahrnuje drobný vodní tok s běžným porostem. Ve stromovém patru je zastoupena
zejména olše lepkavá Alnus glutinosa a vrby Salix sp. V bylinném patru převládá kopřiva
dvoudomá Urtica dioica, chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea, ostružiník maliník Rubus
idaeus. Mezi nimi se metlice trsnatá Deschampsia caespitosa, vrbina obecná Lysimachia
vulgaris, vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum.
Lokalitu tvoří kulturní sečená louka. Lokality se dotkne realizace mostu pro převedení
přeložky místní komunikace (ul. Dvorská/Starý dvůr). Jedná se o sekundární vysetý,
udržovaný porost, z botanického hlediska s dominantní psárkou luční Alopecurus pratensis,
srhou říznačkou Dactylis glomerata, šťovíkem kadeřavým Rumex crispus, skřípinou lesní
Scirpus sylvaticus. Dojde k odstranění stávajících vzrostlých stromů podél stávající silnice.
Doporučeno je chránit v maximální míře stávající vzrostlé stromy podél ulice Dvorská.
Stromy, které budou v blízkosti stavby, ale nebudou stavbou dotčeny budou chráněny v době
výstavby před poškozením (a to i v kořenové části).
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Lokalita č. 11

Lokalita č. 12

Lokalita č. 13

Lokalitu tvoří lesní remíz na okraji trasy obchvatu, který nebude přímo dotčen. Jeho základní
význam je krajinotvorný. Zde trasa přechází ze zářezu postupně do násypu vzhledem
k terénním charakteristikám. Navržen je most o jednom poli přes erozní rýhu v km 1,3560.
V porostu převažuje smrk ztepilý Picea abies a jeřáb ptačí Sorbus aucuparia. Keřové patro
zahrnuje v převaze bez hroznatý Sambucus racemosa.
Vyskytuje se rákos obecný Phragmites australis, psineček obecný Agrostis tenuis) kostřava
červená Festuca rubra, psárka luční Alopecurus pratensis, lipnice luční Poa pratensis,
štírovník růžkatý Lotus corniculatus, jetel plazivý Trifolium repens, jetel zvrhlý Trifolium
hybridum. Druhově bohatší mezofilní louka (svaz Arrhenatherion) zejména v místě, kde louka
přechází v rákosinu.
Zjištěn byl výskyt běžných motýlů kulturní stepi bělásek zelný Pieris brassicae, babočka paví
oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnkava obecná Fringilla coelebs,
rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček
obecný Sturnus vulgaris), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
Dojde k zásahu do porostu louky – násyp tělesa obchvatu, navržen je most přes erozní rýhu
v km 1,67150. Louka bude dotčena tělesem obchvatu v násypu. Jedná e o extenzivně
udržovanou louku s výraznou ruderalizací v okraji porostu. Louka je s výskytem jílku
vytrvalého Lolium perenne a kostřavy červené Festuca rubra. Lokalita je bez většího
zoologického významu. Sledováni byli zejména motýli – bělásek zelný Pieris brassicae,
babočka síťkovaná Araschnia levana, babočka kopřivová Aglais urticae. Z ptáků byl
zaznamenán výskyt strnada obecného Emberiza citrinella a holuba hřivnáče Columba
palumbus. Na plochách dotčených stavbou žije trvale pouze běžný hraboš polní Microtus
arvalis a krtek obecný Talpa europaea. Pouze přechodně využívají území hmyzožravci
zastoupení ježkem západním Erinaceus europaeus nebo rejskem obecným (Sorex araneus). V
území se také objevuje se myš domácí Mus musculus. Z typických zástupců savců se v širším
území vyskytuje například srnec obecný Capreolus capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška
obecná Vulpes vulpes) zajíc obecný Lepus vulgaris, kuna Martes sp., ježek východní
Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek obecný Sorex araneus, hraboš
polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
Těleso obchvatu je zde navrženo v mírném zářezu, přemostění bude řešeno pro pěší mostem
na polní cestě o jednom poli přes silnici I/57 v km 2,1670.
Lokalita zahrnuje polní cestu mezi agrocenózou s převahou ruderálních porostů,
z botanického hlediska bez většího významu. Pro faunu je významný ruderalizovaný široký
pruh (šířka cca 3 m). Sledována byla v nejbližším okolí poštolka obecná Falco tinnunculus,
zvonohlík zahradní Serinus serinus, strnad obecný Emberiza citrinella. Zjištěn byl výskyt
čmeláka rodu Bombus, nebyla zjištěna hnízdiště.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.

Vymezené lokality č. 8 až 13 (dílčí část lokality 14) zahrnují průchod trasy zemědělským
půdním fondem. Jedná se o typické agrocenózy, lokality zahrnují pozemky pravidelně
obdělávané. Vymezené lokality zahrnují vždy přechod trasy erozní rýhou nebo polní cestou,
které jsou tvořeny trvalým travním porostem, často s lokálními plocha remízků. Nebyly
zjištěny chráněné druhy flory, výskyt fauny odpovídá běžnému výskytu v zemědělsky
využívaném prostoru. Výskyt čmeláků ani jejich hnízd v trase nebyl zjištěn. V tomto prostoru
nebyli zjištěni obojživelníci. Zde končí část 1. úseku stavby obchvatu silnice I/37.
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2. stavba – úsek v km 2,39 až 5,25
Úsek zahrnuje 12 dílčích lokalit. Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde
většinou nedochází. Vymezena jsou v rámci trasy následující území, charakterizovaná
vymezenými dílčími lokalitami č. 14 až č.25.
Převážná část trasy obchvatu, který řeší technická studie 2. stavby, prochází zastavěným
územím města, popř. po jeho okrajových částech, které jsou druhově chudými, nevyskytují se
zde významné populace zvláště chráněných druhů, ani z ochranářského hlediska nebo
hlediska přírodovědného hodnotné biotopy. Hodnotnější je území údolní nivy Sázavy, přes
které trasa přechází po mostní konstrukci, nicméně stavba si vyžádá kácení dřevin v tomto
prostoru.
Tabulka č. 45
Lokalita č. 14

Trasa prochází agrocenózou, v jejíž blízkosti se nachází intenzivně využívaný biotop
s výskytem obojživelníků. V rámci průzkumu byla zvýšená pozornost věnována výskytu
kuňky ohnivé Bombina bombina. Kuňka ohnivá je vázána především na vodní prostředí.
Většinu roku tráví v různých typech vodních biotopů – v kalužích, tůních i rybnících, a to v
rozdílných vodních tělesech v průběhu celého roku. Dospělci se v průběhu roku zdržují v
různých typech vodních i suchozemských biotopů. Obývají vodní plochy, kde hledají potravu.
Dále se vyskytují na loukách, lučních ladech, ve světlých mokřadních lesích, na extenzivních
polích a v dalších obdobných biotopech. Kuňky ohnivé zimují v puklinách skal, opuštěných
norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, pod kameny, ve sklepích apod. Většina
populace zimuje jen do několika set metrů od vody.
Přímo v trase stavby nebyl při průzkumu v roce 2019 a v roce 2021 výskyt zjištěn. Kuňka byla
zjištěna pouze v prostoru bezprostředně souvisejícího s rybníkem Pihoun, tedy mimo trasu pro
realizaci silnice I/37 (rozmezí území 1. a 2. úseku).
Zpracovatel posouzení vlivu stavby na EVL dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění revidoval trasu plánovaného obchvatu v termínu, který byl
vymezen s ohledem na období rozmnožování žab, které je v tomto čase možno poměrně
snadno akusticky lokalizovat, následně dohledat a identifikovat s cílem revidovat výskyt
obojživelníků.
Z provedených šetření v místě, která konzultoval s odborníkem na problematiku
batrachologie, vyplývá následující:
• V blízkosti trasy uvažovaného obchvatu se nachází několik míst s početnější
kumulací obojživelníku, tj. severní litorál Kamenného rybníka při jižním okraji města
Ždáru nad Sázavou, u rybníka Pihoun při SZ okraji města a severní a severovýchodní litorál Konventského rybníka při S okraji města.
• Z hlediska posuzovaného záměru je podstatný hojný výskyt kuňky ohnivé (Bombina
bombina) v rybníku Pihoun. Dle ozývajících se samců, byl v zarůstajícím rybníčku
Pihoun odhadnut výskyt na 200-300 jedinců kuňky. Jedná se tedy o velmi významné
stanoviště, kde se kuňky současně rozmnožují.
Zpracovatel posouzení uvádí, že výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v blízkosti EVL
představuje riziko v podobě přímého dotčení rozptylujících se jedinců v období výstavby a
provozu stavby. Riziko vlivu stavby na populaci kuňky ohnivé roste také s ohledem na
blízkost rybníka Pihoun, který je nedaleko uvažované trasy obchvatu, přičemž rybník je
těžištěm výskytu kuňky v EVL.
V rámci provedeného šetření nebyl zaznamenán výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina
v trase uvažované přeložky silnice I/37. Trasa je vedena intenzívně obhospodařovanými
zemědělskými pozemky (v r. 2019 se jednalo zejména o pozemky s vysazenou řepkou
olejkou) a výskyt kuňky v takovém prostředí je nepravděpodobný, resp. nevýznamný. Početný
výskyt kuňky byl ale zaznamenán v nedalekém rybníčku Pihoun (cca 200-300 jedinců kuňky).
Z hlediska lokalizace předmětu ochrany v EVL Dívka je rybník Pihoun velmi významným
(nejvýznamnějším) stanovištěm pro výskyt a vývoj kuňky v EVL. Uvažovaný záměr trasy
plánovaného obchvatu leží v přímé vzdálenosti několika desítek metrů od místa výskytu
kuňky v EVL Dívka. Územně dotčena EVL záměrem nebude. Stejně tak nebude dotčena
hlavní trasa migrace kuňky podél bezejmenného toku mezi Pihounem, navazujícím
Jedlovským rybníkem a rybník Dívka.
Tato zjištění potvrdil i průzkum v letním a podzimním období 2021, přímo v prostoru
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navrhované stavby nebyl výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina potvrzen.
V prostoru okolních rybníků a vodních nebo podmáčených ploch je výskyt obojživelníků
zaznamenán. Jedná se o rosničku zelenou Hyla arborea, skokana krátkonohého Rana
lessonae, skokana zeleného Pelophylax esculentus, ropuchu obecnou Bufo bufo, blatnici
skrvnitou Pelobates fuscus, ale také čolky (čolek obecný Lissotriton vulgaris, čolek velký
Triturus cristatus), jejichž subpopulace se v rybnících rozmnožují. Je nezbytné zachovat jejich
možnost komunikace a migrační propustnost územím, jak uvádí i vyjádření CHKO Žďárské
vrchy ve vyjádření ve zjišťovacím řízení.
Současně je nezbytné zabezpečit, aby při zacházení s vodami (odvod vod z komunikace)
nedošlo k narušení biotopu obojživelníků. Současně budou při stavbě komunikace řešeny
zábrany, které zamezí riziko úhynu na komunikaci.
Litorální pásmo rybníka je vyvinuté, ale díky intenzivnímu rybníkářskému hospodaření
poměrně úzké tvořené porosty chrastice rákosovité Phalaris arundinacea, kyprej vrbice
Lythrus salicaria a rákosu obecného Phragmites australis v mělčinách, jsou porosty rdesna
obojživelného Persicaria amphibi a okřehku Lemna sp. V břehových porostech se vtroušeně
vyskytují vrby Salix sp. a olše Alnus sp. V území byl sledován výskyt vážky obecné
Sympetrum vulgatum a šídla modrého Aeshna cyanea.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis.
Zahrádkářská kolonie u silnice I/19 (ul. Brodská) je intenzivně využívaným územím pro
drobné zemědělství. Vyskytuje se typické společenství zahrad, zahrnující zelinářské plochy,
plochy s ovocnými stromy a okrasné zahradnické plochy (výskyt synantropní fauny a flóry).
Mimo zahrádkářskou osadu v bylinném patru převládají běžné trávy jako je lipnice luční Poa
pratensis, srha laločnatá Dactylis glomerata, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, jílek
vytrvalý Lolium perenne a kostřavy, zejména kostřava luční Festuca pratensis, kostřava
rákosovitá Festuca arundinacea, kostřava červená Festuca rubra, jitrocel kopinatý Plantago
lanceolata, řebríček obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, jetel luční
Trifolium pratense a pampelišky Taraxacum aj.
Možný je pouze ojedinělý výskyt zvláště chráněných druhů ornitofauny do území zalétávající.
Plocha výrobních služeb – bez významu z hlediska výskytu fauny a flóry. Jedná se o plochu
zahradního centra, tomu odpovídá i flora, případně fauna antropogenního charakteru.
Porost je tvořen listnatými druhy, zejména vrbou Salix, javorem Acer, břízou Betula, dubem
Quercus, vtroušen je smrk Picea, přerušen bylinným patrem. V bylinném patru se nachází
pelyněk černobýl Artemisia vulgaris, vratič obecný Tanacetum vulgare, lopuch větší Arctium
lappa, štovíky Rumex, pcháč rolní Cirsium arvense, pcháč obecný Cirsium vulgare, třtina
křovištní Calamagrostis epigeios, mrkev obecná Daucus carota, mléč zelinný Sonchus
oleraceus, řeřicha rumništní Lepidium ruderale, silenka bílá Silene latifolia ssp. alba, starček
obecný Senecio vulgaris, kerblík lesní Anthriscus sylvestris, bolševník obecný Heracleum
sphondylium.
V lokalitě byli zjištěni zejména druhy ornitofauny, jako je kos černý Turdus merula, konipas
bílý Motacilla alba, kvíčala obecná Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca) zvonek zelený Chloris chloris
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík
obecný Carduelis carduelis, strnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný
Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Niva Sázavy – nejhodnotnější biotop na celé trase. Zároveň se jedná o lokální biokoridor.
Stromové patro je tvořeno olšemi Alnus a vrbami Salix, v podrostu hojně javor klen Acer
pseudoplatanus, jeřáb Sorbus, dále smrk Picea, modřín opadavý Larix decidua, javor babyka
Acer campestre, střemcha Prunus padus, lípa Tilia. V bylinném patru dominuje kopřiva
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dvoudomá Urtica dioica. V blízkosti mostku pro pěší roste agresivní křídlatka Reynoutria.
Tento biotop bude zasažen kácením dřevin v rozsahu cca 5 m od půdorysu mostní konstrukce
na obě strany od jejích okrajů. To znamená zásah v šířce přibližně 22,5 m a délce 100 m
(celková délka přemostění je 301,8 m), což činí 22 500 m2.
Vyjdeme-li z dostupných podkladů, pak je zde kromě výskytu synantropních druhů
předpoklad výskytu některých zvláště chráněných druhů živočichů, jako je vydra říční Lutra
lutra (při průzkumu byly zjištěna ve vzdálenosti cca 250 m od zájmového území),
obojživelníci (ropucha obecná Bufo bufo, skokan hnědý Rana temporaria). Ve vodoteči jsou
ryby, např. vranka obecná Cottus gobio. Zjištěna byla ještěrka obecná Lacerta agilis,
v blízkosti slepýš křehký Anguis fragilis a užovka obojková Natrix natrix.
Významnou skupinou organismů jsou bezobratlí, z nich se v širším území se vyskytuje
babočka paví oko Inachis io, bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius spp., Myrmica spp., včela medonosná Apis mellifera, vosa obecná Vespula vulgaris,
kobylky Ensifera, sarančata Caelifera, sekáči Ophion spp., plzáci Arion spp., hlemýžď
zahradní Helix pomatia.
Jedná se o vhodný biotop pro hnízdění ptáků. Z ptáků byl viděn cca 150 m od zájmového
území ledňáček říční Alcedo atthis. Zde byl zjištěn při záletu za potravou, což může znamenat
i výskyt se stejným účelem v prostoru stavby. Zjištěné druhy ornitofauny: hrdlička zahradní
Streptopelia decaocto, kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná
Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek
domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus
apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík obecný Carduelis carduelis, strnad obecný
Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major), sýkora modřinka Cyanistes caeruleus,
vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Lokalitu tvoří plocha zahrad nad údolím Sázavy, je přechodem do údolí Sázavy. Zahrádkářská
kolonie v údolí Sázavy je charakterizována jako intenzivně využívané území. Výskyt zvláště
chráněných druhů na ploše kolonie může být ojedinělý, i když s ohledem na blízkost
vhodných biotopů zejm. pro hnízdění ptáků, je odůvodněné předpokládat zalétání ptáků za
potravou. Plocha může poskytovat zejména potravní základnu pro některé druhy ornitofauny.
Jinak bez většího přírodovědného významu. Výskyt zvláště chráněných druhů v ojedinělém
rozsahu je možný, ale při dosavadním průzkumu nebyl zjištěn.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, straka
obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris, strnad
obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Zahrádky budou přemostěny v délce cca 200 m. Případné zrušení zahrádek v oblasti blízko
mostní konstrukce nemá na zvláště chráněné druhy žádný významný dopad.
Lesní biotop – jedná se o svahový les nad zahrádkářskou kolonií s nepůvodními druhy dřevin.
Dominantně je zastoupen smrk Picea a borovice Pinus. V podrostu hojně dub červený
Quercus rubra, dále výskyt dubu zimního Quercus petraea, jeřábu Sorbus, břízy Betula
pendula. Les je od většího lesního komplexu (U Malého lesa) oddělen železnicí. Dle sítě
drobných cestiček je zřejmé, že les je často navštěvován místními obyvateli (prochází do lesa
za tratí, ale také ve směru k zahradám). Z hlediska biotopového se nejedná o významně cenný
biotop. Bylinný porost se váže spíše k prostoru navazujících zahrad v zahrádkářské osadě,
tvoří běžný porost s trávami jako je lipnice luční Poa pratensis, ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius, sveřep měkký Bromus mollis, jílek vytrvalý Lolium perenne,
zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, rožec obecný Cerastium vulgare, řebríček
obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, štovíky Rumex, mléč zelinný Sonchus
oleraceus, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla anserina, rdesno ptačí
Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, jetel plazivý Trifolium repens, tolice
dětelová Medicago lupulina.
Z bezobratlých bili zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius spp., Myrmica spp., vosa obecná Vespula vulgaris.
Výskyt zvláště chráněných druhů lze předpokládat, zejména ornitofauna, která zde zalétá, ale
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vyskytují se i hnízda. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý
Motacilla alba, rorýs obecný Apus apus, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia
curruca, zvonek zelený Chloris chlorisstrnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra
Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček
obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus
serinus.
Louka (mezi lesem a další zahrádkářskou kolonií) – intenzivně využívaná chudá louka. Bez
předpokladu výskytu význačných druhů. Převažují zde polní ekosystémy. V území nebyla
zaznamenána hodnotná plevelová společenstva, zjištěno bylo společenstvo asociace
Veronicetum hederifolio-triphylli. Ve většině případů se na okrajích polí šíří rozrazil
Veronica, přeslička rolní Equisetum arvense, kokoška pastuší tobolka Capsella bursapastoris, pýr plazivý Elytrigia repens, penízek rolní Thlaspi arvense, pcháč oset Cirsium
arvense, lipnice luční Poa pratensis, srha laločnatá Dactylis glomerata, ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius, jílek vytrvalý Lolium perenne, kostřava luční Festuca pratensis,
zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, řebříček obecný Achillea millefolium.
Z bezobratlíých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius, včela medonosná Apis mellifera.
Zjištěné druhy ornitofauny: konipas bílý Motacilla alba, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí
Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica.
Jedná se o stromové patro doprovázející přístupovou cestu k porostu louky mezi průmyslovou
částí a železniční tratí. V porostu byl zastoupen dub červený Quercus rubra, dub zimní
Quercus petraea, jeřáb Sorbus, bříza Betula pendula.
Bylinný porost tvoří běžný porost s trávami jako je lipnice luční Poa pratensis, ovsík
vyvýšený Arrhenatherum elatius, sveřep měkký Bromus mollis, jílek vytrvalý Lolium
perenne, zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, rožec obecný Cerastium vulgare,
řebríček obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, štovíky Rumex, mléč zelinný
Sonchus oleraceus, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla anserina,
rdesno ptačí Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, jetel plazivý Trifolium
repens, tolice dětelová Medicago lupulina.
Ornitofauna sem zalétá, ale vyskytují se i hnízda. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý
(Turdus merula), konipas bílý (Motacilla alba), straka obecná (Pica pica), pěnice pokřovní
(Sylvia curruca), zvonek zelený (Chloris chlorisstrnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), vrabec domácí (Passer
domesticus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), zvonohlík
zahradní (Serinus serinus).
Louka je intenzivně využívaná, sečená s kulturním travinným porostem. Nebyly zjištěny
význačné druhy, ani se takový výskyt nepředpokládá. V území nebyla zaznamenána hodnotná
plevelová společenstva. V kraji se vyskytuje ruderalizovaný travinný porost lemující zejména
železniční trať. Vyskytuje se zde například bedrník obecný Pimpinella saxifraga, bez černý
Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa, bolševník obecný Heracleum
sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera varia, hadinec
obecný Echium vulgare, chrastavec rolní Knautia arvensis, jahodník trávnice Fragaria viridis,
jestřábník chlupáček Hieracium pilosella, jetel prostřední Trifolium medium, kakost smrdutý
Geranium robertianum, komonice bílá Melilotus albus, lipnice luční Poa pratensis, lnice
květel Linaria vulgaris, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná Potentilla
argentea, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, řebříček obecný Achillea millefolium,
silenka širokolistá bílá Silene latifolia subsp. alba, vikev ptačí Vicia cracca, violka rolní Viola
arvensis, zemědým lékařský Fumaria officinalis a zvonek okrouhlolistý Campanula
rotundifolia.
V zájmovém území nebyl při terénním průzkumu zjištěn výskyt obojživelníků a plazů. Z
širšího území je udáván výskyt zvláště chráněné zmije obecné Vipera berus – kriticky
ohrožený druh. Možný je i výskyt silně ohrožené ještěrky obecné Lacerta agilis.
Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius, včela medonosná Apis mellifera.
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Lokalita č. 27

Lokalita č. 28

Zjištěné druhy ornitofauny: konipas bílý Motacilla alba, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí
Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica.
Lokalita zahrnuje zahrádkářskou osadu v blízkosti ulice Strojírenské. Zahrádkářská kolonie je
charakterizována jako intenzivně využívané území. Výskyt zvláště chráněných druhů na ploše
kolonie může být ojedinělý, i když s ohledem na blízkost vhodných biotopů zejm. pro
hnízdění ptáků, je odůvodněné předpokládat zalétání ptáků za potravou.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, straka
obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris, strnad
obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Vlhká louka u ulice Strojírenská – na místě (pravděpodobně již nevyužívaného) zdroje
užitkové vody, ohraničena rozpadlým oplocením. Možný výskyt zvláště chráněných druhů
obojživelníků, z obojživelníků byli zastiženi ropucha obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana
temporaria. Lokalita je možnou potravní základnou pro ptáky a další druhy živočichů.
Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, žluťásek Colias sp., slunéčko
sedmitečné Coccinella septempunctata, vosa obecná Vespula vulgaris, kobylky Ensifera,
sekáči Ophion spp., plzáci Arion spp., hlemýžď zahradní Helix pomatia.
Zjištěné druhy ornitofauny: hrdlička zahradní Streptopelia decaocto, kos černý Turdus
merula, konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia
atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris
chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík
obecný Carduelis carduelis, strnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný
Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Porost stromů v lemu kolem ulice Strojírenské tvoří vzrostlé stromy (bříza Betula, javor Acer,
lípa Tilia, vrba Salix, smrk Picea). Vzhledem k velikosti je porost útočištěm ornitofauny
s hnízdy. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia
curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná
Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Plochy veřejné zeleně (int. sečený chudý trávník) podél cesty pro pěší spojující ul.
Strojírenskou a Nádražní. Porosty s olší lepkavou Alnus glutinosa s podrostem bezu černého
Sambucus nigra. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná
Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Není vyloučen výskyt např. ropuchy obecné Bufo bufo,
která byla zjištěna v sousední lokalitě.
Travnatý porost kolem chodníku, doplněný nově vysazenými, zapojenými stromy, které jsou
jednak v linii podél chodníku, ale místy i v prostoru mezi chodníkem a ulicí Dvořákovou.
Nový porost (zejména lípa Tilia) doplňuje původní porost bříz Betula, vrby Salix, dubu
Quercus, vyskytuje se zde jabloň domácí Malus domestica, jasan ztepilý Fraxinus excelsior,
javor klen Acer pseudoplatanus, jeřáb ptačí Sorbus aucuparia.
Místy zůstaly ve směru k železniční trati porosty původní. V řídkých travinných porostech ve
směru k trati se uplatňují druhy krátkostébelných trávníků (např. mateřídouška vejčitá –
Thymus pulegioides, jestřábník chlupáček – Hieracium pilosella).
V porostu byly nalezeny bez černý Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa,
bolševník obecný Heracleum sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka
pestrá Securigera varia, hadinec obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium
robertianum, kapraď samec Dryopteris filix-mas, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kostřava
žlábkatá Festuca rupicola, kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, kuklík městský Geum
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Lokalita č. 30

Lokalita č. 31

Lokalita č. 32

urbanum, lipnice luční Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus, maliník Rubus
idaeus, máta dlouholistá Mentha longifolia, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná
Potentilla argentea, ostružiník Rubus fruticosus agg., přeslička rolní Equisetum arvense, růže
svraskalá Rosa rugosa, růže šípková Rosa canina, řebříček obecný Achillea millefolium,
střemcha hroznovitá Prunus padus, svída bílá Cornus alba, svlačec rolní Convolvulus
arvensis, třezalka tečkovaná Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus,
vratič obecný Tanacetum vulgare. Zjištěna byla ještěrka obecná Lacerta agilis.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica), vrabec domácí
Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Zastavěné plochy s výskytem městské zeleně před nádražím – bez většího významu. Vzrostlá
zeleň jen jednotlivě (bříza Betula, smrk Picea). Podél ulice Chelčického ucelená vzrostlá
liniová stromová zeleň, tvořená zejména lípou Tilia.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus.
Podél ulice Chelčického je ucelená řada vzrostlých stromů, tvořících liniovou zeleň, tvořená je
zejména lípou Tilia. Stromy mají obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm. Na ploše u
křižovatky jsou vrby jívy Salix caprea, mimo to je v prostoru dotčeném navrhovanou
křižovatkou porost bříz Betula pendula, jeřábu Sorbus, vrby Salix, vtroušen je smrk Picea.
Bylinné patro tvoří zejména srha Dactylis glomerata, ovsík Arrhenatherum elatius, řebříček
Achillea millefolium, jitrocel Plantago lanceolata, bedrník Pimpinella saxifraga, pcháče
Cirsium arvense, C. vulgare, kostřava Festuca rubra, lipnice Poa pratensis, P. angustifolia,
pampeliška Taraxacum officinale, kakost Geranium pratense, rozrazil Veronica chamaedrys,
psárka luční Alopecurus pratensis, lipnice luční Poa pratensis, štírovník růžkatý Lotus
corniculatus, jetel plazivý Trifolium repens, jetel zvrhlý Trifolium hybridum.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, rehek domácí Phoenicurus ochruros,
rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus
major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Možnost hnízdění v korunách stromů.
Prostor tvoří zčásti zpevněné plochy s ruderální zelení, tvořenou porostem: bolševník obecný
Heracleum sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera
varia, hadinec obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium robertianum, kapraď samec
Dryopteris filix-mas, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kostřava žlábkatá Festuca rupicola,
kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, kuklík městský Geum urbanum, lipnice luční
Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus, maliník Rubus idaeus, máta dlouholistá
Mentha longifolia, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná Potentilla argentea,
ostružiník Rubus fruticosus agg., přeslička rolní Equisetum arvense, růže svraskalá Rosa
rugosa, růže šípková Rosa canina, řebříček obecný Achillea millefolium, střemcha hroznovitá
Prunus padus, svída bílá Cornus alba, svlačec rolní Convolvulus arvensis, třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus, vratič obecný Tanacetum
vulgare. Stromové patro tvoří zejména bříza Betula, vrba Salix, javor Acer, smrk Picea,
doplněný náletem odpovídajícím stromovému patru, doplněným keři růže šípková Rosa
canina, bez černý Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa, líska obecná Corylus
avellana.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Prostor původní deponie stavebních a demoličních odpadů, který je tvořen plochou místy
zpevněnou s uloženým odpadem. Zeleň byla pouze místy náletového charakteru, ruderální.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
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Lokalita č. 33, 34
a 35

vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň a současně uskladněný stavební a demoliční odpad.
Stav v roce 2019 uvedl, že není předpoklad výskytu význačných druhů flory a fauny, byly zde
místy drobné plochy s porostem, které poskytují útočiště běžným druhům fauny.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.

Dotčené území se nachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Záměr je
ve střetu s územním systémem ekologické stability na lokální úrovni. Dotčen bude lokální
biokoridor Sázava na dvou místech. Jeho zachování bude řešeno mostními objekty.
Dotčení flóry a fauny řešeného území bude při dodržení podmínek, uvedených
v Dokumentaci EIA, přijatelné. Realizací záměru nebudou významněji zasaženy zvláště
chráněné druhy živočichů pozorované v širším území, za předpokladu dodržení navrhovaných
opatření, zejména s ohledem na výskyt chráněných druhů obojživelníků.
V případě prověření technického řešení vedení trasy v oblasti 1. stavby bude provedeno
přemostění obou rybníků nebo řešeny kompenzační opatření vytvořením náhradního biotopu,
s uplatněním transferu. Biotop a výskyt při migraci kuňky ohnivé Bombina bombina byl
posouzen a prokázáno nedotčení tohoto druhu v rámci posouzení NATURA dle § 45i
(samostatné posouzení), včetně přijetí podmínek pro zamezení vlivů na uvedený druh.
Prokázán byl výskyt:
• prstnatce májového Dactylorhyza majalis – ohrožený druh
• vachty trojlisté Menyanthes trifoliata – ohrožený druh
Bude postupováno v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
V případě fauny byly zjištěny následující chráněné druhy:
• silně ohrožené kuňky žlutobřiché Bombina variegata §§
• silně ohroženého skokana zeleného Pelophylax esculentus §§
• silně ohrožené ještěrky obecné Lacerta agilis §§
• silně ohroženého slepýše křehkého Anguis fragilis §§
• silně ohroženého čápa černého Ciconia nigra §§
• ohrožené ropuchy obecné Bufo bufo §
• ohrožené užovky obojkové Natrix natrix §
• ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius §
• ohrožených čmeláků Bombus spp. §
• ohrožené vlaštovky obecné Hirundo rustica §
• ohroženého rorýse obecného Apus apus §
Investor požádá o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Po dobu přípravy stavby bude dále pokračovat průzkum území pro zjištění vývoje výskytu
flory a fauny dle případných změn v území. Investor bude postupovat v souladu
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se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a požádá dle
příslušných ustanovení o výjimku z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy.
Floře a fauně je a bude po celou dobu přípravy stavby (i z širšího hlediska) a stavebních
prací nadále věnována zvýšená pozornost.
Zpracován bude v době přípravy dalšího stupně projektu (dokumentace pro územní
rozhodnutí) rovněž dendrologický průzkum, který vymezí konkrétní stromy a keře, tedy
mimolesní zeleň, která bude stavbou dotčena, nebo která je situována v blízkosti stavby a
bude vyžadována její ochrana. Náhradou za vykácenou zeleň bude provedení dostatečných
vegetačních úprav. Dotčen bude rovněž lesní porost.
Zároveň bude nezbytné vymezit, na jakých parcelách se kácené dřeviny nacházejí (mimolesní
zeleň, PUPFL) a které dřeviny budou skutečně v rámci stavby v nezbytně nutném rozsahu
odstraněny. Pro tyto účely bude vypracován soupis dotčené zeleně (druhy, zdravotní stav,
obvod kmene ve výšce 1,3 m). Tento soupis bude sloužit jako podklad pro investora, který
bude žádat orgány ochrany přírody o povolení ke kácení.
Pokud budou některé dřeviny určené k zachování ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je
ochránit podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích. Veškerou zeleň v místě stavby je však třeba chápat jako součást stávajícího rázu
krajiny, v níž hraje svou důležitou úlohu. Proto je třeba kácet v co nejmenší možné míře.
Rovněž bude nezbytné zohlednit blízkost prvků územních systémů ekologické stability a
zohlednit zachování plnění jejich funkčnosti. Bezprostředně po výstavbě bude provedena
náhradní výsadba odpovídající podmínkám daného stanoviště v rozsahu určeném
odpovídajícím státním orgánem ochrany přírody a krajiny na základě této dokumentace.
Migrace
Krajina, a tedy i vhodné biotopy živočichů jsou činností člověka, především stavbou
dopravních komunikací, obytných souborů, průmyslových areálů fragmentovány do stále
menších a izolovanějších celků. Rozšiřování sítě pozemních komunikací představuje v
současnosti významný problém z hlediska ochrany fauny. Tělesa silnic vytvářejí v krajině pro
volně žijící živočichy neprůchodné bariéry, které způsobují fragmentaci prostředí i populací.
Bariéry tvořené komunikacemi mají charakter dlouhých linií, které zvěř nemůže obejít. Malé
izolované populace se obecně obtížně vyrovnávají s přirozenými výkyvy početnosti
(vyvolanými například klimatickými výkyvy, živelnými pohromami, epidemiemi apod.).
V dlouhodobé perspektivě se může projevit i nedostatečná genetická rozmanitost izolovaných
populací. Tento problém se obecně při hustotě silnic a dálnic stává otázkou přežití některých
druhů.
Savci menší velikosti nejsou existencí silnic a dálnic obvykle tak významně ovlivněni. Je to
dáno zejména tím, že jejich populace, obývající výseče krajiny vymezené silniční sítí, jsou
dostatečně početné a ostrovní efekt se u nich neprojevuje tak výrazně. Drobní savci nalézají
obvykle dostatek možností k překonání silnice v podobě početných trubních nebo rámových
propustků, které větší zvířata nemohou využít. Největší pozornost je proto věnována velkým a
středním druhům savců.
Následující situace vymezuje migrační koridor a migračně významné území z hlediska
výskytu a migrací velkých savců. Z ní je zřejmé, že navrhovaná trasa je situována mimo toto
území.
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Dálkový migrační koridor a migračně významné území z hlediska výskytu a migrací velkých
savců
Obr. č. 63

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

Migračně významné území je situováno mimo zájmové území. Je situováno jižně od
zájmového území, odděleno železniční tratí, západně a severně mimo území dotčené stavbou.
Jak je zřejmé z grafického znázornění, nezasahuje zájmové území dálkový migrační koridor
ani migračně významné území.
Rovněž stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště SCHKO
Žďárské vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022 uvádí, že podle aktuálních mapových
podkladů průchodnosti krajiny pro vybrané zvláště chráněné druhy velkých savců (ÚAP, jev
36B) leží dotčený úsek mimo migrační koridory a jádrovou oblast vymezenou pro průchod
velkých šelem. Vzhledem k umístění obchvatu na okraji intravilánu města nebude biotop
dotčený a je bez významného vlivu na prostupnost území. Lze tedy vyloučit také vliv na
příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných lokalit (NATURA 2000),
kde je předmětem ochrany vlk nebo rys a které leží mimo území CHKO Žďárské vrchy.
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Ačkoliv trasa silnice I/37 v řešeném úseku nekříží žádný dálkový migrační koridor velkých
savců, nelze pohyb zvěře v zájmovém území zcela vyloučit, zejména podél vodních toků.
Významným faktorem v území jsou mostní objekty, které umožní průchodnost územím.
Z toho důvodu je nezbytné při další přípravě záměru zabezpečit dostatečnou průchodnost
mostních objektů (průchozí výška, která umožní průchod živočichům a zajišťuje světelné
podmínky v podmostí a průchozí šířka využitelná pro živočichy k migraci, vhodné úpravy
mostních objektů a podmostí) a propustky řešit s ohledem na propustnost pro dané živočichy.
Návrh řešení mostních objektů s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti.
U podmostí vodoteče bude navrženo technické řešení tak, aby nebyla narušena migrační
propustnost migračního objektu (nejlépe ponechat koryto zemní nezpevněné s přirozenou
sukcesí), vytvoření naváděcích koridorů, nevytvořit migrační překážku pro ryby a
obojživelníky).
U propustků jsou vhodnější rámové propustky (o minimálních rozměrech 2 x 2 m, nevhodné
jsou z hlediska migrace trubní propustky).
Navrženy budou zábrany proti vnikání obojživelníků na liniovou stavbu (výšky 50 cm).
Výše uvedené požadavky budou zabezpečeny v další projektové přípravě stavby.
Současně bude zabezpečeno, aby nedošlo ke znečištění vodního prostředí vlivem používání
látek při zimní údržbě komunikace (umístění DUN…).
2.5 Krajina, krajinný ráz
Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu. Podle osídlení se jedná o pozdně
středověkou krajinu Hercynica. Reliéf není u dotčeného území z hlediska krajinářského
vylišen (jedná se o území obce, navazuje území krajin vrchovin Hercynica).
Vzhledem k tomu, že se jedná o území CHKO, může být stavba z hlediska dopadů na
krajinný ráz posuzována přísněji, než by tomu bylo mimo hranice zvláště chráněného území.
Ochrana krajinného rázu je zajištěna na většině území vyhlášením CHKO Žďárské vrchy,
obecné podmínky pro výstavbu v CHKO uplatňuje Správa CHKO, jako orgán státní správy a
odborný orgán dle ustanovení § 78 odst. 1 a 3 a § 44 zákona. Ve zbývající části řešeného
území je ochrana krajinného rázu zajištěna dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Návrh ÚP byl řešen s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Hodnocení krajinného rázu se týká
především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků krajiny v určitém
prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto prostorového
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uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných
vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických
hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Původní studie ekologických střetů a rizik uváděla některé připomínky ve vztahu k možnosti
vlivu na krajinný ráz, zejména ve vztahu k 1. úseku trasy. Uvedeny byly kontrasty vedení
trasy s hodnotami krajinného rázu z hlediska historických a architektonických souvislostí.
Krajinný rámec západní strany města je díky zeleni, četným rybníkům a okrajům lesů s
průhledy na dominantní zalesněný hřbet Peperek – Vápenice – Adamův kopec utvářen
především harmonickou kulturní krajinou, a to i navzdory městské zástavbě Žďáru nad
Sázavou. V současné době je toto dominantní území prosto významných komunikací vyjma
polních cest a drobných místních komunikací, na jeho okraji prochází železniční trať č. 250
Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Brno, která se uplatňuje více než vizuálně hlukem.
Úrovňová křižovatka se sinicí III/35016 a ulicí Santiniho dle tohoto posouzení vede k posílení
technicistní dominanty továrny firmy TOKOZ a.s., areálu stavebnin a čerpací stanice.
Vedení trasy obchvatu je navrženo v blízkosti barokního hřbitova (Dolní hřbitov), obchvat po
prvním horizontu krajiny údolí Sázavy naproti dominantě kostela sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře naruší statickou scenérii zemědělské krajiny. Rovněž bylo uvedeno, že přechod
koryta Sázavy potlačí přírodní hodnotu krajinného rázu.
Zpracováno je Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (Uvedeno v Příloze č. 12). Na základě
zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených v dotčeném
území posouzení uvádí, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením. Záměr je situován
v CHKO Žďárské vrchy. Ochrana krajinného rázu je jedním z hlavních předmětů ochrany
tohoto chráněného území. Záměr je situován v blízkosti jedinečného krajinného prostředí s
jeho hodnotami, jako je Zelená hora, areál zámku, Černý les, řeka Sázava, Starý dvůr.
Nejproblematičtější úsek je vymezen v lokalitě 1 (úsek trasy navržen v blízkosti historicky a
kulturně cenného území), vedení trasy se tomuto cennému území vyhýbá. Zároveň je příznivě
zhodnoceno, že trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž z historicky a kulturně
nejcennější lokality města, tj. Zámku Žďár a umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz
na stávající trase má v současnosti devastující účinky na barokní most přes vodoteč.
Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení Zámku,
Taferny, Lyry a barokního hřbitova.
Posouzení se zaměřilo na návrh opatření, které mohou zabezpečit snížení dopadu záměru na
krajinný ráz. Základním požadavkem je co největší omezení rozsahu terénních úprav a zásahů
do reliéfu, což souvisí se stanovením podmínek pro následné technické řešení stavby a
prověření možnosti případných úprav.
Detail území jedinečného krajinného prostředí s jeho hodnotami
Obr. č. 64
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Dle ZÚR kraje Vysočina (Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 23. 10.
2012) - Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016) - Aktualizace č. 3
ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016) - Aktualizace č. 5 ZÚR Kraje Vysočina
(nabytí účinnosti 30. 12. 2017) - Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z
13. 4. 2017 - Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 14. 6. 2019) vymezují
(125) typy krajiny charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím (a)
krajina lesní; b) krajina rybniční; c) krajina lesozemědělská harmonická; d) krajina
lesozemědělská ostatní; e) krajina zemědělská běžná; f) krajina zemědělská intenzivní; g)
krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace).
Dle tohoto členění je zájmové území součástí území ad. g) krajina s předpokládanou vyšší
mírou urbanizace.
Obr. č. 65

Oblast krajinného rázu je území velkého rozsahu zahrnující určitý specifický krajinný typ
nebo jeho část, či soubor vztahy provázaných typů, jenž se vyznačuje individuálním
charakterem, který je možné popsat znaky reprezentujícími jevy a rysy odlišujícími jej od
sousedních území. Oblast respektuje krajinnou typologii, avšak není bezpodmínečně
podřízena hranicím určitého krajinného typu. Oblast se vždy vyznačuje vnitřní individualitou,
která je dána vlastnostmi odlišnými od sousedních území. Oblast krajinného rázu navazuje
vždy na oblast sousední. Vymezení oblastí je bezešvé, kontinuální.

(125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní územní
jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny.
Zájmové území spadá do ad x) CZ 0610-OB027 CHKO Žďárské vrchy.

162
Obr. č. 66

Cílem hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz zpracovaného v intencích ochrany krajinného
rázu ve smyslu výše uvedeného ustanovení §12 by mělo být zodpovězení otázek:
• Zda dojde uvedeným záměrem ke snížení estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu
představované harmonií znaků a hodnot přírodní a kulturní povahy.
• Zda byly zachovány významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturních
dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové, čichové a jiné. Takové území je označováno jako potenciálně dotčený krajinný
prostor.
Vymezeny byly 4 lokality dotčeného krajinného prostoru.
Lokalita 1
Lokalita 2
Lokalita 3
Lokalita 4
Následující schéma ukazuje vymezení dotčeného krajinného prostoru z hlediska vlivu na
krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
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Vymezení dotčeného krajinného prostoru
Obr. č. 67

V lokalitě 1, která zahrnuje zejména bezprostřední blízkost Dolního hřbitova, kolem kterého
navrhovaná trasa prochází. Hřbitov je významnou krajinnou kompozicí barokního období se
stavbami se symbolikou promítající se do jejich půdorysu a interiéru. Je proto třeba
zabezpečit zamezení nežádoucího kontrastu s historicky velmi cennou stavbou.
Je doporučena úprava prostoru souvisejícím s lokalitou Dolního hřbitova. Terén se od
stávající silnice I/37 svažuje k nivě vodoteče Sázava, proto je navrženo v technické studii
uplatnění násypů. Tyto lze co nejvíce potlačit vizuálně jejich pozvolným rozložením.
Současně je ve směru k Dolnímu hřbitovu nezbytné provést příslušná kompenzační opatření,
tj. odclonit trasu silnice I/37 výsadbou stromů tak, aby nedocházelo narušení prostoru Dolního
hřbitova provozem na přeložené silnici I/37 a současně byl objekt vizuálně odcloněn.
Současně je navrženo prověření možnosti přemostění rybníků Převorovského a Nový Žďár
v prostoru hospodářského dvora Lyry, který je požadován i ve vyjádření Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy č.j. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020 ve zjišťovacím řízení. Vliv je ve vyjádření označen
jako velmi silný vliv do kulturně – historické charakteristiky území i přírodní charakteristiky
nivy řeky Sázavy. S důrazem na zachování přírodní a kulturní hodnoty místa významně
přispěje k zajištění estetické a přírodní hodnoty místa rovněž v opačném případě přijetí
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příslušných kompenzačních opatření zajišťujících zejména vytvoření náhradních biotopů a
možnost snížení nivelety komunikace (ve vztahu k hospodářskému dvoru Lyra). Obě
možnosti budou prověřeny v rámci další projektové přípravy stavby.
Pro možnost posouzení pohledových charakteristik ze Zelené hory byly pořízeny snímky,
které umožnily vymezit podmínky pro ochranu pohledů ze Zelené hory a ve směru na ni.
Záměrně byla použita fotodokumentace ze zimního období a předjarního období, aby byl
zřetelný dosah viditelnosti, nerušený olistěním stromů. Z fotodokumentace (Příloha č. 12
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP
EPROJ s.r.o., 01/2022) je zřejmé, že trasa komunikace nebude zřetelná, bude skryta za
viditelným horizontem.
Řešením je vytvořit architektonicky kvalitní projekční řešení prostoru navrhovaného obchvatu
vůči Zelené hoře s adekvátními krajinnými úpravami a bohatým osázením vzrostlou zelení.
Sledován byl pohled na Zelenou horu i v opačném směru. Z fotodokumentace uvedené
v Příloze č. 12 je možné konstatovat, že trasa je navržena přiměřeně citlivě k základním
prvkům vyžadující ochranu rázu ve vymezeném úseku.
Doporučena úprava trasy v úseku vážícímu se k průchodu trasy mezi areálem firmy TOKOZ
a. s., objektem Dolního hřbitova a navazujícímu úseku průchodu trasy komunikace přes
vodoteč Sázava (výsadba zeleně ve směru k Dolnímu hřbitovu, vizuální zjemnění velikosti
náspů jejich zmírněním). Zároveň je navrženo projekčně prověřit možnost přemostění rybníku
Nový Žďár a Převorský rybník (stejně jako omezení zásahu do přilehlé vlhké louky) nebo
snížení nivelety komunikace vůči hospodářskému dvoru Lyra, včetně kompenzačních opatření
(náhradní biotop).
V prostoru lokality 2 je z fotodokumentace uvedené v hodnocení krajinného rázu zřejmé, že
pohled na Zelenou Horu je již mimo přímou viditelnost.
Vymezený prostor označený jako lokalita 3 tvoří území, jímž je trasa silnice vedena
zahrádkami, které částečně ovlivní, ale respektuje terénní charakteristiku území.
Problematickým místem je následně průchod nivou vodoteče Sázava. Z hlediska vlivu na
krajinu a její ráz je zvolena možnost přechodu územím téměř souběžně se stávající liniovou
trasou železnice, která je vedena přes vodoteč mostním objektem. Dojde v tomto případě
k narušení porostu doprovázejícím vodoteč. Následně je trasa rovněž navržena přiměřeně
v souběhu s trasou železnice. Výškově respektuje charakteristiky území.
V území označeném jako lokalita 4 je trasa vedena zástavbou. Návrh vedení trasy respektuje
související území, doplňuje je vizuálně i způsobem umístění. Lokalita od ulice Jihlavská po
ulici Brněnskou je předmětem stavby, která je do krajinného systému začleněna a respektuje
podmínky vymezené pro tuto stavbu, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí.
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz, vizuální a estetické charakteristiky
území je nutné hodnotit stavbu podle určujících objektivních faktorů krajinného rázu území.
Vliv záměru na vymezené znaky a hodnoty krajinného rázu v území je shrnut v tabelárním
zpracování (přítomnost indikátoru v dané oblasti, identifikované hlavní znaky přírodní
charakteristiky, identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky, znaky
estetické hodnoty krajiny a znaky vizuální charakteristiky) v hodnocení krajinného rázu
(Příloha č. 12, strana 28 -30, 32-37).
Na základě zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených
v dotčeném území je možné uvést, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením. Uvedené
hodnocení platí za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření:
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Kompenzační opatření, zejména v prostoru Dolního hřbitova:
- vegetační úpravy odčleňující Dolní hřbitov od trasy silnice
- snížení sklonu náspu plynulým rozšířením nápypu v místě navazujícím na objekt
(vizuální potlačení sklonu násypu)
Prověření možnosti přemostění nivy Sázavy včetně obou rybníků (ochrana stávajících
významných biotopů) nebo prověření možnosti úpravy nivelety komunikace s výškou
nepřesahující střechy domů podél ulice Dvorská (vizuální ochrana hospodářského
dvora Lyra) a vytvoření náhradních biotopů

Trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě
města Zámku Žďár. Trasa obchvatu umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz na
stávající trase má devastující účinky na barokní most přes Stržský potok.
Doprava přes tento most je v současnosti významná. Sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše,
sv. Jana, sv. Cyrila, sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje byly nahrazeny v
roce 2008, kdy byla provedena celková rekonstrukce mostu, nahrazeny kopiemi (uloženy na
Dolním hřbitově), přesto doprava je pro mostní objekt problematická, jak dokladuje např.
následující fodokumentace.
Foto č. 9

Foto č. 10

Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení Zámku,
Taferny, Lyry a barokního hřbitova.
2.6 Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
Na území města je řada památek, jak je uvedeno v předcházející části Dokumentace (části
C.1). Nevýznamnější z nich byly zapsány do prestižního Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO.
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře v roce 1994. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen
počátkem 18. století, projekt architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723), který je
příkladem takzvané barokní gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je s centrální stavbou
kompozičně propojen. Stavba započala v roce 1719 a kostel byl slavnostně vysvěcen v roce
1722, tedy rok před Santiniho smrtí. Ambity byly definitivně dokončeny až v roce 1740.
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V blízkosti stávající trasy silnice I/37 se nachází:
Zámek Žďár nad Sázavou s areálem. Jde o bývalý cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené
Panny Marie, který byl založen 1252 Bočkem z Kunštátu. Po zrušení kláštera byl zámek
využíván jak šlechtické sídlo, jádro kláštera využíváno jako zámek a celý areál tak bývá i
označován. Posledními majiteli byli Kinští, jimž byl také v roce 1992 majetek v restituci
navrácen (údaje dle Seznamu kulturních památek ve Žďáru nad Sázavou). Zapsán do státního
seznamu byl před rokem 1988.
Silniční most s 8 sochami
Barokní most převádějící silnici I/37 přes Stržský potok v těsné blízkosti bývalého kláštera
pochází z první poloviny 18. století. Jeho doplnění osmi sochami světců inicioval kolem roku
1761 opat kláštera ve Žďáru Bernard Hennet. Výzdoba byla inspirována podobou Karlova
mostu v Praze. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
Hospoda Táferna
Budovu dnešní restaurace Taferny dal postavit opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad
Sázavou Václav Vejmluva kolem roku 1720, hostinec patřil klášteru a sloužil jeho potřebám.
Fungoval i jako ubytovna a hospoda pro italské stavební dělníky, době stavby chrámu sv. Jana
Nepomuckého. Po zrušení kláštera přešla restaurace Taferna do majetku šlechty a sloužila
jako zájezdní hostinec. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
V blízkosti navrhované trasy silnice I/37 se nachází:
Dolní hřbitov
Dolní hřbitov je jednou z prvních staveb, kterou pro žďárský klášter, opata Václava
Vejmluvu, realizoval architekt Jan Blažej Santini Aichel. Stavbu hřbitova vyvolala reálná
hrozba morové epidemie, která se žďárskému panství nakonec vyhnula. Je zde hřbitovní kaple
propojená zdí, socha Anděla Posledního soudu, kované kříže nebo jejich torza, příp.
podstavce (24 ks). Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.
Zemědělský dvůr Lyra
Hospodářský dvůr, jenž půdorysným sledem budov vytváří tvar lyry, leží naproti žďárskému
klášteru a je datovaný před rokem 1722. Dvůr si i navzdory přestavbám udržel původně
barokní rozvržení a zejména z ptačí perspektivy je symbolický půdorys lyry dodnes jasně
zřetelný. Autorství Jana Blažeje Santiniho, i když není doloženo, lze předpokládat. Zapsán do
státního seznamu byl před rokem 1988.
Mostek
Kamenný dvouobloukový most z roku 1834 na příjezdové cestě od zámku ke dvoru Lyra, kde
přechází řeku Sázavu. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
Boží muka pod Dolním hřbitovem u cesty do Starého Dvora, Zámek Žďár
Boží muka u rozcestí k Polničce (podstavec)
Území dotčené stavbou přímo nezahrnuje historické nebo kulturní památky. Trasa je navržena
v blízkosti některých památek, zejména Dolního hřbitova. Proto je nezbytné přijmout
opatření, která jsou v Dokumentaci uvedena pro další přípravu stavby. Naopak navrhovaná
trasa silnice I/37 odkloní dopravu vozidel z bezprostřední blízkosti Zámku, barokního mostu
přes Stržský potok.
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Celé zájmové území je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, t.j. území s
archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
V rámci přípravy staveniště dojde k odstranění několika objektů. Nikdy však nejde o objekty
kulturního dědictví.
2.7 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V současnosti prochází trasa silnice I/37 centrálním územím města. S tím souvisí i negativní
vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví v centrální části města vlivem stávající dopravy zejména
s ohledem na hlukovou a emisní zátěž. Městem prochází i tranzitní doprava, která významně
zahušťuje dopravu ve městě.
Vlivy na obyvatelstvo jsou řešeny samostatným odborným materiálem „Hodnocení vlivů na
veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší“, který je uveden v Příloze č. 10
(MUDr. Bohumil Havel, 02/2022).
3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a
vědeckých poznatků posoudit
Trasa přeložky je plánována v antropogenně ovlivněném, poměrně urbanizovaném a
dlouhodobě osídleném území města Žďáru nad Sázavou.
Oblast začátku trasy prochází územím, které je historicky významné, je proto nezbytné
zabezpečit ochranu nejblíže situovaných objektů tak, aby byla zabezpečena jejich ochrana
z hlediska začlenění stavby vůči tomuto prostoru a do krajiny, včetně celkového systému
krajiny.
Ve správním území Žďáru nad Sázavou je evidována řada státem chráněných nemovitých
kulturních památek, zanesených v Ústředním seznamu kulturních památek. Nejblíže situován
k navrhované trase silnice I/37 je Dolní hřbitov. Navržena jsou opatření pro prověření
možnosti pozvolného zmírnění sklonu svahů v blízkosti Dolního hřbitova s uplatněním zeleně
pro odclonění trasy silnice od tohoto historického objektu, aby nedošlo k zásadnímu zhoršení
pohledu na Dolní hřbitov. Zemědělský dvůr Lyra je od trasy silnice oddělen zástavbou podél
ulice Dvorská, rovněž zde jsou navržena opatření, související s řešením trasy přes rybníky
(prověření možnosti přemostění nebo snížení nivelety komunikace a vytvoření náhradních
biotopů), ale současně budou souviset i s ochranou hospodářského dvora Lyra.
Záměr prochází krajinářsky cennými a z historicko-kulturního i přírodního hlediska
významnými prostory, které společně tvoří významné pozitivní hodnoty krajinného rázu
celého širšího území.
Oblast zahrnuje plošně poměrně významné části zahrádkářských osad, spojených
s rekreačním využitím obyvatel města. Část bude záměrem zasažena. Tato skutečnost
vyvolává určitou nevoli ze obyvatel a zástupců ZO ČZS, které byly zaslány ve zjišťovacím
řízení.
Přístupové trasy do přírodních oblastí severně a severozápadně města, které jsou využívány
pro každodenní rekreaci mají zabezpečenou propustnost pro pěší a cyklisty.
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Záměr je navržen v území, které je součástí CHKO Žďárské vrchy. Stavba prochází územím
CHKO IV. zónou. V místě přemostění Sázavy se stavba dostává do kontaktu s plochou III.
zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
Stejnou hranici jako CHKO Žďárské vrchy má i chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHOPAV 107 Žďárské vrchy. V této oblasti jsou zakázány činnosti narušující vodní režim
jako odlesňování, odvodňování, povrchová těžba.
Trasa neprochází evropsky významnou lokalitou ani ptačí oblastí, ale je situována v blízkosti
EVL CZ0613809 Dívka, která je tvořena soustavou rybníků Dívka, Mikšovec, Jedlovský a
Pihoun a navazujícími mokřady a vlhkými loukami (předmětem ochrany je kuňka ohnivá
Bombina bombina). V blízkém okolí je EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa, které tvoří
rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké louky v nivě Stržského potoka (předmětem
ochrany je mechorost srpnatka fermežová Drepanocladus vernicosus).
Jako u většiny liniových staveb trasa souvisí s prvky územního systému ekologické stability a
významnými krajinnými prvky. Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území
Žďáru nad Sázavou. Obchvat protíná lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53 a v dále v km
3,2 nivu Sázavy. Zabezpečena bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici
I/37 mostními objekty. V místě souvisejícím s prvky ÚSES bude návrh výsadeb respektovat
druhovou skladbu dle STG a zabezpečení funkčnosti biokoridoru.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezené zákonem. Jedná se o vodoteč Sázava a
její nivu a pozemky vymezené dle katastru nemovitostí jako lesní pozemky (PUIPFL).
Dojde k zásahu do mimolesní zeleně, některé druhy stromů jsou s obvodem kmene ve výšce
1,3 m větším než 80 cm, zejména v oblasti lokality ulice Chelčického a podél vodoteče
Sázava. Dojde k záboru mimolesní zeleně, která je lesního charakteru a jednotlivé mimolesní
zeleně, ale také okrasné zeleně a ovocných stromů v dotčených zahrádkách. Trasa se dotýká
tské pozemků určených k plnění funkce lesa.
Mimo to je trasa vedena zejména zemědělskými využívanými pozemky (agrocenóza). Jako
problémový se jeví zejména zábor zemědělského půdního fondu. Vzhledem k umístění
záměru se nelze vyhnout záboru kvalitní orné půdy.
Z hlediska výskytu a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové území k nadregionálně
významným, do zájmového území nezasahuje žádný dálkový migrační koridor ani migračně
významné území, pouze několik místních migračních tras.
Významné je zabezpečení migrace drobné fauny, v případě záměru obojživelníků, jejichž
subpopulace rozmnožující se v blízkých rybnících spolu komunikují a proto je třeba zachovat
propustnost pro jejich migraci.
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Hodnocení – hlavní problémové okruhy
Tabulka č. 46
Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
Vlivy na obyvatelstvo
x
Vlivy na ovzduší a klima
x
Vliv na hlukovou situaci
x
Vliv na povrchové a podzemní vody
x
Vliv na půdu
x
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
x
Vliv na floru a faunu
x
Vliv na ekosystémy
x
Vliv na krajinu
x
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
x
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č. 47
Vlivy
Emise z dopravy při
výstavbě
Prach a hluk při
výstavbě
Vliv na jakost
povrchové vody

Typ ovlivnění
Odhad významnosti vlivu
přímé, krátkodobé Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena v rámci
přípravy stavby
přímé, krátkodobé Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena v rámci
přípravy stavby – program organizace výstavby
přímé
Minimální nepříznivý vliv, odvedení vod je řešeno v souladu s řešením
nakládání s dešťovými vodami z I/37, zabezpečení zamezení možnosti
ovlivnění vodního režimu (situování trasy v CHOPAV).
Půda
přímé
Dojde k záboru zemědělského půdního fondu – navržena jsou opatření
pro omezení tohoto vlivu – skrývky kulturních zemin a jejich
hospodárné využití. Půdy určené k plnění funkce lesa budou dotčeny,
postupováno v souladu s platnou legislativou.
Vlivy na chráněná
přímé
Trasa prochází CHKO Žďárské vrchy, zejména zónou IV., v místě
území
přemostění Sázavy III. zónou – navržena opatření.
Vliv na flóru a faunu přímé
Dotčeny plochy zejména s agrocenózou, ale rovněž průchod přes nivu
Sázavy – opatření, ekodozor. Opatření pro zachování významného
biotopu (oblast rybníků Převorský, Nový Žďár).
Vliv na krajinný ráz přímé
Nové využití území. Začlenění stavby do zájmového území řešením
vegetačních úprav s ohledem na navazující systémy, zejména niva a
územní systémy ekologické stability, dotvoření krajiny. Úprava částí
technického řešení stavby.
Vliv na flóru a faunu nepřímé
Minimální nepříznivý vliv – doplnění výsadeb, opatření. Opatření pro
v době provozu
zachování významného biotopu (oblast rybníků Převorský, Nový Žďár).
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ČÁST D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých,
sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů
záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných
demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí
znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími
nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných
podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem
na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních
předpisů na ochranu životního prostředí

V následující části je použito hodnocení jednotlivých dle následujícího hodnocení
významnosti:
Tabulka č. 48

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kritéria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto materiálu. Pro záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je
možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky
životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového rozložení záměru (po dobu
stavby a v době provozu na přeložce silnice I/37.
Hlavní negativní vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví jsou hluk a znečišťování
ovzduší z automobilové dopravy. Tyto charakteristiky jsou popsány v samostatných
odborných materiálech v Rozptylové a Akustické studii, jejich hlavní závěry jsou shrnuty
v kapitole D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima a kapitole D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci.
Z hlediska faktoru pohody, jenž ovlivňuje veřejné zdraví, zasluhují zvláštní pozornost úseky,
v nichž se silnice přibližuje nebo prochází obytným územím.
Významným údajem je, že po uvedení nové trasy silnice I/37 se emisní i imisní situace
v zástavbě podél stávajícího vedení trasy I/37 oproti současnému stavu výrazně zlepší.
Rozptylová studie hodnotila nový stav po realizaci stavby ve vztahu ke stávajícímu stavu
ovzduší. Základní kritéria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění uvedené stavby jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.

171

V souladu s platnými předpisy byly v rozptylové studii hodnoceny vlivy z liniových zdrojů
(doprava). Jak vyplývá z hodnocení rozptylové studie, jsou imisní příspěvky záměru nízké a
nemohou mít hodnotitelný vliv na veřejné zdraví po realizaci stavby (viz kapitola D.1.3).
Stávající silnice I/37 prochází intravilánem Žďáru nad Sázavou, zahrnuje ulice Brněnská,
Dolní, Horní, Jungmanova, Bezručova, Santiniho, zde je třeba zařadit i ulice Žižkova,
Brodská (I/19) a ulici Jihlavská (II/353).
Přeložka silnice I/37 se k zástavbě přibližuje zejména ve 2. úseku stavby. Jedná se o
přednádražní prostor a ulice Haškova, Chelčického, Dvořákova, Strojírenská. Průchod trasy
se dotýká zahrádkářských osad.
Zvláště citlivě musí být řešen prostor v začátku přeložky (ulice Santiniho, Dvorská)
s ohledem na možnost opětovného propojení Zámku, Taferny, Lyry a barokního hřbitova a
zamezení ovlivnění nejblíže situovaných historických objektů.
Vlivy na obyvatelstvo v dotčeném území budou závislé jednak na technickém řešení stavby,
jednak na způsobu, jakým přeložka silnice I/37 ovlivní stávající dopravu v daném území,
popř. v širším okolí na území města.
Hodnocení pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných) je složeno ze stanovení nebezpečnosti,
hodnocení expozice a charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního
prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat
v případě navrhovaného záměru z hlediska vlivu znečištěného ovzduší a emisí prachu, vlivu
hlukové zátěže a vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Pro navrhovaný záměr je zpracováno „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní
rizika hluku a znečištění ovzduší“ (02/2022). Hodnocení vlivů zpracoval MUDr. Bohumil
Havel, držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik v autorizačních setech
expozice chemickým látkám v prostředí a expozice hluku vydaných Státním zdravotním
ústavem Praha pod č. 008/04 a držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví vydaného MZ ČR pod pořadovým číslem 2/2019.
Zákonná úroveň ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy hluku a imisí škodlivin
v ovzduší je stanovena platnými hlukovými a imisními limity, jejichž dodržení ve vztahu
k posuzovanému záměru hodnotí zmíněné studie. Úkolem hodnocení zdravotních rizik je
proto především doplnění informačního obsahu dokumentace pro potřebu orgánu ochrany
veřejného zdraví i dalších účastníků procesu EIA včetně veřejnosti o zdravotní charakteristiku
posuzovaných faktorů, popis podkladů a postupů použitých při stanovení jejich limitů a
v rámci možností i o vyhodnocení možných zdravotních dopadů příspěvku záměru a celkové
expozice obyvatel zájmového území.
Pokud je obsahem tohoto vyhodnocení kvantifikace zdravotního rizika, je třeba si uvědomit,
že za stavu dodržení platných limitů nejde o riziko nepřípustné, neboť některé limity
představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí
zaručovat úplnou ochranu zdraví a pohody obyvatel.
Příkladem mohou být limity pro hluk z dopravy nebo imisní limity pro některé znečišťující
látky v ovzduší. Související zdravotní riziko bylo vyhodnoceno a posouzeno již při stanovení
těchto limitů a shledáno jako akceptovatelné. Přesto je užitečné toto riziko znát a zohlednit při
rozhodování, např. při výběru z více variant.
Hodnocení zdravotních rizik je zaměřeno na hlukovou a imisní expozici obyvatel dotčeného
území. Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracované Agenturou pro
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ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice.
Současně jsou zohledněny aktuální poznatky o nebezpečnosti hodnocených látek pro lidské
zdraví. Zejména se to týká hodnocení rizika hluku z dopravy, které již zohledňuje novou
hlukovou směrnici WHO, publikovanou v říjnu loňského roku.
Problematika zdravotních rizik hluku a imisí látek znečišťujících ovzduší spadá do náplně
oboru hygieny obecné a komunální. Zpracovatel hodnocení má v tomto oboru nástavbovou
atestaci, licenci ČLK k výkonu funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských
služeb a více než třicetiletou praxi. Je spoluautorem zmíněných autorizačních návodů.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Tato metoda se používá především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů
škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit
expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity.
Jak již bylo uvedeno, stanovené přípustné limity některých faktorů představují nezbytný
kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou
ochranu, zejména skupin populace se zvýšenou citlivostí. Metoda hodnocení zdravotních rizik
pak umožňuje v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném vlivu na
zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním expozice s limitními hodnotami.
Hodnocení pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných) je složeno ze stanovení nebezpečnosti, hodnocení
expozice a charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a
případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat v případě
navrhovaného záměru z hlediska vlivu znečištěného ovzduší a emisí prachu, vlivu hlukové
zátěže a vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku
Podkladem k hodnocení hlukové expozice obyvatel nejbližší zástavby nejvíce dotčené
posuzovaným záměrem obchvatu jsou výsledky akustické studie, které udávají ekvivalentní
hladinu akustického tlaku pro denní a noční dobu ve výpočtových bodech umístěných
v chráněném venkovním prostoru staveb 12 nejbližších obytných budov ve výšce
jednotlivých podlaží.
Nejvyšší expozice dopravnímu hluku vychází ve výpočtovém bodě č. 6 (Okružní č.p.
2023/49), kde se však nejedná o vliv dopravy po obchvatu.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době se v horních podlažích
ostatních hodnocených domů pohybují v rozmezí LAeq,16h cca 31–56 dB. U nejvíce
exponované zástavby (výpočtové body č. 5,9,10,11) LAeq,16h převyšuje 54 dB.
V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h pohybují v rozmezí cca 28–48 dB. U nejvíce
exponované zástavby (výpočtové body č. 5,9,10,11,12) LAeq,8h převyšuje 46 dB.
V přepočtu na 24hodinovou Lden se vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
u nejbližší zástavby pohybují v rozmezí cca 38–58 dB. U nejvíce exponované zástavby Lden
převyšuje 55 dB.
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno v souladu s požadavky autorizačního
návodu SZÚ Praha AN 15/04 verze 5, který zohledňuje aktuální poznatky a vztahy expozice a
účinku z nové hlukové směrnice WHO z roku 2018.
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Podkladem byly výsledky akustické studie, která hodnotí předpokládanou budoucí hlukovou
zátěž stávající nejbližší obytné zástavby u trasy obchvatu.
Zpracovatel hodnocení uvádí v závěru vyhodnocení, že vypočtená budoucí hluková zátěž
z provozu obchvatu sice může být pro část obyvatel okolní zástavby i při dodržení hlukových
limitů zdrojem obtěžování a rušení hlukem ve spánku, avšak nedosahuje úrovně, při které je
možné považovat za významné zdravotní riziko.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Podkladem k hodnocení úrovně znečištění ovzduší v lokalitě dotčené navrženou trasou
obchvatu byly výpočty rozptylové studie, udávající imisní vliv dopravy pro standardní
zastoupení škodlivin. Jako podklad o imisním pozadí byly využity aktuální oficiální údaje
Českého hydrometeorologického ústavu pro danou lokalitu.
Rozptylová studie hodnotí imisní vliv automobilové dopravy na obchvatu a okolních
navazujících komunikacích ve výhledovém roce 2035. Imisní příspěvek je vyhodnocen ve
standardním zastoupení škodlivin z dopravy, tj. pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Jedná se tedy o zastoupení
škodlivin, které je možné a účelné zahrnout do hodnocení vlivů imisí daného záměru na
zdraví obyvatel. K výpočtu je použit standardní rozptylový model SYMOS´97. Pro výpočet
příspěvku u suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu je podstatné, že zohledňuje významný
vliv resuspenze prachových částic z vozovky.
Při hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší je třeba vycházet z celkové úrovně
expozice, kde je většinou rozhodující imisní pozadí hodnocených škodlivin. Jako imisní
pozadí jsou v rozptylové studii uvedeny hodnoty pětiletých průměrů 2016–2020, které
v mapové síti čtverců 1x1 km uvádí ČHMÚ. Maximální krátkodobá koncentrace NO2 a CO
jsou odhadnuty podle výsledků imisního monitoringu v podobných lokalitách.
Čistě ze zdravotního hlediska jsou ovšem tyto limity s výjimkou oxidu uhelnatého do jisté
míry kompromisní, takže kvantitativní odhad zdravotního rizika znečištění ovzduší je možné
provést i pro podlimitní úroveň imisní expozice obyvatel.
Metodiky kvantitativního hodnocení zdravotních rizik imisí vycházejí ze vztahů odvozených
z epidemiologických studií u velkých souborů obyvatel. Jako ukazatel expozice jsou
používány průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 nebo PM10, přičemž se
předpokládá, že tak je zohledněna i větší část účinků krátkodobých výkyvů imisních
koncentrací i účinků některých souběžně působících plynných škodlivin, jako je oxid dusičitý.
Vedle suspendovaných částic je kritickou složkou znečištění ovzduší v ČR z hlediska
dodržování imisních limitů benzo(a)pyren, reprezentující skupinu polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAU). To platí i pro hodnocené území, kde se podle údajů ČHMÚ
imisní koncentrace benzo(a)pyrenu z hodnocených látek nejvíce přibližuje imisnímu limitu.
Benzo(a)pyren a ostatní zdravotně významné vícemolekulární PAU jsou v ovzduší vázané
majoritně na jemné frakci suspendovaných částic, a tudíž se podílejí na jejich zdravotním
riziku. V rámci současných metodik hodnocení zdravotních rizik je však běžné kvantitativně
hodnotit míru karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu samostatně.
Charakterizace zdravotního rizika současné úrovně znečištění ovzduší klasickými
škodlivinami pro obyvatele zástavby v okolí trasy obchvatu a význam předpokládaného vlivu
dopravy na obchvatu proto zpracovatel provedl na základě imisních údajů pro suspendované
částice a benzo(a)pyren.
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Závěr hodnocení uvádí, že kvantitativní odhad zdravotního rizika v ukazatelích úmrtnosti a
nemocnosti obyvatel na základě imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá
podprůměrné úrovni rizika znečištění ovzduší ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
Při hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší byly použity aktuální odborné poznatky o
nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku hodnocených látek v souladu s autorizačním
návodem AN 17/15 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotního rizika
expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší. Zohledněny byly i poznatky z nové
směrnice WHO pro kvalitu ovzduší, vydané v září loňského roku.
Kvantitativní odhad zdravotního rizika v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti obyvatel na
základě imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá podprůměrné úrovni rizika
znečištění ovzduší ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
Celkový závěr zpracovaného hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku
a znečištění ovzduší
Z výsledků hodnocení vyplývá, že vypočtená budoucí hluková zátěž z provozu obchvatu sice
může být pro část obyvatel okolní zástavby i při dodržení hlukových limitů zdrojem obtěžování
a rušení hlukem ve spánku, avšak nedosahuje úrovně, při které by jí bylo možné považovat za
významné zdravotní riziko.
Znečištění ovzduší ve standardně hodnocených ukazatelích zdravotního rizika na základě
imisního pozadí suspendovaných částic a obsahu benzo(a)pyrenu odpovídá podprůměrné
úrovni rizika ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
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Narušení faktoru pohody
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané
platnou legislativou. Dle dokladovaných skutečností, za předpokladu dodržování základní
kázně ze strany provozovatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou
míru. Faktor pohody nebude v době provozu záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ
obchvat”, narušovat ani ovlivňovat antropogenní zónu za předpokladu, že budou dodržena
navrhovaná opatření.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna negativně dotčena. Posouzení
z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo je uvedeno v předchozích kapitolách.
Bereme-li v potaz technické ukazatele jako je hluk, exhalace, vibrace, bezpečnost provozu,
nehodovost, střety se zvěří, aj., lze konstatovat, že realizace přeložky silnice l/37 jednoznačně
zlepší současnou situaci. Vyvedením dopravy mimo centrální část města dojde k poklesu
intenzity dopravy v něm, což má za následek snížení možných kolizi s chodci (což jsou z
pravidla nehody s největšími následky), pokles vibrací, exhalací a hlukové zátěže. Rovněž
vzroste plynulost dopravy. To je důsledek převedení dopravy ze stávající, ale jinak naprosto
nevyhovující komunikace (současným parametrům – výškovým, směrovým, šířkovým
uspořádáním atd.) na novou silnici, která bude splňovat veškeré v současnosti platné předpisy
a požadavky kladené na komunikace.
Realizace stavby bude znamenat zlepšení kvality bydlení v obytných objektech podél
současné trasy silnice l/37. S tím je možno očekávat i zlepšení psychické pohody
obyvatelstva, neboť negativní zátěž se zmírní.
U zámku začíná naučná stezka (dva okruhy – ke dvoru Lyra a k Dolnímu hřbitovu, okruh
věnující se historii zámku a kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, přírodní památce
Louky u Černého lesa). V rámci přípravy projektu bude zabezpečeno zachování této stezky
s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Navrženo je prověřit možnosti úpravy sklonu svahů
v oblasti Dolního hřbitova tak, aby došlo ke zlepšení vnímání navržené trasy v území.
Souhrn vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo
Tabulka č. 49
Velikost vlivu
Rozsah vlivu
Významnost vlivu*
M
MV
středně významný
* Významnost vlivu je možné hodnotit z pohledu obyvatel, ve vztahu k nově řešené trase I/37,
příznivěji je hodnocena pro obyvatele objektů v blízkosti stávající I/37 procházející centrem města.

2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a
skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
S ohledem na prováděné činnosti je záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých
znečišťujících látek (TZL). Podmínkou zůstává maximální omezení emisí tuhých
znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických postupů ve fázi zvýšených emisí
TZL, popř. provádění kropení.
Mobilním zdrojem v rámci výstavby bude zejména doprava a stavební mechanismy
používané na jednotlivých zařízeních staveniště. Narušení faktorů pohody z hlediska
sekundární prašnosti se může projevit v etapě výstavby ve spojení s přepravou stavebních
materiálů a terénními úpravami ploch. Stacionárním zdrojem znečištění ovzduší bude po dobu
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stavby zejména vlastní plocha staveniště. Za nejnegativnější část přípravy staveniště
z hlediska ovzduší jsou skrývky kulturních zemin a příprava území pro stavbu (demolice).
Opatření vedoucí k omezení negativního vlivu stavebních prací na okolní ovzduší (např.
zkrápění matriálů, provádění řádné očisty vozidel, využívání zaplachtovaných vozidel
k přepravě prašných hmot, ale také samotnou organizaci výstavby) je nutné stanovit již
v projektové dokumentaci stavby.
Úkolem zpracované Rozptylové studie č. E/5040/2018/03, aktualizace 1/2022 (Technické
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Ing. Milan Číhala, autorizace MŽP, č. j.
1693/820/08/DK ze dne 6. 6. 2008) bylo je posouzení imisní zátěže dotčené lokality po
realizaci záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“).
Rozptylová studie vypočetla výhledový stav, tj. situaci po realizaci záměru, a to pro
výpočtový rok 2035. Výpočet rozptylové studie je proveden pro liniové zdroje emisí, tj. pro
automobilovou dopravu, související s provozem na předmětné komunikaci.
Vzhledem k různým variantám řešení přednádražního prostoru (Technická studie
VIAPONT s.r.o., 10/2010) byla pro modelování vybrána varianta č. 2 s vybudováním
mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice
II/353 (ulice Jihlavská), která je emisně nejméně příznivá. Tato varianta zohledňovala Územní
plán města. Původně byla též navržena varianta s jedním či dvěma tunely. V případě realizace
tunelu (či dvou) by k emisím znečišťujících látek z provozu vozidel došlo pouze v jeho ústí a
tím by byla více imisně zatížena lokalita bezprostředně blízká vjezdu a výjezdu z tunelu.
Varianta s tunelem není z toho důvodu do studie zahrnuta, není s ní v budoucnu uvažováno,
jelikož by se jednalo o razantní zásah do přednádražního prostoru s mimořádnými
ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz.
Vzhledem ke stanoveným imisním limitům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro
NO2 (hodinové a roční koncentrace), CO (8hodinové koncentrace), částice frakce PM10 (denní
a roční koncentrace), částice frakce PM2,5 (roční koncentrace), benzen (roční koncentrace) a
benzo(a)pyren (roční koncentrace).
V rozptylové studii je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot imisních
příspěvků s platným imisním limitem a stávajícím imisním pozadím (průměr z let
2016–2020).
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro PM10 činí za kalendářní rok
2,81 µg/m3, což je 7 % imisního limitu a 15,6 % imisního pozadí. Maximální vypočtená
hodnota koncentrace PM10 za 24 hodin v roce 2035 byla vypočtena 15,8 µg/m3, což je 31,6 %
imisního limitu, pro PM2,5 byla vypočtena maximální koncentrace 1,02 µg/m3, která činí
4,1 % imisního limitu a při imisním pozadí 13 µg/m3 dosahuje výše 7,8 %.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro NO2 činí za kalendářní rok 0,68 µg/m3,
což je 1,7 % imisního limitu a 7,6 % imisního pozadí. Maximální vypočtené hodnoty imisních
příspěvků pro CO činí maximální denní 8hodinový průměr 158 µg/m3, což je 1,6 % imisního
limitu. Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro benzen činí za kalendářní rok
0,064 µg/m3, což je 1,3 % imisního limitu a 8,0 % imisního pozadí.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro benzo(a)pyren činí za kalendářní rok
0,145 ng/m3, což je 14,5 % imisního limitu a 24, 2 % imisního pozadí.
Uvedená maxima byla vypočtena přímo u komunikace I/37, ve východní části u okružní
křižovatky, kde je nejvyšší intenzita dopravy. Uvedená maxima tedy nemají vypovídací
hodnotu pro hodnocení změny imisních koncentrací u obydlených lokalit v posuzované
lokalitě, jsou též ovlivněna umístěním referenčních bodů.
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Stanoveny byly hodnoty imisí v místech s obytnou zástavbou. Umístění vybraných
referenčních bodů je zřejmé z následujících situací.
Obr. č. 68-77
Santiniho 15/29, rodinný dům

Dvorská 481, rodinný dům

2

1

U Křížku 2419/7, rodinný dům

Okružní 2034/43, bytový dům

4
3

Okružní 811/55, bytový dům

Smíchov 513/2, rodinný dům

6
5
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Chelčického 2138/2, bytový dům

Chelčického 2148/22, bytový dům

7
8

Jihlavská 838/8, rodinný dům

9

Haškova 2151/38, bytový dům

10

Realizací záměru dojde k významné změně imisní zátěže lokality, jelikož dojde ke změně
vedení trasy I/37. Lze též předpokládat snížení intenzity dopravy a tím i navýšení plynulosti
dopravního proudu v intravilánu Žďáru nad Sázavou (na trase stávající silnice I/37).
Hodnoty maximálních hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daného
zdroje znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 byl vypočten 15,8 µg/m3, tj. 31,6 % limitu.
Tyto vyšší imisní příspěvky jsou dané započtením sekundární prašnosti z povrchu vozovek,
k těmto vyšším koncentracím však může dojít zcela výjimečně.
Ve vybraných profilech u zástavby nejblíže komunikacím jsou vypočteny příspěvky denních
koncentrací PM10 od 2,5 do 13,5 µg/m3, přičemž maximum je vypočteno na ulici Smíchov.
Zde byla také vypočtena nejvyšší četnost překročení příspěvku 10 µg/m3. Vzhledem
k umístění objektu v blízkosti přeložky je to však očekávaná situace a lze jí předejít pouze
pravidelným čištěním komunikace. Každopádně vypočtené hodnoty denních imisních
příspěvků jsou významně pod imisním limitem (50 µg/m3), k maximálním imisním
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příspěvkům PM10 může dojít pouze za velmi nepříznivých rozptylových podmínek (inverze
s velmi nízkou rychlostí větru).
V současné době je 36. nejvyšší hodnota denní koncentrace PM10 v místě stavby uváděna ve
výši cca 31 µg/m3. Lze předpokládat, že k překročení denního limitu pro PM10 vlivem
dopravy na silnici I/37 nedojde.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,81 µg/m3 (40 %
limitu). Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty příspěvků od 0,23 do 1,81 µg/m3.
Tyto relativně vysoké příspěvky jsou opět způsobeny sekundární prašností, tj. vířením prachu
z komunikace. Při imisním pozadí cca 18 µg/m3 nedojde k překročení limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 činí 1,02 µg/m3, tj. cca
4,1 % imisního limitu. Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty do 0,61 µg/m3, tj. do
3,1 % limitu 20 µg/m3). Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí cca 13 µg/m3 nebude
imisní limit překročen.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací (sekundární prašnost) byla hodnocena i přes
vysokou nejistotu výpočtu. Přes jisté přiblížení skutečnému stavu je výpočet emisních faktorů
silně ovlivněn složením dopravního proudu, tonáží vozidel, povrchem komunikací a
způsobem údržby vozovek v letním a zimním období.
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 15,5 µg/m3,
což činí 7,8 % imisního limitu 200 µg/m3. V obydlených lokalitách v okolí komunikace je
vypočten imisní příspěvek v řádu jednotek µg/m3, výjimkou je ulice Smíchov, u domu
přiléhajícímu ke komunikaci I/37, kde je vypočteno maximum 12,2 µg/m3.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 byly vypočteny max. 0,68 µg/m3.
V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek ročních imisí nejvýše 0,379 µg/m3, tj.
méně než 1 % imisního limitu (40 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 9 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 158 µg/m3, tj. 1,6 % imisního limitu
10 000 µg/m3. Výhledový příspěvek osmihodinových koncentrací u obydlených objektů byl
vypočten v rozmezí od 14 µg/m3 do 95 µg/m3. Imisní příspěvky ve všech lokalitách jsou proti
hodnotě imisního limitu minimální.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 300 µg/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,064 µg/m3, tj.
1,3 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace v řádu setin
µg/m3, nejvýše 0,032 µg/m3, což je minimální hodnota (0,6 % limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 0,8 µ g/m3 nedojde překročení imisního limitu vlivem
provozu tohoto záměru.
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu byl vypočten 0,145 ng/m3,
tj. 14,5 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace do 0,078
ng/m3, tj. 7,8 % limitu.
Hodnota vypočtených imisí je dána obsahem benzo(a)pyrenu v sekundárních emisích
prachových částic, tudíž je zde stejná nejistota vypočtených imisí jako u suspendovaných
částic PM10 (potažmo PM2,5). Zároveň lze emise prachových částic s obsahem benzo(a)pyrenu
eliminovat pravidelnou údržbou komunikací v suchém období (kropení, úklid po zimním
období). Při uvažovaném imisním pozadí kolem 0,6 ng/m3 neočekáváme významnou změnu
vlivem provozu tohoto záměru, imisní limit nebude překročen.
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Kompenzační opatření se dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. ukládá v případě, pokud by
provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu
na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1
kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v
této oblasti již překročena.
Posuzovaný záměr nedosahuje kapacity, která je uvedena v odstavci 1 písm. b) zákona č.
201/2012 Sb., tj. předpokládané intenzity dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24
hodin v návrhovém období nejméně 10 let. Zároveň nejsou v lokalitě překročeny imisní
limity. Z tohoto důvodu není nutné zohlednit kompenzační opatření.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru se na imisní situaci lokality neprojeví takovou mírou, při níž by došlo k překročení
imisních limitů.
Realizací záměru dojde v místě navrhované stavby k navýšení imisní zátěže okolního ovzduší.
Zároveň však bude odvedením zejména tranzitní dopravy zatížení ovzduší v obytné zástavbě
Žďáru nad Sázavou, kterou prochází silnice I/37 v současné době, významně sníženo. Pohyb
vozidel po nové přeložce bude také plynulejší, což rovněž přispěje ke snížení celkové produkce
emisí a s tím souvisejících imisních příspěvků.
Nejsou navržena žádná konkrétní opatření k ochraně obyvatel pro období provozu z hlediska
ovzduší. Realizovaná přeložka komunikace je kompenzačním opatřením v tom smyslu, že je
zohledněn přesun dopravy ze stávající nevyhovující komunikace na novou pozemní
komunikaci.
Klima
Obecné vlivy silničních staveb na klima jsou spíše teoretického rázu. Klima je možné
definovat jako souhrn a postupné střídání všech stavů atmosféry možných v daném místě. Z
hlediska prostorového měřítka lze klima rozdělit na makroklima (globální měřítko, které
přesahuje rámec hodnocení záměru), mezoklima (ovlivněno makroklimatem, jedná se o
podnebí s víry s poloměry křivosti řádově až desítky kilometrů, ovlivněné a vytvořené
převládajícím charakterem aktivního povrchu, např. vegetační pokryv, vodní plochy,
antropogenní faktory, zemědělské plochy) a místní klima (vytváří se převážně vlivem
členitého georeliéfu, jedná se o podnebí svahů, údolí aj., výrazně se odlišuje od podnebí
rovin. Místní klima je typické turbulentním) a mikroklima (podnebí velmi malých oblastí o
rozměrech do 1 km) je formováno homogenním aktivním povrchem – vodní plocha, les,
pole).
Současné vedení trasy silnice I/37 nemá významný vliv na makroklima. Ani nově
vybudovaná trasa záměru nebude mít vliv na makroklima. Vliv záměru na mezoklima se
nepředpokládá. Niveleta záměru je vedena tak, že trasa bude vedena s ohledem na terén
v dotčeném území a okolní charakter krajiny. Ovlivnění mikroklimatu bude nízké, při
doplnění výsadeb po jejich zapojení bude i tento vliv po zapojení výsadeb minimální.
Souhrn vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima
Tabulka č. 50
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
Středně významný
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např.
vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
HLUK
Zdrojem hluku, souvisejícím s provozem silnice, je hluk z dopravy, tj. projíždějící motorová
vozidla.
Hluk motorových vozidel způsobují:
• pohonné jednotky vozidel v chodu
• styk jedoucích vozidel s vozovkou
• aerodynamické účinky karosérií a nevhodně uložených nákladů jedoucích vozidel
Hladina hluku je závislá na:
• intenzitě, skladbě a rychlosti dopravního proudu
• konstrukčním uspořádání komunikace (charakter trasy, konstrukce vozovky, zejména
krytu, podélném sklonu apod.)
• utváření prostoru, kterým se hluk šíří
Současný stav intenzity dopravy v centru města je zdrojem rychle se zhoršujícího stavu
životního prostředí, zejména hladiny hluku (ale také emisí). Intenzivní doprava silnic I/37 a
I/19, vedená centrem města, je zdrojem mnoha kritických situací ve vztahu k pohybu pěších a
ostatní nemotorové dopravě.
Snaha o snížení rizika střetů, která se projevuje vyznačením četných přechodů světelně
řízených křižovatek kontraproduktivně na plynulosti a propustnosti páteřních komunikací.
Zpomalený pohyb, takřka souvislého proudu vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí,
prašnosti a hluku.
Výřez strategické hlukové mapy (centrum města – den)
Obr. č. 78

Počet osob v pásmu 50-54 dB (den)
Počet osob v pásmu 55-59 dB (den)

1 919
1 101
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Počet osob v pásmu 60-64 dB (den)
Počet osob v pásmu 65-69 dB (den)
Počet osob v pásmu 70-74 dB (den)
Počet osob v pásmu nad 75 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 50-54 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 55-59 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 60-64 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 65-69 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 70-74 dB (den)

418
1 026
50
0
157
66
41
55
14

Výřez strategické hlukové mapy (centrum města – noc)
Obr. č. 79

Počet osob v pásmu 40-44 dB (noc)
Počet osob v pásmu 45-49 dB (noc)
Počet osob v pásmu 50-54 dB (noc)
Počet osob v pásmu 55-59 dB (noc)
Počet osob v pásmu 60-64 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 40-44 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 45-49 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 50-54 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 55-59 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 60-64 dB (noc)

1952
1 612
411
1 101
71
223
86
41
60
17

(dle: https://geoportal.mzcr.cz/SHM/)

Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí (Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany).
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %. Posouzení hlukové zátěže na základě
předpokládaných intenzit dopravy a zpracované Akustické studie lze konstatovat, že
provozem souvisejícím se stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat” nedojde
k překročení hygienického limitu za předpokladu dodržení navrhovaných protihlukových
opatření (protihlukové stěny).
V rámci návrhu protihlukových opatření byla provedena celá řada dílčích výpočtů a jejich
vyhodnocením se postupně dospělo ke konečné podobě jednotlivých variant včetně návrhu
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dodatečných protihlukových stěn. V další fázi projektové přípravy budou uplatněny veškeré
prostředky vedoucí ke snížení hluku ze silniční dopravy (technická studie uvádí např.
gumoasfaltové či jiné speciální vrstvy na nových úsecích silnic, akustické obklady zárubních
zdí a protihlukových stěn, případně protihlukové stěny u ostatních komunikací v hodnocené
lokalitě).
Pro dodržení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný
venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy záměru je nutné na základě údajů akustické studie
instalovat protihlukové stěny. Akustická situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena
modelovým výpočtem ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika
výpočtů s uplatněním programu HLUK+ ve verzi 14.01 profi14_uzemi. V modelových
výpočtech bylo počítáno s ekvivalentním provozem liniového zdroje (RPDI dle TP 225 pro
rok 2035). Modelovány byly v Akustické studii protihlukové stěny umístěné na horních
hranách náspů či zářezů. Z vnitřní strany (směrem ke komunikaci) jsou doporučeny stěny s
pohltivým povrchem.
Navrženo je sedm protihlukových stěn, stěny 1 (začátek v km 0,482 délka 470 m), 2 (začátek
v km 0,83 délka 70 m), 3a (začátek v km 2,735 délka 70 m) a 4 (začátek v km 2,888 délka
192 m, 5 (začátek v km 4,370 délka 100 m), 6 (začátek v km 4,800 délka 420 m) a 7 (začátek
v km 5,400 délka 70 m) ve výšce 3 m. Celkem je navržena délka protihlukových stěn 1 459
m.
Situace umístění protihlukových stěn
Obr. č. 80

Obr. č. 81

184

Obr. č. 82

Obr. č. 83

Referenční body 1–3 byly zvoleny v k. ú. Zámek Žďár (č. p. 216, 503, 174) ve výšce 2 a 5
metrů. Pro den budou hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v uvedených
bodech o 7 až 19 dB pod limitní hodnotou, pro noc o 5,8 až 17,8 dB pod limitní hodnotou.
Obr. č. 84
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V k. ú. Město Žďár bylo zvoleno devět referenčních bodů. Referenční body 4, 5, 6 a 7 byly
zvoleny v k. ú. Město Žďár. Objekt označen 4 ve staničení 2,170 km je ve vzdálenosti 250 m,
objekt 5 v km 2,850 je ve vzdálenosti 42 m, objekt 6 v km 2,900 ve vzdálenosti 72 m a objekt
7 v km 3,00 ve vzdálenosti 51 m.
Obr. č. 85

Referenční body 8, 9, 10, 11 a 12 byly zvoleny v k. ú. Město Žďár.
Objekt RB 8 ve staničení 4,300 je ve vzdálenosti 22 m, objekt 9 v km 4,820 ve vzdálenosti 26
m, objekt 10 v km 4,990 ve vzdálenosti 34 m, objekt 11 v km 5,140 ve vzdálenosti 40 m a
objekt RB 12 v km 5,440 ve vzdálenosti 39 od trasy I/39.
Obr. č. 86

Ve všech bodech budou pro den hodnoty v rozmezí 3,8 až 28,7 dB pod limitní hodnotou, pro
noc o 3,5 až 27,2 dB pod limitní hodnotou.
Ve výsledkových tabulkách, které jsou uvedeny v předcházející části Dokumentace a
v Akustické studii, která je v plném rozsahu uvedena v Příloze č. 8, jsou uvedeny hodnoty
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dopadající ekvivalentní hladiny hluku na sledované chráněné veřejné prostory staveb,
v grafické části jsou zobrazena hluková pásma včetně odrazů od vlastních fasád.
Z výpočtů, dle zadaných vstupů a závěrečných hodnot ekvivalentních hladin akustického
tlaku A v příslušných referenčních kontrolních bodech, je zřejmé, že hluková zátěž provozu
záměru nebude v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru staveb záměru
překračovat hygienické limity pro den LAeq,16h = 60 dB a pro noc LAeq,8h = 50 dB, u RKB č. 6
hygienické limity v režimu staré hlukové zátěže pro den LAeq,16h = 70 dB a pro noc LAeq,8h = 60
dB (se stávající dominancí imise z ul. Brodské (I/19))
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“ nebude z dopravního provozu na přeložce sinice I/37 docházet k překračování
platných hygienických limitů při dodržení navržených protihlukových opatření a stavbu tak
lze z hlediska hluku v území realizovat.
Výstavbou přeložky silnice I/37 v celém rozsahu severozápadní a jihozápadní části obchvatu
Žďáru nad Sázavou dojde ke zlepšení akustických poměrů v okolí stávajícího průtahu silnice
I/37 městem.
Akustická studie byla zpracována na základě dosavadního zpracování záměru stavy
v technických studiích. V rámci podrobného projekčního řešení se zohledněním podmínek
vycházejících z procesu posouzení záměru (navrhované prověření možnosti úpravy trasy
v oblasti rybníku Nový Žďár a Převorského rybníku) bude provedena aktualizace Akustické
studie, která bude součástí projektu.
Souhrn vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci
Tabulka č. 51
Velikost vlivu
Rozsah vlivu
Významnost vlivu*
M
MV
středně významný
* Významnost vlivu je možné hodnotit z pohledu obyvatel ve vztahu k nově řešené trase I/37,
příznivěji je hodnocena pro obyvatele objektů v blízkosti stávající I/37 procházející centrem města.

VIBRACE
Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvencí a amplitudou.
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory psychické pohody okolního
obyvatelstva a ovlivňovat statiku budov v zájmovém území, jsou především zemní a stavební
práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projevy vibrací lze obecně očekávat
jen do vzdáleností řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od osy komunikace.
V období výstavby mohou být zdrojem vibrací zejména činnost těžkých stavebních strojů a
použití speciálních technologií základů staveb nebo případně průjezdy těžkých nákladních
automobilů (stavební doprava) obytnou zástavbou. Vzhledem k tomu, že stavební práce by
měly probíhat v odstupové vzdálenosti od zástavby, nepředpokládá se vznik vibrací, které by
měly vliv na statiku okolních objektů. Pro stavební dopravu budou stanoveny takové trasy,
aby co nejméně probíhaly obytnou zástavbou a zastavěným územím obcí. V období provozu
budou případné vibrace omezeny technickými opatřeními na vlastní stavbě komunikace.
ZÁŘENÍ
Pro navrhovaný záměr není relevantní.
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VZNIK RUŠIVÝCH VLIVŮ
Nepředpokládá se vznik rušivých vlivů, které by mohly znamenat vliv na obyvatelstvo nebo
přírodní prostředí.
Provoz na silničních komunikacích je obecně zdrojem světelného znečištění. Jedná se o
osvětlení komunikace nebo dílčích objektů, což v případě záměru se s trvalým nočním
osvětlením komunikace nepočítá. Další osvětlení mohou způsobovat světelné reflektory
automobilů – vliv nočního osvětlení krajiny reflektory aut je průvodním jevem každé silniční
komunikace. Významný je pouze tehdy, pokud osvětlení zasahuje určitou citlivou část území.
Tím může být obytná zástavba nebo přírodní území s citlivými druhy (např. někteří ptáci).
Navrhovaná trasa je situována v oblasti km cca 0,95-1,21 a 1,7-1,25 v zářezu – zde se
s osvětlením nepočítá. V místech protihlukových stěn a okolní zástavba chráněna. Pouze
v místech vedení trasy na náspu by mohlo docházet ke zvýraznění dopravní trasy v nočním
období, zejména v zimě. Zde budou řešeny vegetační úpravy tak, aby vliv z provozu dopravy
byl omezen. Tam, kde trasa je vedena blíže k zástavbě (podél ulice Chelčického), je dopravní
provoz veden souběžně s touto ulicí, nebude docházet k osvětlování zástavby.
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na kvalitu vod
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a
ohrožování kvality podzemních vod.
Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v platné legislativě:
• Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích) se změnami: 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení
vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že
geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
Pokud nebude možné provádět zasakování budou dešťové vody odváděny kanalizací nebo
otevřenými příkopy do recipientu přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž
(dešťovou usazovací nádrž). Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit dešťové
usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny a ropné
látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže. Tím se výrazně omezí pravděpodobnost
ekologických škod zejména v důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se
problémům na vodotečích při zvýšeném průtoku za přívalových dešťů.
V období výstavby budou provedena standardní opatření k zamezení kontaminace vod a půdy
(např. úniky provozních kapalin ze stavebních mechanismů, úniky pohonných hmot z
dopravních prostředků na stavbě, úniky jiných závadných látek používaných při realizaci
stavby).
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Technické řešení odvádění dešťových vod v podrobnějším rozsahu bude řešeno v dalších
stupních přípravy záměru (v dokumentaci k územnímu rozhodnutí DÚR a v dokumentaci ke
stavebnímu povolení DSP). V technických studiích je návrh řešení zatím navržen obecně dle
podmínek trasy v 1. a 2. úseku. Odvedení dešťových vod je v technické studii řešeno
variantně. Základní podmínkou pro zabezpečení odvedení dešťových vod je zabezpečit
nakládání s vodami v souladu s platnou legislativou, ale zejména zohlednění skutečnosti, že
trasa je vedena CHOPAV a současně jsou v blízkosti přírodní vodní systémy, které souvisí
s významnými biotopy, pro které by zásadní změny vodního režimu a ovlivnění vod
znečištěním jak NEL, tak i posypovými materiály bylo významným negativním ovlivněním.
V souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí budou dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace bude zpracován v dalších stupních přípravy stavby.
Odpadní vody vypouštěné do vodotečí musí splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění
(zejména obsahu NEL, chloridů, NL). Pro dobu zimní údržby je nezbytné zabezpečit zamezení
znečištění okolního vodního prostředí srážkovou vodou (zásobovány jsou drobné vodní plochy
drenážní a srážkovou vodou, splach může ohrozit vlastnosti vody v těchto vodách). Proto
budou navržena opatření zamezující únik znečištěné vody do prostředí.
Vlivy na režim povrchových vod
Režim povrchových vod může být ovlivněn v místech, kde trasa silnice přechází přes stálé
nebo občasné vodní toky, popř. terénní deprese. Zvláště tam, kde bude trasa vedena po náspu,
je třeba zajistit průchod přívalových srážkových vod skrz těleso komunikace vhodně
umístěnými propustky, popř. vybudováním propustných drénů. Při dimenzování propustků je
třeba zohlednit velikost a charakter přilehlého povodí. Mostní objekty budou navrženy tak,
aby svojí konstrukcí nebránily odtoku přívalových srážek a povodňových vod.
Z hlediska povrchových vod lze předpokládat určité ovlivnění povrchových vod v území
(Sázava její přítoky) z hlediska ovlivnění průtoků odvodem určitého množství dešťových vod
z tělesa komunikace a ovlivněním kvality vod znečištěním z provozu komunikace. Lze rovněž
předpokládat ovlivnění charakteru odvodnění dotčené oblasti a změny hydrologických
charakteristik území vzhledem k zásahu do terénu území a zvětšením zpevněných ploch v
území s odvodem vod z ploch, kde byl dosud volný terén a vody zasakovaly do terénu.
Tato problematika bude podrobně vyhodnocena v dalších stupních přípravy stavby, po
upřesnění technického řešení projektu a provedených hydrotechnických výpočtech. Pak bude
možno podrobně vyhodnotit velikost a významnost těchto vlivů a navrhnout dostatečná
konkrétní zmírňující opatření v projektu stavby.
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Vlivy na režim podzemních vod
Hladina podzemní vody je převážně volná a sleduje konformně terén. Hlavní směr proudění
podzemní vody je v zájmovém území k JV do údolní nivy Sázavy, která je erozivní bází
zájmového území. Rozsah ovlivnění hydrogeologických poměrů bude řešen v další etapě
přípravy stavby na základě podrobného hydrogeologickém průzkumu. V trase nové silnice by
nemělo docházet k podmáčení území v okolí silnice v důsledku nedostatečného odvodnění
podzákladí.
V případě ovlivnění hydrogeologických poměrů, zejména hladiny podzemních vod, nebo v
případě rizika ohrožení kvality vod, je nutno přijmout dostatečná opatření pro minimalizaci
těchto vlivů, případně zajistit kompenzace za jejich narušení nebo negativní ovlivnění. Tato
problematika bude řešena v dalších stupních přípravy stavby.
Vlastní stavba řeší odvedení dešťových vod s ohledem na umístění stavby a vodohospodářské
poměry dotčeného území.
Při respektování všech podmínek uvedených v Dokumentaci nebude docházet k negativnímu
ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzovaném území, kde je navržena přeložka
silnice I/37.
Vliv na jakost povrchových a podzemních vod
Každá silniční komunikace je zdrojem kontaminace povrchových i podzemních vod. Vody z
vozovky silnice mohou být znečištěny zejména nepolárními extrahovatelnými látky (NEL)
nebo složkami posypových materiálů ze zimní údržby. Realizací řešení odvodnění
komunikace by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění vod. Trasa je vedena v území, které
je citlivé na možnost znečištění (CHOPAV, přítomnost obojživelníků, zajištění čistoty
prostředí stojatých vod zamezením ovlivnění chemicko-fyzikálních vlastností vody
v rybnících).
Při zajišťování sjízdnosti komunikací během zimního období se na celém evropském území
obecně používají dva základní druhy posypových materiálů, a to chemické rozmrazovací
materiály (látky, které svými vlastnostmi způsobují fyzikálně chemickou změnu sněhu a ledu
přítomného na povrchu vozovky, přičemž dochází k jejich tání) nebo zdrsňující (inertní)
posypové materiály (látky, které mechanickým způsobem zvyšují součinitel tření zledovatělé,
nebo ujeté sněhové vrstvy na povrchu vozovky). Zejména v posledním období se pro zimní
posyp komunikací obecně dává přednost posypovým materiálům, které svým chemickým
složením a fyzikálními vlastnostmi jsou co nejvíce přijatelné pro životnímu prostředí a
případné negativní zatížení snižují na zcela nezbytné minimum.
Údržba komunikací pomocí chemických rozmrazovacích materiálů může mít přímý nebo
nepřímý vliv na půdu, povrchové i podzemní vody, vegetaci i faunu. Při použití chemických
rozmrazovacích prostředcích dochází k nárůstu převážně chloridů a sodíkových iontů.
V půdním prostředí závisí transport solí, infiltrace a konečný efekt zasolení na mnoha
faktorech, jako je svažitost, půdní typ, zastoupení jílnatých částic a vegetační pokryv. Proto je
nutné věnovat managementu v území zvýšenou pozornost, aby nedocházelo ke zbytečnému
snižování kvality ekosystémů. V zájmu ochrany přírody se pravidla pro zimní údržbu
vyskytují v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který v § 26 zakazuje
chemickou údržbu na celém CHKO. Pokud veřejný zájem převažuje nad zájem ochrany
přírody nebo v zájmu přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, může příslušný orgán ochrany
přírody udělit výjimku ze zákazů.
Při používání materiálů pro zimní údržbu dochází k jejich transportu do okolí přímým
rozptylem při aplikaci materiálu, rozstřikem sněhu, sněhové břečky od kol vozidel,
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transportem odtékajícími srážkovými vodami do půdy a povrchových a podzemních vod,
odklízecími mechanismy při údržbě vozovek tvorbou aerosolu vlivem rotace kol, větrem, či
tlakovou vlnou vytvářenou projíždějícími vozidly. Kontaminovaný roztok z rozbředlého
sněhu se do povrchových a podzemních vod dostává především povrchovým odtokem a
infiltrací.
Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost dávkování, aby nedocházelo k vyšší aplikaci soli,
než je nutné. Je dobré dbát také zvýšené opatrnosti při přepravě materiálu, aby nedocházelo k
únikům během transportu. Dále je vhodné provádět chemické ošetření vybraných úseků
pomocí moderní technologie zkrápění soli, která umožňuje přesnou regulaci dávkování a
minimalizaci posypového materiálu. Stavebně technická opatření na těchto komunikacích
vhodná nejsou. Jelikož pro celkový obsah chloridů v půdním prostředí není definována žádná
limitní hodnota.
Aplikace rozmrazovacích i inertních materiálů ovlivňuje chemismus půd, a to především do
vzdálenosti 10 m od vozovky. S rostoucí vzdáleností naměřené hodnoty klesají. Tato
skutečnost souvisí i s výsadbou nové vegetace v okolí komunikace, s uplatněním druhů, které
snášejí zasolení.
Při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu zimní údržby, který je projednáván
s CHKO Žďárské vrchy. Na území CHKO je možné zabezpečit, aby zimní údržba byla
prováděna posypem zdrsňujícími materiály nebo prohrnováním nebo chemicky na základě
povolené výjimky (dle Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy). V místech nejblíže situovaných
významnému území z hlediska ochrany vod a přírody je nezbytné prověřit v rámci provozu po
dokončení stavby program zimní údržby.
Souhrn vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
Tabulka č. 52
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

5. Vlivy na půdu
Stavba silnice I/37 v posuzovaném úseku je novostavbou komunikace I. třídy, jejíž trasa je
vedena z velké části po pozemcích zařazených do zemědělského půdního fondu. Dojde k
trvalému i dočasnému záboru pozemků.
Přesná zábor bude možné vymezit na základě projekčního řešení stavby. K záboru jsou
navrženy půdy I. – V. třídy ochrany. Dá se předpokládat dle rozložení jednotlivých bonitních
půdně ekologických jednotek v území, že ZPF s nejvyššími stupni ochrany bude tvořit cca
polovinu celkových záborů. Možnost záboru zemědělské půdy byla pověřena v rámci
vyhodnocení vlivů záboru ZPF v platném Územním plánu Žďáru nad Sázavou.
Se skrytými zeminami bude nakládáno v souladu se zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění platných předpisů, zejm. změny č. 41/2015 Sb. Před
zahájením stavby je nutno zajistit skrývku ornice ze zemědělských pozemků, jež jsou
předmětem záboru, popř. i skrývku dalších kulturních vrstev schopných zúrodnění, a
deponovat ji pro další zemědělské použití.
Část skrytých kulturních zemin (nižší třídy ochrany) bude využita pro zpětné ohumusování
tělesa komunikace a dalších souvisejících staveb a rekultivaci ploch dočasných záborů ZPF,
jejich přebytek bude použít podle pokynů příslušného orgánu ochrany ZPF. Během doby
deponování je nutné skrývku půdy řádně ošetřovat a zajistit proti jejímu znehodnocení, proti
erozi, proti invazi ruderálních druhů apod.
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Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako podklad
pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF,
v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění, dále ve smyslu vyhlášky MŽP ČR, kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního fondu.
Návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vymezen na základě podrobného pedologického
průzkumu, který bude proveden v rámci další přípravy stavby. Proveden byl pro účely
posouzení orientační pedologický průzkum v rámci pochůzek při přípravě posouzení
(Dokumentace EIA). Dle jednotlivých částí dotčeného území bude skrývka kulturních zemin
v mocnosti 0,20 až 0,30 m.
O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením nebo jiným využitím a ošetřováním
kulturních vrstev zemin bude veden protokol (deník), v němž budou uváděny všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání skrytých zemin
v souladu s platnou legislativou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Pokud budou skryté zeminy uloženy po dobu delší než 6 měsíců, bude zabezpečena údržba
skrytých zemin jako základní ochrana proti znehodnocení zemin (ochrana proti zabuřenění).
Budou provedena opatření k zamezení znehodnocení a zcizení zemin. Ornice bude po skrytí
dočasně skladována ve figuře.
Stavba přeložky si vyžádá i zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Podrobněji budou potřebné zábory kvantifikovány a vyhodnoceny v dalších stupních přípravy
stavby. Vlivem záborů půdy pro stavbu se změní i její dosavadní využívání.
Eroze půdy
Dalším poměrně významným vlivem na půdu může být zvýšení rizika eroze půdy v důsledku
obnažení povrchu půdy při stavbě - např. při skrývce ornice před zahájením stavby, na
svazích zářezů a násypů tělesa komunikace apod. Zvýšením rizika eroze může docházet i k
druhotným důsledkům – splachům erodované půdy do blízkých vodoteči a ovlivnění kvality
jejich vod a případně i následně vodních ekosystémů, popř. zanášeni těchto toků.
Významným opatřením bude program organizace výstavby.
Kontaminace půdy
Za významný vliv stavby přeložky je možno označit riziko kontaminace půdy (a následně z
půdy i do vody) závadnými látkami při vlastní stavbě přeložky a při následném provozu na ní,
ať jíž při běžném provozu nebo v případě havárií dopravních prostředků.
Riziko kontaminace v průběhu výstavby je obvykle soustředěno do prostoru staveniště
(povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty apod.), lze
však obecně konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního
prostředí při provádění staveb bude riziko kontaminace minimální.
Doprava je zdrojem rizikových anorganických i organických látek. Jedná se především o
polyaromatické uhlovodíky a rizikové prvky (Cd, Zn, Ni, Be, Cr, As, Hg, Cu), jejichž
zdrojem mohou být nejen emise výfukových plynů, ale i oděr a obrušování pneumatik,
brzdových destiček, karoserií vozidel, samotné vozovky apod.
Emise a obrusy z vozidel mohou způsobovat kontaminaci pozemků kolem komunikace
v různých vzdálenostech podle intenzity a doby provozu a podle lokálních podmínek. Úroveň
kontaminace klesá exponenciálně se vzdáleností od krajnice. U komunikace jako je
posuzovaný záměr, je tento možný vliv soustředěn především do krajnice a silničního
příkopu.
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Kontaminace půd zimní údržbou
Znečištění půdy v bezprostředním okolí komunikací je dáno primární kontaminací sněhu při
posypu, pluhování, frézování komunikace a vlivem rozstřiků vozidel – tato kontaminace je
maximální na krajnici, potom prudce klesá a ve vzdálenosti nad 10 m od krajnice vozovky již
není rozeznatelná od okolí. Sekundární kontaminace vzniká rozplavováním zasoleného sněhu
v době tání do okolí. Tam, kde se vlivem geomorfologie terénu vytváří při tání množství vody
ze silnice, se mohou vyšší koncentrace sodíku i chloridů dostat do větší vzdálenosti. To je
problémem na prudkých svazích, a především u lesních pozemků, což není případ
hodnoceného záměru.
Zasolení půdy spočívá ve zvýšeném obsahu rozpustných minerálních látek v půdotvorném
substrátu. Kromě primárního zasolení, které je přirozené, vzniká také zasolení sekundární,
které souvisí se solením komunikací.
Pohyb solí v půdách není spojen jen s negativním vlivem na vodu a vegetaci, ale poškozuje
také vlastnosti půdy z agrochemického a ekologického pohledu. Za normálních podmínek se
nejvyšší obsahy solí v půdě akumulují podél krajnic. Transport do vzdálenějších míst závisí
na místních podmínkách, jako je např. sklon svahu, směr a typ drenážního systému, půdní typ,
vegetační kryt, přítomnost sněhu a ledu a také intenzita srážek. Vlivem srážek je sůl
transportována povrchovým odtokem do okolních půd. Pokud dochází k penetraci sodíkových
iontů půdním horizontem, mění se pH půdy a dochází tak k jejímu poškození. Ionty Na+ jsou
schopny vytěsnit Ca2+, K+, Mg2+, H+ a Al3+ ze sorpčního komplexu a pH půdy se zvyšuje. k
omezenému provzdušnění a propustnosti pro vodu (Sáňka, Čupr 2004). Aby došlo k
minimalizaci škod způsobených solením, je žádoucí, aby se v blízkosti komunikací
vyskytovaly tolerantní druhy vegetace, jak k obsahům solí v půdním roztoku, tak i k solným
aerosolům.
Jak je uvedeno v předchozí kapitole, při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu
zimní údržby, který je projednáván s CHKO Žďárské vrchy, který v místech nejblíže
situovaných významnému území z hlediska ochrany vod, půdy a přírody je nezbytné prověřit
v rámci provozu po dokončení stavby program zimní údržby.
Kromě výše popsaných jevů je zde možné riziko kontaminace půdy během výstavby, zejména
z úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště. Riziko
kontaminace půdy v průběhu výstavby lze minimalizovat udržováním předepsaného
technického stavu veškeré mechanizace, její preventivní pravidelnou údržbou a dodržováním
bezpečnostních předpisů. Celkově budou vlivy na běžné úrovni pro daný typ stavby.
Souhrn vyhodnocení vlivů na půdu
Tabulka č. 53
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

6. Vlivy na přírodní zdroje
Stavba přeložky silnice I/37 a navazujících dopravních staveb změní stávající morfologií
dotčeného terénu.
V dalších stupních přípravy stavby bude nutné provést geologický průzkum území a projekt
stavby případně upravit v závislosti na geologických poměrech lokality.
Souhrn vyhodnocení vlivů na přírodní zdroje
Tabulka č. 54
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MM

Významnost vlivu
Nevýznamný
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7. Vlivy na biologickou rozmanitost (flora, fauna, ekosystémy)
Vlivy na biologickou rozmanitost
Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících organismů a
ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí, zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i
mezi ekosystémy. Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organismy a
ekosystémy. Záměr se v předmětném území dotýká mozaiky biotopů od polních monokultur,
přes trvalý travní porost po hodnotnějších biotopy doprovázející zejména porost kolem
vodoteče Sázava a doprovodné vegetace.
Významné biotopy jsou zastoupeny zejména mimo přímou plochu záměru. Důležitá je z
pohledu záměru skutečnost, že trasa prochází CHKO Žďárské vrchy. Přechod trasy nivou
Sázavy je navržen s uplatněním mostního objektu. Tam, kde by dle řešení uvedeného
v technické studii došlo k zásahu do přírodního prostředí (významný biotop s výskytem
chráněných druhů) v rámci 1. části stavby je doporučeno prověřit možnost uplatnění přechodu
trasy mostním objektem (rybníky Převorovský, Nový Žďár, vlhkou loku s přírodním
biotopem) nebo přijmout kompenzační opatření vytvořením náhradních biotopů.
Na dotčené plochy nejsou výhradně vázány některé z významných druhů, vyskytují se v
rámci všech taxonů v okolí v silnějších populacích, než by mohli být dotčeni. Druhy jsou zde
zastoupeny počtech čítajících často jednotlivé jedince. Zábor biotopu v podobném případě
nepředstavuje negativní vliv na biologickou rozmanitost. Tam, kde by došlo k většímu
zásahu, jsou navíc navržena opatření.
Zde bude významným opatřením řešení mostními objekty přes Sázavu. V 1. části stavby je
přechod přes Sázavu řešen mostním objektem o čtyřech polích přes řeku Sázavu a
cyklistickou stezku délky 89,7 m a šířky 12,5 m (SO 202.1). Ve 2. části stavby jde o most
v km 3,2 přes Sázavu (řešen SO 203.2). Navržen je (dle technických údajů uvedených ve
Studii) trámový most o 8 polích z předpjatého betonu o délce 302 m, rozpětím polí 42 m a
volnou výškou pod mostem v místě řeky Sázavy 19,3 m. Pilíře jsou navrženy k umístění
mimo říční koryto.
Konstrukce mostu je navržena s ohledem na předpokládanou technologii výstavby, která
minimalizuje zásahy do území pod mostem. Na základě technických opatření je možné
zabezpečit minimalizaci vlivů na biologickou rozmanitost se zabezpečením obnovy
dotčených ekosystémů v území dotčeným stavbou.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezených zákonem č. 114/1992 Sb. Na základě
technických opatření (mostní objekty) a při zabezpečení kvalitní výsadby s odpovídající
druhou skladbou bude obnovena ekostabilita území.
Při projekční přípravě stavby budou mostní objekty řešeny s ohledem na průchodnost krajiny
zejména s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti (průchozí výška, která umožní
průchod živočichům a zajišťuje světelné podmínky v podmostí a průchozí šířka využitelná pro
živočichy k migraci). Tato průchodnost souvisí i se zabezpečením průchodnosti pro územní
systémy ekologické stability (lokální biokoridor Sázava).
Vlivy na chráněné části přírody, Natura 2000
Stavba obchvatu je vedena územím CHKO Žďárské vrchy.
Pro posouzení stavby bylo jako podklad pro zpracovanou Dokumentaci záměru zpracováno
„Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“ stavby
„I/37 Žďár nad Sázavou SZ + JZ obchvat“ (RNDr. Kuras, Ph.D., 08/2019, 01/2022), které je
uvedeno v Příloze č. 9. Cílem uvedeného hodnocení je odborné posouzení vlivu záměru na
předměty ochrany potenciálně dotčených EVL a PO.
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Vypracování posouzení vlivů na předměty ochrany EVL a PO je zpracováno dle vyhlášky
č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivů záměru a koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany
přírody a krajiny, a respektuje aktuální Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR:
„Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“
(z 10. března 2006).
Provedena byla rekognoskace zájmového území. Trasa uvažovaného obchvatu města Žďáru
nad Sázavou byla zevrubně prohlédnuta v době aktivity obojživelníků. Charakteristika
předmětů ochrany jednotlivých řešených lokalit soustavy Natura 2000 byla souborně
zpracována podle metodických dokumentů MŽP ČR a publikací AOPK ČR, zaměřených na
mapování biotopů Natura 2000.
V případě hodnoceného záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ v rámci přípravy
podkladu pro zjišťovací řízení nebyl vyloučen významný vliv na lokality a předměty ochrany
soustavy Natura 2000“ (Stanovisko OOP – RB a SCHKO Žďárské vrchy dle § 45i odst. 1
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, č. j. 03212/ZV/18 ze dne
21. 9. 2018). Zpracovatel posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění vzhledem k charakteru připravovaného záměru, vzdálenosti
k EVL a předmětům ochrany v jednotlivých EVL, uvádí, že lze jako potenciálně dotčené EVL
považovat (ve shodě se Stanoviskem OOP) 2 EVL, tj. EVL CZ0613809 Dívka a EVL
CZ0615014 Louky u Černého lesa.
Podkladem pro zpracování Dokumentace EIA bylo stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ
obchvat“(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO
Žďárské vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022), které je uvedeno v Příloze č. 2
Dokumentace. Stanovisko uvádí, že všechny EVL se nacházejí v dostatečné vzdálenosti a
vzhledem k jejich předmětům ochrany a terénní situaci nemohou být záměrem nijak
ovlivněny a s ohledem na předmět žádosti a umístění záměru tedy lze vyloučit významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL na území CHKO Žďárské vrchy.
Vzhledem k celkovému charakteru území a potřebě zodpovědně posoudit možnost vlivu
stavby na území související s předměty ochrany nejblíže situovaných evropsky významných
lokalit bylo autorizovanou osobou zpracováno posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany EVL Dívka a EVL Louky u Černého
lesa
Trasa plánovaného obchvatu Žďáru nad Sázavou byla revidována, z hlediska možných
dopadů na předměty ochrany Natury 2000, termínování terénní pochůzky bylo s ohledem na
období rozmnožování žab, které je v tomto čase možno poměrně snadno akusticky
lokalizovat, následně dohledat a identifikovat. Byly vyhledávány potenciálně další místa
vhodná k rozmnožování obojživelníků (tj. v trase uvažovaného obchvatu a v blízkém okolí).
K danému účelu byla zpracována samostatná odborná podkladová studie (Weber 2019).
Výskyt obojživelníků a potenciál dotčené krajiny pro jejich migraci byl konzultován se
zpracovatelem odborné podkladové studie Mgr. Lukášem Webrem (PřF UP v Olomouci).
Z provedených šetření v místě a konzultace s odborníkem na problematiku batrachologie
zpracovatel posouzení uvádí, že:
• V blízkosti trasy uvažovaného obchvatu se nachází několik míst s početnější kumulací
obojživelníků, tj. severní litorál Kamenného rybníka při jižním okraji města Ždáru nad
Sázavou, rybník Pihoun při SZ okraji města a severní a severo-východní litorál
Konventského rybníka při S okraji města.
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• Z hlediska posuzovaného záměru je podstatný hojný výskyt kuňky ohnivé (Bombina
bombina) v rybníku Pihoun. Dle ozývajících se samců, byl v zarůstajícím rybníčku
Pihoun odhadnut výskyt na 200-300 jedinců kuňky. Jedná se tedy o velmi významné
stanoviště, kde se kuňky současně rozmnožují. Dle sdělení místních obyvatel je ale do
rybníku umísťována násada ryb (což je v rozporu s ochrannými podmínkami EVL
Dívka).
Vzhledem k charakteru stavby je možno očekávat standardní postupy pro výstavbu liniových
dopravních staveb. Za daným účelem je tedy podstatné zejména trasování stavby. Podklady
pro vyhodnocení dopadu záměru na předměty ochrany je z tohoto hlediska možno považovat
za relevantní.
Příčiny ohrožení kuňky ohnivé (Bombina bombina) lze rozdělit do dvou kategorií (sensu
Chvojková et al. 2011):
• faktory, které ovlivňují přímo početnost populací v důsledku zvýšené mortality
jedinců kuňky
• faktory, které na populace působí nepřímo, jako je potenciálně možná ztráta biotopu a
průchodnosti prostředím
Vlivy plánovaného záměru výstavby obchvatu města Žďáru nad Sázavou, na hodnocené
předměty ochrany soustavy Natura 2000 jsou, dle doporučení metodiky MŽP, uvedeny v
následující tabulce.
Vyhodnocení vlivu záměru na předmětné druhy ochrany lokalit soustavy Natura 2000.
Tabulka č. 55
Předmět ochrany
Kuňka ohnivá
(Bombina
bombina)
EVL Dívka

Hodnota*
-1

Termín
Popis
mírně U tohoto druhu jsou za vhodných podmínek (např.
negativní v deštivých obdobích vegetační sezóny) prokázané
migrace více než 1000 metrů od místa rozmnožování
(pravděpodobné jsou však i migrace na větší vzdálenosti v
případě výskytu příhodných suchozemských biotopů). U
kongenerického druhu B. variegata jsou dokumentovány
migrace jedinců na zimoviště v rozsahu stovek metrů (600
a více). Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v
blízkosti EVL představuje riziko v podobě přímého
dotčení rozptylujících se jedinců v období výstavby a
provozu stavby. Riziko vlivu stavby na populaci kuňky
ohnivé roste také s ohledem na blízkost rbn. Pihoun, který
je nedaleko uvažované trasy obchvatu, přičemž rbn. je
těžištěm výskytu kuňky v EVL (zdroj AOPK ČR).
V rámci provedeného šetření nebyl zaznamenán výskyt
kuňky ohnivé (Bombina bombina) v trase uvažované
přeložky silnice I/37. Trasa je vedena intenzívně
obhospodařovanými zemědělskými pozemky a výskyt
kuňky v takovém prostředí je nepravděpodobný, resp.
nevýznamný. Početný výskyt kuňky byl ale zaznamenán
v nedalekém rybníčku Pihoun (cca 200-300 jedinců
kuňky). Z hlediska lokalizace předmětu ochrany v EVL
Dívka
je
rybník
Pihoun
velmi
významným
(nejvýznamnějším) stanovištěm pro výskyt a vývoj kuňky
v EVL. Uvažovaný záměr trasy plánovaného obchvatu leží
v přímé vzdálenosti několika desítek metrů od místa
výskytu kuňky v EVL Dívka. Územně dotčena EVL
záměrem nebude. Stejně tak nebude dotčena hlavní trasa

196
migrace kuňky podél bezejmenného toku mezi Pihounem,
navazujícím Jedlovským rybníkem a rybníkem Dívka. Je
zde ale vysoké riziko průniku jedinců kuňky do prostoru
staveniště, resp. nově zbudované komunikace, a zde jejich
fyzické likvidace projíždějícími vozidly (-1).
srpnatka fermežová
0
bez vlivu Trasa uvažovaného obchvatu vede v dostatečné
(Drepanocladus
vzdálenosti od EVL. Trasa obchvatu se nachází níže po
vernicosus)
proudu vodního toku, a tak je dotčení hydrologických
poměrů v území EVL s výskytem srpnatky možno
EVL Louky u
vyloučit. Nedojde k dotčení územní celistvosti. Navíc lze
Černého lesa
předpokládat, že vlivy nově zbudovaného obchvatu budou
dostatečně překryty stávající I/37.
* Hodnota významnosti vlivu na předmět ochrany je stanovena dle "Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů" a to
následovně: 0 ... žádný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv

Opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru, včetně
odůvodnění jejich stanovení
Potenciálním rizikem záměru je zejména jeho vliv na dispergující jedince kuňky ohnivé
(Bombina bombina). Proto by bylo vhodné respektovat níže uvedená zmírňující opatření:
Období výstavby:
Při vedení terénních a výkopových pracích vzniká riziko fyzické likvidace jedinců kuňky
(snůšek, larev a dospělých žab). Bude proto potřeba zamezit průniku rozptylujících se žab
z EVL, resp. rybníčku Pihoun, směrem ke staveništi obchvatu. Za tím účelem bude potřeba:
- instalovat bariérovou ochranu lokality Pihoun. Na okraj EVL (nikoli staveniště),
v části rybníku. Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat dočasnou
bariéru (PE fólie s výškou 50 cm). Účelem instalace tohoto zařízení by bylo
zabránění migraci obojživelníků do prostoru staveniště. Tento typ pastí se běžně
používá v silničním provozu, při jarním tahu obojživelníků.
- V době výstavby bude vhodné, aby průběh stavebních prací dozoroval tzv.
biologický dozor. Osoba pověřená dozorem bude předcházet dotčení stanovišť a
druhů. Konkrétní osobu biologického dozoru je doporučeno konzultovat s
příslušnou Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Dozor stavby
bude revidovat přítomnost žab a snůšek vajíček v terénních depresích, které budou
vznikat v období dešťových srážek. Přítomnost kaluží (viz např. vyjeté koleje od
projíždějící techniky, terénní deprese a zdrže, kde se bude kumulovat voda ap.) by
měla být eliminována. Bude zajišťovat případný transfer organismů, bude dohlížet
na průběh stavby, kácení dřevin ap. tak, aby byly eliminovány dopady na životní
prostředí. O průběhu bude veden záznam činnosti (vč. fotografické dokumentace),
který bude následně předán OOP. Případně problematické zásahy, mimo rámec
schváleného stavebního povolení, budou komunikovány s zástupci AOPK ČR a
správou v OP.
- Bude nezbytné zajistit, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do
kontaktu s vodou na lokalitě Pihoun. Obojživelníci, zejména jejich larvální stádia,
jsou velmi citliví na změny chemismu vody a případné znečištění (Zavadil 2011).
Totéž v případě provozu stavby, tzn. odvodňovací příkopy podél paty svahu
komunikace, budou zaústěny mimo EVL.
- Pro účely výstavby záměru nebude využívána místní nezpevněná komunikace,
která vede od zahrádkářské kolonie (na severním okraji Žďáru n./S.), přes hráz
rbn. Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem.
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Období provozu:
- Od rybníka Pihoun ve směru k uvažované komunikaci I/37 (obchvatu) se
nenachází migrační koridor. Lokalita Pihounu je v daném místě z tří stran
lemována intenzívně zemědělsky využívanými pozemky. Vzhledem k blízkosti
lokality a uvažované komunikace I/37, bude potřeba při západním okraji
komunikace instalovat jednostranně (směrem ke komunikaci) neprostupnou
trvalou zábranu o délce cca 300 m, a to v úseku přiléhajícímu k EVL. Trvale
umístěné záchytné bariéry mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích, kdy za
teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se kumuluje na
teplém povrchu vozovky (Mikátová & Vlašín 2004).
(Tradičně navrhované propustky pod komunikacemi se dlouhodobě ukazují jako
neúčinné a velmi problematické na údržbu (Vlček 2017), proto tyto nejsou
navrhovány. Navíc se v daném úseku nenachází migrační koridor.)
- Další opatření vyplývají ze zákona (ZOPK).
Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení
očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu záměru v případě jejich
provedení
V případě, že nebudou realizována zmirňující opatření navržená výše, lze očekávat vliv
záměru v rozsahu působení mírně negativních vlivů (-1), a to pouze na jediný druh, tj. kuňku
ohnivou (Bombina bombina). Další evropsky významné druhy ani typy evropsky
významných stanovišť záměrem nebudou dotčeny.
V případě respektování navržených opatření lze dosáhnout zmírnění zásahu do lokální
populace kuňky obecné (obdobně jako i dalších obojživelníků), a to v rozsahu cca (0) až (-1),
tedy v rozsahu „vliv záměru bude zanedbatelný“.
V závěru hodnocení zpracovatel uvádí, že trasa obchvatu vede v blízkosti několika EVL,
přičemž především v případě EVL Dívka je potenciální riziko dotčení zde vymezeného
předmětu ochrany, kterým je kuňka ohnivá (Bombina bombina). Na základě provedeného
hodnocení lze konstatovat, že dotčení zájmů ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000
bude v případě realizace a provozu nové komunikace mírně negativní. Mírně negativní vliv na
populaci kuňky obecné (Bombina bombina) lze dále efektivně snížit uplatněním navržených
zmírňujících opatření.
Vlivy na faunu a flóru
Vlivy na flóru a faunu přímé povahy nastanou v době výstavby komunikace v souvislosti
s prováděním zemních prací a dalšími stavebními pracemi. Před zemními pracemi bude
provedeno kácení dřevin, v největším rozsahu v úseku přemostění Sázavy a navazujícím
lesním porostu. Jedná se zejména o doprovodnou zeleň komunikací a zeleň podél vodního
toku a luční a lesní porosty. Z hlediska ochrany přírody má zásadní význam zásah v nivě
Sázavy. Existence mostu svou výškou vylučuje růst dřevin stromového vzrůstu do plné
velikosti zejm. díky změně světelných podmínek. Jak dokládá výskyt dřevin pod tělesem
např. blízko ležícího železničního mostu, není však existence dřevinného pokryvu pod
tělesem mostu vyloučena, předpokládána je však pravidelná údržba těchto ploch.
Dále se kácení dotkne několika skupin dřevin nevelkého významu.
V převážné většině záměr zasahuje do pozměněných biotopů s výskytem běžných druhů.
Během botanického průzkumu provedeného během vegetačního období roku 2019 nebyl ve
zkoumaném území zaznamenán žádný zvláště chráněný rostlinný druh dle vyhlášky MŽP č.
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395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, při
průzkumu v roce 2021 byly zjištěny prstnatec májový Dactylorhyza majalis – ohrožený druh
a vachta trojlistá Menyanthes trifoliata – ohrožený druh.
V některých částech území byl zjištěn z bezobratlých ohrožený otakárek ovocný Iphiclides
podalirius §, čmelák rodu Bombus, ale byli zjištěni jedinci, nikoliv hnízda ve sledovaných
lokalitách.
Z obojživelníků a plazů byli zjištěni chráněné druhy dle vyhl. č. 395/1992 Sb. silně ohrožené
kuňka ohnivá Bombina bombina §§, skokan zelený Pelophylax esculentus §§, ještěrka obecná
Lacerta agilis §§, slepýš křehký Anguis fragilis §§, ohrožené druhy ropucha obecná Bufo bufo
§ a užovka obojková Natrix natrix §.
Z ptáků byli zastiženi z chráněných druhů v místě stavby silně ohrožený čáp černý Ciconia
nigra §§ a ohrožený rorýs obecný Apus apus § a vlaštovka obecná Hirundo rustica §. Ze
savců byla při průzkumu zjištěna ve vzdálenosti cca 250 m od zájmového území vydra říční
Lutra lutra (SO), ale mimo něj.
Navržena jsou proto opatření pro zamezení negativního vlivu na zjištěné druhy (kapitola
D. IV), které jsou významné zejména pro projektovou přípravu a stavební práce.
Nejvýznamnějším ovlivněním z hlediska flory bude zásah do porostů dřevin a keřů v trase
navrhovaného obchvatu a nezbytných záborech území.
Nepřímé vlivy budou spočívat zejména v rušení ptáků hlukem z komunikace, což může být –
za předpokladu potvrzení výskytu význačných druhů – významné pro oblast v okolí mostu
přes Sázavu.
Investor bude postupovat v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, a požádá dle příslušných ustanovení o výjimku z ochranných podmínek pro
zvláště chráněné druhy.
Při další projekční přípravě stavby doporučujeme pokračovat se zoologickým, ale také
botanickým průzkumem, zejména v nivě Sázavy, ale také v místech, kde trasa prochází
v blízkosti vodních ploch. Vzhledem k umístění stavby v CHKO Žďárské vrchy jsou o území
poměrně významné informace z hlediska výskytu chráněných druhů flory a fauny. Přímo
v místě stavby je předpoklad, že stavba může být realizována bez významného negativního
dopadu na floru a faunu za předpokladu dodržení navrhovaných opatření, doplněných o
prověření možnosti umístění mostního objektu v oblasti rybníků Převorský a Nový Žďár nebo
uplatnění kompenzačních opatření vytvořením náhradních biotopů.
Záměrem budou dotčeny následující ekosystémy:
• Orná půda (intenzivně obhospodařovaná pole)
Obdělávaná orná půda je v zájmovém území v 1. části stavby velmi výrazně
zastoupena. Jedná se o systém, u něhož je sukcese blokována pravidelným
odnímáním biomasy, mechanickým i chemickým obděláváním půdy. Biota je
druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů.
• Porost a niva vodního toku
Ekosystém tvoří koryto toku, včetně jeho hydrologického režimu, a jeho
břehové porosty (Sázava). Niva toku je současně významným krajinným
prvkem a prvkem územních systémů ekologické stability (lokálním
biokoridorem)
• Louky středně vlhké a vlhké, u kulturní sečené louky, nebyl prokázán botanický
a zoologický význam, která by nebylo možné vedením trasy akceptovat,

199

v místech, kde byl prokázán významný biotop je navrženo kompenzační
opatření pro zamezení dotčení celého tohoto přírodního systému.
• Systém intenzivně antropogenně ovlivněný
Do této kategorie je možné zařadit např. ekosystémy podél liniových
komunikací v zájmovém území a také např. ekosystém zahrádkářských osad
nebo dalších kulturních ploch. V zájmovém území jsou tyto ekosystémy
poměrně hojně zastoupeny a budou významně dotčeny.
• Mimolesní zeleň
Jedná se o dotčenou zeleň v nivě Sázavy a převážně ve 2. úseku stavby při
průchodu trasy jižně od zástavby města.
Těmto systémům odpovídá druhová skladba flory i fauny. Z chráněných druhů rostlin nebyly
v trase vymezené pro navrhovaný obchvat zjištěny při průzkumu v roce 2019 chráněné druhy
rostlin, při průzkumu v roce 2021 byly zjištěny dva ohrožené druhy (prstnatec májový
Dactylorhyza majalis a vachta trojlistá Menyanthes trifoliata). Z toho důvodu je navrženo
prověřit přemostění v rybníků Převorovský a Nový Žďár včetně související vlhké louky.
V rámci stavebních prací sice může dojít k částečnému narušení tohoto biotopu, ale po
dokončení prací bude možné očekávat jeho přirozenou obnovu.
V rámci průzkumu byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Zvláštní pozornost
byla věnována zejména výskytu obojživelníků, a především ze silně ohrožených
obojživelníků kuňce ohnivé Bombina bombina. Samostatně ovlivnění tohoto druhu je
uvedeno posouzení vlivu záměru dle §45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, které je uvedeno v Příloze č. 9.
Příčiny ohrožení kuňky ohnivé Bombina bombina lze rozdělit do dvou kategorií (sensu
Chvojková et al. 2011), s to faktory, které ovlivňují přímo početnost populací v důsledku
zvýšené mortality jedinců kuňky (tyto faktory platí pro všechny obojživelníky) a faktory,
které na populace působí nepřímo, jako je potenciálně možná ztráta biotopu a průchodnosti
prostředím. Pro zabezpečení zamezení mortality jedinců všech obojživelníků je nezbytné
v částech, kde je výskyt možný (tj. v případě kuňky o blízkost lokality Pihoun, lokality
v blízkosti rybníků Převorský a Nový Žďár, rybníku Jordánek, rybníku na p. č. 768 Za Starým
dvorem) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které mohou žáby ochránit i při tzv.
nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se
kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybník Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé straně
trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem na opačné straně
vedení trasy silnice. V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že bude
realizován mostní objekt není tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby.
Z hmyzu byl zjištěn výskyt ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius a čmeláci
Bombus. Tyto druhy jsou zastoupeni i v okolí, nebyl prokázán výskyt hnízd v případě
čmeláka. Dopady na čmeláky lze efektivně eliminovat termínováním prací na zimní období,
kdy kolonie čmeláku nepřezimují (přezimují pouze matky, a to mimo původní podzemní
hnízda – ale jak je uvedeno, tato nebyla zjištěna).
Z dalších bezobratlých nebyl během terénního průzkumu v linii posuzovaného záměru
zaznamenán výskyt chráněných druhů bezobratlých dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Z ptáků silně ohrožený čáp černý Ciconia nigra a ohrožená vlaštovka obecná Hirundo
rustica, sledován byl v širším území ohrožený druh rorýs obecný Apus apus. Nebylo
prokázáno, že druhy jsou na zájmové území vázány, je zde jejich potravní výskyt. Negativní
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ovlivnění těchto druhů stavbou je nepravděpodobné. Průzkum zachycuje pás vymezený pro
navrhovanou stavbu. Mimo tento rozsah se mohou vyskytovat další druhy, zejména
z ornitofauny. Většina ptáků byla sledována na přeletu nebo při zastávce při sběru potravy. V
širším zájmovém území, které je Chráněnou krajinnou oblastí, je výskyt zejména ornitofauny
podstatně významnější. Většina ze zjištěných druhů byla zaznamenána ve větší nebo menší
vzdálenosti od vymezeného úseku pro obchvat Žďáru nad Sázavou.
Z hlediska ornitofauny se v území vyskytují druhy s velmi širokou ekologickou valencí,
většina druhů je vázána na prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní
monokultury a navazujícího lesního prostředí. V případě realizace záměru nedojde k zániku
významných hnízdních biotopů. Stavba je vedena především agrocenózou, pravidelně
obdělávanou. Většina druhů hnízdících v tomto prostředí snadno hnízdí v okolí, efektivními
se jeví některé kompenzační opatření (výsadba keřů a dřevin), které zaniklá hnízdní prostředí
mohou nahradit.
Především porosty dřevin skýtají hnízdní možnosti. S ohledem na možnost nerušeného
hnízdění bude odstranění vegetace provedeno pouze v mimo hnízdní období. V době od 20.
dubna do 10. srpna se nesmí rušivě zasahovat do hnízdění rorýse obecného.
Tuto skutečnost prověří zejména práce ekodozoru, který bude pro průběh stavby stanoven.
V následujícím roce po odstranění zeleně již nebudou v zájmovém území vhodné podmínky
pro hnízdění ani potravní příležitosti. Živočichové se mu tedy budou spíše vyhýbat (i s
ohledem na rušivé vlivy související se stavbou). Odstranění vegetace v zimním období sníží
i negativní ovlivnění bezobratlých.

Mimolesní zeleň
Veškerou mimolesní zeleň v místě stavby je třeba chápat jako součást stávajícího rázu
krajiny, v níž hraje svou důležitou úlohu. Proto je třeba kácet v co nejmenší možné míře.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Nutné kácení porostů bude podle návrhu kompenzováno výsadbou nové zeleně. V dalších
stupních přípravy stavby, až bude podrobně vyhodnocen a kvantifikován zásah do všech
porostů a jejích kácení, bude nutno navrhnout náhradní výsadby v adekvátním rozsahu
vzhledem ke káceným dřevinám a ve spolupráci s orgánem ochrany přírody.
Jako další určitou kompenzací za zlikvidované porosty je možno považovat ozelenění svahů a
náspů tělesa komunikace a osázení stanovištně vhodnými druhy keřů (s preferencí
autochtonních druhů).
Všechny dřeviny, které budou zachovány a mohou být při výstavbě negativně ovlivněny,
budou chráněny před poškozením jejich nadzemních i podzemních částí stavební činností.
Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude zajištěna ochrana dle
požadavků uvedených v platné státní normě ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v
krajině – Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Ochrana se týká celé
kořenové zóny, což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie) rozšířená o 1,5 m po
celém obvodu. Pokud budou prováděny odkopávky či navážky stávající půdy v okolí či přímo
v kořenové soustavě dřevin, pak bude třeba zajistit vhodným technickým opatřením jejich
ochrana tak aby se nezměnil přísun vody a vzduchu ke kořenům. Pokud bude třeba u
některých stromů redukce kořenové či nadzemní části stromů, bude tak muset učinit
specializovaná firma a její odborně způsobilý pracovník.
Náhradu dotčené zeleně a vytvoření nových přírodě blízkých lokalit i omezení hluku
související s předpokládaným zvýšením provozu je v krajině možné částečně kompenzovat
kvalitně zpracovanými vegetačními úpravami.
Návrh skladby dřevin v rámci vegetačních úprav bude významný pro zabezpečení obnovy
ekologické stability porostů v území bezprostředně souvisejících s trasou přeložky.
Významná bude skladba výsadeb, která musí odpovídat souvisejícímu přírodnímu prostředí a
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bude vycházet z původních a stávajících rostlinných společenstev, klimatických podmínek se
zohledněním nových stanovištních podmínek. Použité druhy dřevin krajinné zeleně budou
domácího původu. Stromové a keřové patro v kombinaci se zatravněnými plochami je
koncipováno tak, aby plnilo stabilizační funkci a posílilo začlenění stavby do krajiny. Důraz
je kladen na estetickou kvalitu a možnost odhlučnění a zapojení trasy do krajinného systému.
Stejně tak bude významná ochrana navazujících porostů tak, aby nedocházelo k jejich
zbytečnému narušení nevhodně řešeným postupem výstavby.
Porosty jsou pozměněné a antropogenně ovlivněné, plní v urbanizované a zemědělsky
využívané krajině důležitou ekostabilizující funkci a jsou významným refugiem řady druhově
poměrně početných zoocenóz. Přímé zásahy do biokoridoru budou sice plošně
minimalizovány (most na pilířích), zejména fauna však bude rušena a nepříznivě ovlivněna
stálým provozem po přeložce I/37. Výše uvedené vlivy se obdobně projeví i u ostatní
vegetace.
Možným důvodem ovlivnění zdravotního stavu porostů mohou být splachy posypových soli
při zimní údržbě vozovky, popř. aerosol těchto chloridových sloučenin v ovzduší. Navrženo
je řešení nakládání s dešťovými vodami, pro posuzovaný záměr, je tento možný vliv
soustředěn především do krajnice a silničního příkopu. Doporučeno je uplatnění stromů
snášející zasolení v době zimní údržby.
Dalším potenciálním vlivem na faunu a flóru uvedeného území může být i změna světelných
poměrů v dosud poměrně sevřeném a zarostlém údolí. Navrženým technickým řešením stavby
a jejím umístěním bude tento vliv omezen.
Potenciálním vlivem může být určitá změna hydrologických poměrů v půdě a změna
stanovištních podmínek. Navržena jsou a následně budou dále projekčně rozpracována
zmírňující opatření.
Lesní porosty zejména v oblasti nivy Sázavy mohou být ovlivněny emisemi z dopravy po
přeložce, vzhledem k rozptylovým podmínkám. Jak je uvedeno výše, navrženy budou
výsadby zeleně, která bude náhradou za kácenou zeleň a začlení trasu do území. Dalším
nevyhnutelným vlivem na vegetaci (i doprovodnou faunu) zájmového území je zásah do
území souvisejícího s oblastí historicky a kulturně nejcennější lokalitě města v k. ú. Zámek
Žďár. Významné bude zabezpečení výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním
příznivého architektonického řešení s možností vyhlídek na Zelenou horu ze strany obchvatu
a možnosti zabezpečení příznivého pohledu naopak od kostela sv. Jana Nepomuckého.
Doporučeno je konzultovat návrh výsadeb v tomto úseku s příslušnými odbornými
pracovníky.
Vliv na nivu (VKP)
Stavba mostu funkce údolní nivy významným způsobem neovlivní. Základní podmínkou je
dodržení všech zmírňujících opatření, které jsou uvedeny v kapitole D. IV.
Vliv na územní systém ekologické stability
Stavba bude řešena s ohledem na zabezpečení funkčnosti souvisejících prvků územních
systémů ekologické stability. Trasa v úseku mostu přes Sázavu nezasáhne lokální biocentrum
U trati, ale je vedena v jeho blízkosti. Zároveň trasa kříží mostním objektem lokální
biokoridor Sázava ve dvou místech v km 0,533 a v km 3,200 (přemostění řešeno v SO 202.1
Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku a SO 203.2 Most v km 3,200 přes
Sázavu). Veškeré zásahy do ÚSES a lesních porostů musí být v co největší možné míře
minimalizovány, aby si tyto důležité ekostabilizující prvky i nadále udržely svou funkci.
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O rozmístění a rozsahu územních systémů ekologické stability rozhoduje pět základních
kritérií:
• Kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů dané pestrostí relativně trvalých
přírodních podmínek – nebude dotčeno, možnost zabezpečení funkčnosti prvku
zůstane zachována, pro funkčnost prvku je podstatné zachování kontinuity stanovišť.
• Kritérium prostorových vazeb ekosystémů – nevznikne bariéra neumožňující migraci,
nebude omezena prostupnost ÚSES. Kontinuita stanovišť nebude narušena.
• Kritérium minimálních nutných prostorových a časových parametrů – velikost
biocentra nebude změněna, biocentrum nebude stavbou dotčeno, pro dobu výstavby
budou učiněna opatření, aby nedocházelo v zásahu do vymezené plochy tohoto prvku.
• Kritérium aktuálního stavu krajiny z hlediska endogenní ekologické stability
jednotlivých částí – po ukončení stavby se prostor i lokálně dotčený stavbou vrátí k
možnosti obnovy ekostabilizační funkce v dotčeném prostoru lokálního rozsahu a
charakteru.
• Kritérium společenských záměrů a limitů v souvislosti s celkovou koncepcí rozvoje a
možnosti využití krajiny – střet prvků ÚSES s investičním zájmem navrhované stavby
bude technicky a prostorově zabezpečen.
V souvislosti s opatřeními pro zabezpečení funkce územních systémů v území budou
dodržena následující opatření pro projekt:
• Budou dodrženy minimální parametry pro průchod biokoridoru, návrh projektu
mostního objektu bude konzultován s autorizovanou osobou pro projektování
územních systémů ekologické stability a příslušným orgánem ochrany přírody a
krajiny
Opatření pro stavbu:
• Během stavby budou učiněna opatření pro zamezení šíření invazních druhů rostlin
• Provedena bude důsledná obnova dotčených částí půdního povrchu
• Dřeviny, jež budou v území ponechány, a bude u nich hrozit poškození stavebními
stroji, budou vhodným způsobem ochráněny (geotextilie, bednění).
• Veškeré práce by měly být prováděny mimo vodní prostředí.
• Během stavebních prací bude sledován výskyt fauny, zejména vodní, v případě
zjištěného úhynu, je třeba práce okamžitě zastavit a kontaktovat příslušné orgány a
organizace ochrany přírody.
Dojde k plošnému zmenšení výměry stromové zeleně v km 3,200 v biokoridoru a ve směru k
okraji biocentra vlivem kácení dřevin v úseku pod mostem a podél mostu (cca 5 m na obě
strany). Funkčnost biokoridoru nebude s ohledem na relativně malý zábor významně
ovlivněna. V rámci stavebních prací bude nezbytné minimalizovat kácení dřevin jen na
skutečně nezbytný rozsah.
Vlivy stavby přeložky silnice I/37 lze v daném území účinně zmírnit řadou konkrétních
technických a organizačních opatření na minimum tak, aby negativní dopady do území byly
akceptovatelné. Tato opatření jsou navržena a budou zahrnuta v dalších stupních přípravy
stavby.
Základní navržené podmínky z hlediska ochrany flory a fauny:
Opatření obecného charakteru
Základem ochrany všech složek krajiny je minimalizace devastací a narušení prostředí v
průběhu stavby, zejména:
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• maximální možné udržení stavby v půdorysu budoucí zastavěné plochy a omezení
devastací v okolí
• vymezit staveniště, dopravní a stavební postupy v programu organizace výstavby
zohledňujícím požadavek na minimalizaci devastací
• následně stavební činnost udržet v tomto rozsahu
• minimalizovat pojezdy techniky po místních cestách a silnicích
• dle možností hygienická opatření, minimalizace rozsahu odkrytých nezpevněných
ploch
Opatření k ochraně cenných biotopů
• minimalizovat devastace vymezených ploch cenných biotopů stavbou (vodoteč Sázava
a její niva, lesní porosty v okolí stavby)
• citlivý postup výstavby v okolí cenných biotopů – minimalizovat zde tvorbu deponií,
skládek, parkování, pojezdy, zajistit plochy proti splachům atd.
• legislativní ochrana vymezených významných biotopů jako součástí ÚSES a VKP
• zachovat, event. obnovit vhodný management ploch významných biotopů pro
zachování biodiverzity společenstev, genofondu druhů a zvýšení stability proti
působení vnějších vlivů
• zvážit možnosti revitalizace narušených biotopů a cenných ploch
• monitorovat stav biotopů a dle aktuálního stavu případně upravovat management
Opatření k ochraně vodního režimu krajiny a jakosti vod
• minimalizace narušení režimu hydrologicky významných zón infiltrace, retence
• minimalizovat dotaci toku a nádrží kontaminanty a splachy jemnozemě v průběhu
výstavby i provozu
• revitalizace, obnova biologické aktivity toků k odbourání znečišťujících látek
Opatření k ochraně krajinné zeleně
• minimalizace přímých devastací, narušení ploch zeleně a kácení
• následná realizace vegetační úpravy přirozenými dřevinami, vč. event. výsadeb
izolační zeleně s polyfunkčním významem pro obyvatelstvo, komunikaci, biocenózy a
krajinu jako celek
• rekultivace dočasných záborů a sanace devastací s obnovou zeleně
• v rámci objektu vegetačních úprav bude provedeno zapojení liniové stavby do krajiny
Opatření k ochraně živočichů
• kácení stromů realizovat v rozsahu nezbytně nutném, v případě všech druhů ptáků
platí ochrana zaručení jejich hnízdění ze zákona, v případě §5a zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, přímá ochrana jejich hnízd, zásahy do
mimolesní vegetace budou probíhat mimo období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo
1. 4. až 31. 7., u rorýse obecného v době od 20. 4. do 10.8.
• zahájení prací, tj. první výkopové práce, skrývku zeminy apod. směřovat na dobu
mimo období hnízdění, samotné stavební práce mohou při vhodném zahájení probíhat
neomezeně po celý rok
• v případě nalezení živých exemplářů (zejména plazi a obojživelníci) je nutné zajistit
jejich přenesení mimo stavbu poblíž lokality do vhodného biotopu
• investor požádá dle příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o výjimku z
ochranných podmínek pro ZCHD.
• před zahájením prací ekodozor provede zjištění aktuálního stavu území každého
dílčího úseku.
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Opatření k ochraně krajiny
• udržet v přijatelných mezích (zohledňujícím přírodní složky, cenné biotopy, vymezený
ÚSES a též stávající zákonem jmenované významné krajinné prvky, resp. krajinný
ráz) následnou urbanizaci krajiny
Navržená kompenzační opatření
• za stromy, dotčené stavbou v nezbytně nutném rozsahu, bude provedena náhradní
výsadba, podrobný výčet velikosti náhradní výsadby a samotný projekt výsadeb, který
umožní začlenění trasy obchvatů do okolní krajiny
• vytvořeny budou náhradní biotopy (např. tůňky) pokud nebude možné realizovat na
základě prověření v projektu přemostění dvou rybníků v začátku trasy
• při výsadbách budou uplatněny domácí druhy dřevin s ohledem na okolní přírodní
charakter území.
Návrh monitoringu negativních vlivů
• na realizaci stavby bude vymezen „biologický dozor“, tzn. odborně způsobilá osoba,
která bude kontrolovat dodržování stanovených podmínek, bude pravidelně sledovat,
zda nedochází i přes navržená opatření k závažným negativním vlivům na přírodní
prostředí a v případě potřeby navrhovat další nutné kroky (účast příslušné odborně
způsobilé osoby je ostatně zpravidla požadována i v podmínkách pro udělování
výjimek k záchranným odlovům či transferům, např. plazi, obojživelníci).
Souhrn vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost – floru, faunu a ekosystémy
Tabulka č. 56
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Posouzení míry vlivu stavby na zákonná kritéria krajinného rázu
Posouzena jsou následující zákonná kritéria krajinného rázu z hlediska:
• Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
• Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
• Vliv na vzláště chráněná území (ZCHÚ)
• Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
• Vliv na kulturní dominanty
• Vliv na estetické hodnoty
• Vliv na harmonické měřítku krajiny
• Vliv na harmonické vztahy v krajině
Tabulka č. 57
Zákonná kritéria krajinného rázu (dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Vliv na vzláště chráněná území (ZCHÚ)
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítku krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Souhrnná míra vlivu stavby
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
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Uvedené hodnocení platí za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření:
• Kompenzační opatření, zejména v prostoru Dolního hřbitova:
- vegetační úpravy odčleňující Dolní hřbitov od trasy silnice
- snížení sklonu náspu plynulým rozšířením nápypu v místě navazujícím na objekt
(vizuální potlačení sklonu násypu)
• Prověření možnosti přemostění nivy Sázavy včetně obou rybníků (ochrana stávajících
významných biotopů) nebo snížení nivelety komunikace vůči hospodářskému dvoru
Lyry s výškou nepřesahující střechy domů podél ulice Dvorská (vizuální ochrana
hospodáského dvora Lyra) a kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů)
Na základě zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených
v dotčeném území je možné uvést, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením.
Nejproblematičtější úsek je vymezený jako lokalita 1, vedení trasy se cennému území Dolní
hřbitov a dvoru Lyra vyhýbá, ale vyžadována jsou opatření, která umožní převedení trasy tak,
aby nedošlo k nepříznivému narušení tohoto významného území.
Trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě
města Zámku Žďár. Trasa obchvatu umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz na
stávající trase má devastující účinky na barokní most přes Stržský potok.
Doprava přes tento most je v současnosti významná. Sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše,
sv. Jana, sv. Cyrila, sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje byly nahrazeny v
roce 2008, kdy byla provedena celková rekonstrukce mostu, nahrazeny kopiemi (uloženy na
Dolním hřbitově), přesto doprava je pro mostní objekt problematická, jak dokladuje např.
následující fodokumentace.
Stávající vedení trasy I/37 ve směru k I/19 v území mezi Branským a Konventským rybníkem
neumožní plně revitalizovat toho území. Naopak trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní
zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě města Zámku Žďár a umožní opětovné
zcelení tohoto území, které je významné pro uvedenou lokalitu s významnými kulturními a
historickými památkami (stávající provoz má významně negativní vliv na barokní most přes
vodoteč). Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení
Zámku, Taferny, Lyry a barokního hřbitova, což se příznivě může projevit na možnosti
komplexního využití tohoto významného území města.
Vlivy navrhovaného záměru se projeví zejména v lokálním měřítku, v širším měřítku se
projeví omezeně.
Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
Vliv navrhovaného záměru je z hlediska zásahu do identifikovaných přírodních znaků a
hodnot hodnocen jako slabý až středně silný. Nebude představovat zásadnější negativní vliv
na přírodní charakteristiky území vzhledem k navrhovanému technickému řešení stavby a
typu navrhovaného řešení související se začleněním stavby do krajinného systému. Vzhledem
k tomu, že záměr výrazněji neovlivní přírodní charakteristiku v potencionálně dotčených
krajinných prostor, lze vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik považovat za
akceptovatelné.
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
V zájmovém území lze identifikovat významné hodnoty kulturní a historické. Navrhovaná
trasa tyto hodnoty respektuje, navržena jsou opatření pro dodržení omezení vlivu na dané
rysy. Zásadní dopad na rysy a kulturní a historické charakteristiky nejsou předpokládány při
dodržení navrhovaných opatření.
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Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) a soustavu Natura 2000
Celé území, jímž je navrhovaná trasa vedena, je součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Trasa obchvatu vede v blízkosti několika EVL, přičemž především v případě EVL
Dívka je posouzeno potenciální riziko dotčení zde vymezeného předmětu ochrany, kterým je
kuňka ohnivá (Bombina bombina). Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že
dotčení zájmů ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 bude v případě realizace a
provozu nové komunikace mírně negativní. Mírně negativní vliv na populaci kuňky ohnivé
(Bombina bombina) lze dále efektivně snížit uplatněním navržených zmírňujících opatření.
Vzhledem k výše uvedenému lze souhrně uvést, že z hlediska krajinného rázu nebude mít
navrhovaný záměr, za předpokladu dodržení navrhovaných opatření uvedených v následující
kapitole D.IV, významný vliv na zvláště chráněná území a soustavu NATURA 2000.
Vzhledem k výše uvedenému lze souhrně uvést, že z hlediska krajinného rázu nebude mít
navrhovaný záměr, za předpokladu dodržení navrhovaných opatření uvedených v následující
kapitole, významný vliv na zvláště chráněná území a soustavu NATURA 2000.
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
V dotčeném území se nachází několik VKP ze zákona. Jedná se o vodoteč a její údolní nivu,
lesy a lesní enklávy, rybníky (vodní plochy). Návrh řešení stavby tyto VKP respektuje a
stavba je navržena s ohledem na tyto prvky, které budou stavbou dotčeny. Souhrnný vliv na
identifikované VKP je klasifikován jako slabý až středně silný. Trasa se dotýká několika
lesních porostů a překonává vodoteč Sázava na dvou místech. Významný vliv bude v době
výstavby, po jejím ukončení se přírodní systém postupně obnoví a území obnoví svou
přírodní funkci.
Vliv na kulturní dominanty
Zejména ve vymezené lokalitě 1 krajinného rázu jsou identifikovány kulturní a historické
dominanty, významné pro krajinný systém. Na základě vyhodnocení vlivů záměru na
jednotlivé znaky a hodnoty krajinného rázu spojené s kulturními dominantami lze
konstatovat, že vliv navrhovaného záměru je přijatelný a z hlediska hodnocení míry
klasifikace je označen jako středně silný. Podmínkou je dodržení navrhovaných opatření pro
zmírnění vlivu stavby (kompenzační opatření – výsadba zeleně odčleňující Dolní hřbitov,
vizuální potlačení násypu, dodržení výšky vedení trasy vůči okolní zástavbě z hlediska
podledových charakteristik, prověření přemostění nebo snížení nivelety komunikace a
kompenzační opatření).
Na začátku trasy je z hlediska krajiny významná již výše uváděná oblast související s vedením
trasy obchvatu v blízkosti barokního hřbitova, obchvat po prvním horizontu krajiny údolí
Sázavy naproti dominantě kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře mírně naruší
statickou scenérii zemědělské krajiny, stejně tak připomínkované potlačení přírodní hodnoty
krajinného rázu při přechodu koryta Sázavy potlačí mírně přírodní hodnotu krajinného rázu.
S tím bude souviset i zabezpečení výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním
příznivého architektonického řešení s možností vyhlídek na Zelenou horu ze strany obchvatu.
Zároveň bude možné řešit pohledové charakteristiky ze směru od kostela sv. Jana
Nepomuckého a v opačném směru.
Tento zásah se může příznivě uplatnit v daném prostoru za předpokladu uplatnění co
nejlepšího estetického řešení s uplatněním doplnění výsadby s ohledem na pohledové
charakteristiky z historické části.
Vliv na estetické hodnoty
Trasy liniových komunikací se zářezy, násypy, mosty nebo tunely mívají vzhledem k velké
dimenzi obvykle vliv na estetické hodnoty území. Je možné uvést, že trasa (mimo začátek 1.
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úsek stavby, kde jsou navržena opatření) je vedena v maximální míře mimo esteticky
nejvýznamnější lokality a dostává se do konfliktu s esteticky hodnotnými částmi krajiny
omezeně. Současně lze přijmout opatření na omezení takového vlivu. Vlivy jsou označeny
jako většinou jako středně silné. Zejména v oblasti vodoteče a lesního porostu je nezbytné
postupovat v rámci stavby s důsledným dodržením vymezeného trvalého záboru a následně
uskutečnost doplnění trasy o výsadbu zeleně s estetickým účinkem na okolní prostředí, které
umožní začlenění trasy do území.
Vliv na harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině
Pozitivní projevy harmonického měřítka v krajině lze sledovat zejména s ohledem na vodoteč
Sázavu, lesní a vodní plochy v krajině. Vzhledem k vedení nové trasy a její průchodnost
územím, lze navrhovanou stavbu vymezit ve vztahu k harmonickému měřítku, za
předpokladu splnění navrhovaných opatření jako slabé, po dobu výstavby jako středně silné.
Výstavbou navrhovaného záměru dojde ke změně charakteru dotčeného území. Z hlediska
dosavadních vztahů dojde k částečnému snížení některých hodnot krajinného rázu. Tento fakt
lze kompenzovat zapojením záměru do krajinné struktury, významné bude zabezpečení
výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním příznivého architektonického
řešení. Zabezpečena bude možnost vyhlídek od Zelené hory na okolní prostory tak, aby trasa
přeložky silnice I/37 nezpůsobila nepříznivý pohled od kostela sv. Jana Nepomuckého, včetně
pohybové složky projíždějících vozidel po této komunikaci. Uplatněny budou vegetační
úpravy, které začlení dopravní trasu do krajinného systému.
Na základě rozboru možného ovlivnění krajiny jsou navržena opatření pro omezení tohoto
vlivu:
• V lokalitě 1 bude zabezpečeno vizuální nenarušení a neodclonění kulturních a
terénních dominant, které jsou místem s význačným kulturním a historickým
významem. Zabezpečeno bude nenarušení pohledové osy na Zelenou horu ze strany
obchvatu a zachování pohledu od a ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.
• Provedena bude eliminace zásahu ve směru k Dolnímu hřbitovu vizuálním potlačením
výčky násypu jeho rozvolněním a doplněním o výsadbu zeleně, která esteticky oddělí
dopravní trasu od objektu Dolního hřbitova.
• Prověřena bude možnost přemostění Sázavy a rybníků (Převorský, Nový Žďárský a
související vlhké louky) nebo snížení nivelety komunikace s výškou do úrovně střech
objektů podél ulice Dvorská (pohledová ochrany dvora Lyra).
• Pro začlenění trasy do okolní krajiny budou prováděny zásahy do krajinných prvků
v co nejmenší míře (snaha zachovávat porosty zeleně vázané na koryto vodoteče při
přípravě stavby a v době stavby)
• Brán bude ohled na estetické řešení detailů stavby. Protihluková opatření (PHS) budou
řešena s ohledem na ochranu ornitofauny, ale také s ohledem začlenění PHS do
území.
• Zeleň, která bude na dotčených plochách odstraněna, bude v maximální míře
nahrazena novými výsadbami, zachován bude liniový charakter výsadby podél
vodoteče a blízkých vodních ploch.
• V rámci sadových úprav a ozelenění trasy budou upřednostněny původní dřeviny nebo
dřeviny vázáné na danou lokalitu.
• Při návrhu výsadeb bude brán ohled na zachování důležitých pohledových os a
neopakovatelnost krajinné scény.
• Dodrženy budou parametry sadebního materiálu dle TP 99 Vysazování a ošetřování
silniční vegetace“ a dodatku č. 1, včetně TKP 13 Vegetační úpravy.
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K zásahu do krajinného rázu výstavbou zejména staveb liniového charakteru dochází obecně
vždy. Dotčený krajinný prostor je charakterizován přírodními, kulturními, civilizačními
charakteristikami a estetickými hodnotami. V konkrétním případě dochází k slabému až
středně silnému zásahu do shora uvedených hodnot přítomných v území. Horizont výstavbou
nebude dotčen, panorama krajiny se záměrem významně nezmění. Trasa je vedena s ohledem
na výškové charakteristiky území. Krajinná scéna zůstane zachována. Předpokladem je
dodržení možnosti snížení výšky náspů (vizuální rozvolnění zabezpečující zjemnění násypů a
doplnění estetické zeleně).
Navržený záměr neolivní významně historicky a kulturně nejcenější lokality města, které jsou
významným předmětem ochrany. Navržena jsou opatření pro omezení vlivu na tyto památky,
zejména pohledové chrakteristiky, ale zekména průchodnost trasy v oblasti Dolního hřbitova
a navazující část přechodu přes nivu Sázavy a související rybníky.
Trasa navrhovaného záměru respektuje opatření k ochraně krajinného rázu vymezeného v
ZÚR Kraje Vysočina, který vymezil dotčené území jako území s předpokládanou vyšší mírou
urbanizace a stanovil hlavní cílové využití krajiny pro intenzivní zemědělskou výrobu a s ní
spojené ekonomické aktivity, bydlení, místní a nadmístní veřejnou vybavenost a místní a
nadmístní ekonomické aktivity. Zásady vymezené pro činnost v tomto území navrhovaný
záměr respektuje a bude plnit podmínky pro začlenění trasy do území s ohledem na jeho
charakter a specifické charakteristiky území. Koridor trasy se vyhýbá nejcennějším lokalitám
z hlediska ochrany krajinného rázu. Potenciálním ovlivněním mohou být ty části, které
souvisejí s překročením trasy přes vodoteč Sázavu s jejími břehovými porosty, které souvisejí
zároveň s prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES).
Technické řešení vedení trasy je navrženo s ohledem na průchodnost trasy s ohledem na tyto
prvky a současně byla trasa začleněna do míst dotčeného krajinného systému.
Záměr nebude v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území. S ohledem na
potenciální vliv stavby na identifikované prvky jsou navržena doporučení pro minimalizaci
dopadu navrhované stavby na krajinný ráz, zejména kompenzace s využitím vegetačních
úprav. Na základě rozboru celé situace lze konstatovat, že navržené vedení trasy je z hlediska
vlivu na krajinu a ráz krajiny zvoleno citlivě.
Navrhovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírdy a krajiny, v platném znění, jeho vliv je hodnocen pro zásah
do krajinného rázu jako únosný za předpokladu dodržená navrhovaných opatření při další
přípravě stavby.
Do určité míry bude narušena charakteristika krajinného rázu, a sice harmonické vztahy v
krajině, kdy dotčené území bylo dosud z velké části využíváno pro zemědělskou výrobu, část
dotčených ploch souvisí se zahrádkářskými koloniemi, obytná část mezi ulicemi Jihlavská,
Nádražní, Strojírenská – přednádražní prostor severně od navrhované části vedení trasy.
Viditelnost trasy je ovlivněna obvykle především celkovým technickým řešením a umístěním
stavby v terénu, která bude začleněna do území s ohledem na charakter terénu. Zcela zásadní
skutečností je možnost realizace vhodných vegetačních úprav trasy, které dokážou pohyb
vozidel po komunikaci na naprosté většině úseků odclonit. Stavba bude respektovat měřítko
krajiny a její začlenění do prostoru krajiny dle konkrétní části území, kterou bude procházet.
Souhrn vyhodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz
Tabulka č. 50
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Město Žďár nad Sázavou má řadu památek, které představují značné historické a kulturní
dědictví. Městu dominují památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v historickém
jádru Žďáru nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře včetně
přilehlého areálu zámku (od roku 1994 chráněna jako světové kulturní dědictví).
Návrh trasy musí respektovat dominantní stavby v území, kterou je poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře s přilehlým areálem zámku, Dolní hřbitov a hospodářský dvůr
Lyra. Provedena fotodokumentace v lokalitě Dolního hřbitova, kterému se trasa navrhované
komunikace významně přibližuje a vliv by mohl být významný vymezuje požadavek na
přijetí příslušných opatření. S tím souvisí úprava prostoru souvisejícím s lokalitou Dolního
hřbitova. Terén se od stávající silnice I/37 svažuje k nivě vodoteče Sázava, proto je navrženo
v technické studii uplatnění násypů. Tyto lze co nejvíce potlačit vizuálně jejich pozvolným
rozložením. Současně je ve směru k Dolnímu hřbitovu nezbytné provést příslušná
kompenzační opatření, tj. odclonit trasu silnice I/37 výsadbou stromů tak, aby nedocházelo
narušení prostoru Dolního hřbitova provozem na přeložené silnici I/37 a současně byl objekt
vizuálně odcloněn.
S tím souvisí i prověření možnosti přemostění obou rybníků nebo úprava nivelety
komunikace v prostoru hospodářského dvora Lyry, který je oddělen zástavbou rodinných
domů podél ulice Dvorská. Při zachování výšky nepřesahující výšku střech objektů domů
nebude dotčena pohledová charakteristika území.
V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude proveden záchranný
archeologický průzkum (celé území města je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §
22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Jakékoli zásahy do
terénu musí být předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických
výzkumů).
Souhrn vyhodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní památky
Tabulka č. 58
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MM

Významnost vlivu
středně významný

Rekapitulace
Tabulka č. 59
Velikost vlivu
Vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo
Vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima
Vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci a event. další
fyzikální a biologické charakteristiky
Vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
Vyhodnocení vlivů na půdu
Vyhodnocení vlivů na přírodní zdroje
Vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost
- floru, faunu a ekosystémy
Vyhodnocení vlivů na krajinu a ekologické funkce
Vyhodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní
dědictví

Významnost vlivu

M
M
M

Rozsah
vlivu
MV
MV
MV

M
M
M
M

MV
MV
MM
MV

středně významný
středně významný
nevýznamný
středně významný

M
M

MV
MV

středně významný
středně významný

středně významný
středně významný
středně významný
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Z výše uvedeného vyhodnocení vyplývá, že velikost vlivů je většinou středně významná,
vyžadující uplatnění navrhovaných opatření. Při dodržení stanovených podmínek pro omezení
nebo eliminaci vlivů pro další přípravu stavby v projektu, pro stavební práce a provoz na nové
trase I/37 lze záměr považovat za přijatelný. Ve vztahu k dosavadní dopravní zátěži na silnici
I/37 a I/19 vedoucí dopravu centrem města je navrhované řešení obchvatu významným
přínosem (hluk, emise, ale i vliv na historickou část města).
Závěrečné zhodnocení rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Žádné vlivy nebudou mít negativní dopad na veřejné zdraví při uplatnění opatření, která jsou
uplatňována při stavbě.
Základním prvkem je skutečnost, že záměr je situován na území Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. Území je současně CHOPAV.
Dalším významnou skutečností je blízkost některých významných kulturních a historických
památek, zejména nejblíže situovaným – Dolní hřbitov, Hospodářský dvůr Lyra. Významné
je zabezpečení ochrany Zelené Hory s kostelem Jany Nepomuckého a Zámku Žďár nad
Sázavou. Stavba je situována mimo tyto památky, navržena jsou opatření pro začlenění trasy
silnice I/37 do území.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění – vodoteč Sázava a její niva, lesní porost, vodní nádrž.
Vodoteč Sázava je zároveň lokálním biokoridorem. Dotčen bude na dvou místech,
zabezpečena bude funkčnost tohoto prvku uplatněním mostních objektů. Stavebně je řešena
možnost pro průchod a zabezpečení funkčnosti lokálního biokoridoru.
Současně byly v trase koridoru obchvatu nalezeny některé zvláště chráněné druhy
(vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění). Na základě provedeného průzkumu jsou navržena
opatření v místě zjištěné plochy významného biotopu, v místě nivy Sázavy, ostatní dotčená
místa stavby mají biologickou hodnotu menší. Záměr lze z hlediska dopadu na místní biotu,
považovat za akceptovatelný.
Vyhodnocením vlivu záměru na kritéria stavu biologické rozmanitosti bylo zjištěno, že
diverzita druhů a stanovišť, případně rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území
nebude nevratně ovlivněna za předpokladu dodržení navrhovaných opatření pro ochranu
přírodních ploch a biotopů (výskyt zvláště chráněných druhů flory a fauny).
Záměr bude vyžadovat zábor zemědělské půdy – je navržen z velké části na zemědělské půdě.
Při záboru ZPF bude postupováno v souladu s podmínkami zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělské půdy, v platném znění.
Částečně bude dotčen lesní porost, zejména v blízkosti mostního objektu přes Sázavu. Při
záboru PUPFL bude postupováno v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Dotčeny budou zahrádkářské osady na několika místech. Stavba je řešena s ohledem na
omezení možnosti vlivu stavby na flóru a faunu, ekosystémy a prostředí související
s povrchovými a podzemními vodami.
Z výše uvedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je zřejmé, že stavba
nebude mít takový negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví
obyvatelstva, který by bránil realizaci záměru. Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v
předchozích kapitolách Dokumentace a na základě vyhodnocení možného vlivu stavby na
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jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo jsou vymezeny podmínky pro další
přípravu stavby, stavbu a následný provoz související s dopravou v daném území.
Z předchozích kapitol a odborných materiálů uvedených v přílohách tohoto materiálu
vyplývá, že hodnocený záměr se může projevit různou měrou téměř ve všech složkách
životního prostředí. Vlivy záměru byly vymezeny a posouzeny.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že negativní vlivy posuzovaného záměru po dobu výstavby
a provozu na obyvatele a životní prostředí je únosné a v době výstavby pouze dočasné.
Největší negativní vlivy záměru jsou spojeny s realizací stavby a zabezpečení dopravní
dostupnosti během výstavby.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že v roce 2035 po realizaci stavby nedojde k takovým
nárůstům imisních příspěvků z automobilové dopravy, které by způsobilo překročení platných
imisních limitů pro sledované škodliviny. Vlivy na ovzduší budou v době výstavby
krátkodobé a budou při dodržování uvedených opatření akceptovatelné.
Po zprovoznění obchvatu se předpokládá zklidnění centra Žďáru nad Sázavou. Z hlediska
hlukové zátěže jsou navržena opatření pro zabezpečení plnění požadovaných hodnot dle
platné legislativy. Akustická studie doporučuje v hodnocení realizovat technickou ochranu
objektů protihlukovými stěnami. Protihlukové stěny musejí být materiálově a vizuálně
projektem navrženy tak, aby nedocházelo ke střetu s ornitofaunou, ale také aby nebyla jejich
viditelnost zdůrazněna ve vztahu k pohledu např. od Zelené Hory.
U všech ostatních sledovaných referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor
staveb je z výpočtů uvedených ve zpracované Akustické studii, že hluková zátěž nebude
vlivem provozu záměru překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru
staveb limitní hygienické hodnoty pro den a pro noc.
Projekt bude řešen s ohledem na zabezpečení odvedení vod tak aby nebyl ovlivněn
hydrologický režim území, nebyla ovlivněna jakost a zabezpečena zdravotní nezávadnost
podzemních vod a vyloučena možnost znečištění podzemních vod.
Návrh stavby respektuje okolní prostory a nenarušuje charakter zájmového území při
zabezpečení začlenění stavby do území, např. uplatněním vegetačních úprav. Za předpokladu
uplatnění výsadeb začleňující trasu I/37 do území s ohledem na pohledové charakteristiky
související s historickou částí města je možné navrhovanou trasu do území umístit.
Významná bude pro území výsadba zeleně, která je prevencí přehřívání krajiny a bude
náhradou za kácenou zeleň v nezbytně nutném rozsahu.
Záměr je z hlediska rozsahu vlivů při dodržení podmínek pro omezení nebo eliminaci vlivů
stavby a provozu na ni možné považovat za akceptovatelný.
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II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
Stavba a provoz na silnici I/37 není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko
vyplývající z používání látek nebo technologií. Riziko havárií nelze nikdy zcela vyloučit.
Možnost vzniku havárií
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Za havárii se považuje každé zjištění úniku kontaminantů, způsobující havarijní zhoršení
některé ze složek životního prostředí, požár nebo mimořádná událost.
V rámci stavby by mohly problémy nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení
protipožárních opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. Možnost
vzniku havárií může souviset s úniky látek, selháním lidského faktoru nebo požárním
nebezpečím. Citlivý je zejména přechod trasy přes nivu Sázavy.
V rámci stavby lze předpokládat pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních
prostředků. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních
prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená
lokalita musí být v co nejkratším časovém horizontu sanována. Mechanizace bude udržována
v dobrém technickém stavu bez předpokladu negativního úniku škodlivin z těchto zařízení
uvedena do původního stavu. Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání
lidského faktoru souvisí zejména s dopravními nehodami.
Pro minimalizaci těchto rizik budou přijata technickoorganizační opatření zahrnující:
• zabezpečit, aby byly v místě výstavby nasazovány dopravní a stavební prostředky
v takovém technickém stavu, aby byl vyloučen únik látek ohrožujících vodu a
půdu
• v případě havárie v místě stavby provést řádnou a rychlou asanaci místa havárie,
případnou zasaženou zeminu odstranit a vhodným způsobem dekontaminovat,
případně uložit na řádně zabezpečené skladovací místo
• zcela vyloučit zřizování skladů závadných látek v prostoru staveniště, závadné
látky (barvy a ředidla) budou skladovány v uzavřeném skladu, který bude splňovat
všechny parametry z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
• odpady vznikající při výstavbě budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a
odděleně shromažďovány na vyhrazených místech do doby jejich předání osobě
oprávněné k dalšímu nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech.
Tato a jiná bezpečnostní opatření, vyplývající z obecně závazných předpisů, musí zajistit a
dodržet dodavatel stavebních prací.
Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových
a podzemních vod cizorodými látkami. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci
případného úniku ropných látek, např. stacionární havarijní sady PROPACK (PROBOX).
Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
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Stavba je navržena dle platných a závazných norem a splňuje obecně technické požadavky na
výstavbu. Bezpečnost provozu bude zajištěna proškolením osob. V prostoru staveniště bude
trvale vyvěšen požární řád a informace s důležitými telefonními čísly na integrovaný
záchranný systém a správce jednotlivých inženýrských sítí. Při stavbě a jejím provozu budou
dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude dbáno o bezpečnost práce a technických
zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby a provozovatel).
Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a
vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další
navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s
jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je
nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízeni a školení pracovníků z hlediska
bezpečnosti práce.
V rámci výstavby je nutné dodržovat vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a její související
předpisy.
Období provozu
Rizika v období provozu jsou dána běžným rizikem vyplývajícím z dopravního provozu, jako
je zejména možnost vzniku dopravních havárií s následným únikem látek ohrožujících
povrchové a podzemní vody a půdu. Minimalizace možnosti vzniku dopravních havárií je
dána stavebními a dopravními parametry navrhované komunikace.
Je důvodné předpokládat, že při dodržení všech obvyklých opatření pro provoz a provádění
takových staveb jako je JZ a SZ obchvat Žďáru nad Sázavou, nebude stavba zdrojem
významných rizik nebo ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Navíc je možné
řadu identifikovaných rizik (kontaminace, eroze, rušení stavbou, zvýšená prašnost, hluk atd.)
účinně omezit nebo dokonce vyloučit dostatečnými technickými, technologickými a
organizačními opatřeními na obecně přijatelnou míru.
Jak jíž bylo řečeno, uvedená rizika lze účinně minimalizovat dostatečnými preventivními i
následnými opatřeními, která budou specifikována v dalších stupních přípravy staveb.
Je možno předpokládat, že trasa silnice l/37 nebude zdrojem specifických, neobvyklých nebo
významných rizik pro životní prostředí a obyvatelstvo.
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III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na
možnost přeshraničních vlivů
Tyto vlivy lze hodnotit z různých hledisek. Pro danou lokalitu a navrhovanou činnost jsou
důležité následující ukazatele.
Vliv na dopravu
Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních
vozidel a staveništních mechanismů. Dobrou organizací prací lze tuto zátěž minimalizovat.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
V rámci výstavby bude vybudována nová silnice I/37, která odvede tranzitní dopravu z
centrální části Žďár nad Sázavou. Komunikace nižších tříd budou na novou silnici napojeny.
Původní trasa silnice I/37 bude převedena do silnic 2. tříd.
Stavba „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, je navržena v km 0,00 až 0,460 jako
dočasné řešení do doby, než bude realizována stavba obchvatu silnice I/37 a je řešena tak, aby
umožnila pozdější vybudování výhledového jihozápadního a severozápadního obchvatu
silnice I/37.
Trasa přeložky křižuje ulici Dvorská, silnici I/19 – ulice Brodská (průtah silnice 1. třídy ve
směru Havlíčkův Brod – Bystřice nad Pernštejnem, silnici II/353 – ulice Jihlavská, průtah
silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička, místní komunikaci Strojírenská (jeden z hlavních
přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS), místní komunikaci Nádražní (přístup k
železničnímu a autobusovému nádraží z centra města), místní komunikaci Chelčického
(propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu a autobusovému nádraží)
a nové komunikační propojení okružní křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí
Strojírenská u budovy okresního soudu.
Stavba respektuje dopravní provoz uvedených komunikací. Zabezpečen je přístup
k pozemkům, stezky pro pěší a cyklistická stezka.
Vliv na estetické kvality území
Plánovaná přeložka je řešena s ohledem na území, kterým bude procházet tak, aby její vliv
byl omezen navrženými opatřeními jak technickými (hluk, emise, odvodnění), tak následně
estetickými (vegetačními úpravami, typem protihlukových opatření a jejich technickým a
estetickým řešením).
Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat, že
řešená přeložka vede územím přírodním, je navržena jak v agrocenóze, je vedena v blízkosti
historických objektů, současně je vedena jižně od zástavby města a územím s rekreačním
využití (zahrádky) a antropogenním územím (podnikatelská zóna). Navrhované řešení vedení
trasy respektuje zvláštnosti území a je navrženo s ohledem na omezení vlivu dopravy této
liniové stavby na okolní prostředí.
Trasa silnice bude doplněna výsadbou zeleně. V patách násypových svahů a horních partiích
zářezových svahů je navrženo zaoblení tak, aby byl přechod na stávající terén co
nejplynulejší. Svahy budou ohumusovány a osety travní směsí. Travnaté plochy zasažené
stavbou budou po dokončení stavebních prací urovnány, ohumusovány a osety travní směsí.
Na svazích zemních těles a podél navrhované stavby bude realizována výsadba stromů a keřů,
což přispěje k začlenění navržené stavby do krajiny. Protihlukové zdí budou navrženy
s ohledem na ornitofaunu, ale také tak, aby byly začleněny do krajiny (barevné a materiálové
řešení, případně výsadba popínavých rostlin apod.). Navrhovaná výsadba dřevin částečně plní
funkci kompenzačního opatření za pokácenou mimolesní zeleň, plní krajinářsko-estetickou,
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hygienickou, půdoochrannou a mikroklimatickou funkci. Navrženy budou zejména druhy
snášející případně zasolení (zimní údržba silnice v případě udělení výjimky ze strany CHKO).
Vliv na rekreační využití krajiny
Stavba se dotýká pěší a cyklistické dopravy. V místech dotčení budou trasy pro pěší a cyklisty
upraveny nebo přeloženy. Na základě navrhovaných opatření bude zachováno rekreační
využití krajiny, zabezpečena bude cyklotrasa vedoucí dotčeným územím. Realizací výsadeb
bude odcloněna trasa přeložky od míst využívaných k rekreaci.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Vlivy na přírodní složky
Stavba je vedena v CHKO Žďárské vrchy, není navržena na území zařazeného jako evropsky
významná lokalita nebo ptačí oblast. Posouzen je vliv na nejbližší EVL a navržena jsou
opatření pro ochranu předmětů ochrany nejblíže situované lokality EVL.
Stavba zasáhne významné krajinné prvky (nivu vodoteče a vodoteč, lesní plochy), jsou
navržena opatření pro omezení vlivu na tyto složky. V prostoru dotčeném stavbou byly
zjištěny chráněné druhy fauny, rovněž jsou navržena opatření pro omezení vlivu stavby na
tyto druhy. Dotčena bude mimolesní zeleň, navržena bude její odstranění v nezbytně nutném
rozsahu, včetně náhradní výsadby. Zabezpečena bude funkčnost prvků územních systémů
ekologické stability.
Možnost přeshraničních vlivů
Předmětný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ není zdrojem možných vlivů
přesahujících státní hranice.
IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k
monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová
analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících
se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Základní opatření ochrany životního prostředí jsou součástí záměru. Ve vztahu k ochraně
životního prostředí se jedná především o činnosti, které jsou prováděny v souladu s
požadavky příslušných právních předpisů.
Pro záměr nejsou navrhována opatření nad rámec popisu provozu po dobu přípravy
staveniště pro výstavbu, po dobu výstavby a v době provozu na přeložce silnice I/37, řešené ve
stavbě „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ a podmínky vymezené v platné legislativě.
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů,
norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.
Níže jsou stručně shrnuta hlavní opatření, která jsou součástí předkládaného záměru a
uvedena v předchozích kapitolách.
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Ochrana ovzduší
• Při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály vhodnými
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost.
• Zaplachtovány budou automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí
menší než 4 mm.
• Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech,
ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru
zařízení staveniště).
• Vyčleněna bude plocha pro čištění znečištěných vozidel odjíždějících ze staveniště.
• Při práci na staveništi provádět skrápění komunikací v době dlouhodobého sucha
(v případě potřeby) a omezit maximální rychlosti pojezdu automobilů.
• V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních
mechanismů s vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a
dalších strojů mimo silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou
v pracovním procesu.
• Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV.
• Skrývku půdy a zemní práce provádět postupně v rozsahu nezbytně nutném, aby
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí.
• Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po
dokončení prací.
• Určit osobu, která bude odpovědná za dohled nad prováděním opatření k omezování
prašnosti.
Opatření z hlediska hluku
• Součástí navazujících řízení (v projektové dokumentaci pro územní řízení) bude na
základě podrobného projekčního řešení stavby aktualizovaná akustická studie, která
prověří závěry dosavadní hlukové studie a navržená protihluková opatření a doloží, že
po realizaci stavby obchvatu v žádném chráněném venkovním prostoru a v chráněném
venkovním prostoru staveb nebudou překročeny hygienické limity hluku v denní a
noční době.
• Pro dodržení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy záměru budou instalovány
protihlukové stěny, navržené protihlukové stěny budou na základě projekčního řešení
podrobně vymezeny (povrch, výška). Současně budou akustické stěny zabezpečovat
ochranu pro ornitofaunu a budou řešeny s ohledem na začlenění do území (materiál,
barva, případně uplatnění popínavých rostlin).
• Provedeno bude měření hluku ve zkušebním provozu, které prověří skutečnou
účinnost navržených opatření, tj. skutečné hladiny hlukové zátěže v chráněném
prostoru chráněných objektů. V případě prokázání nedodržení přípustných hodnot
hlukové zátěže budou provedena protihluková opatření.
Opatření z hlediska krajinného rázu a ochrany historických památek
• V oblasti Dolního hřbitova bude navrženo zmírnění sklonu svahu a trasa bude
doplněna výsadbou zeleně pro začlenění trasy do území a optické odčlenění objektu
Dolního hřbitova.
• Prověřena bude možnost technického řešení přemostění Převorovského rybníku a
rybníku Nový Žďár nebo snížení nivelety komunikace (nižší než střechy objektů podél
ulice Dvorská) – ochrana hospodářského dvora Lara.
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Pro provedené úpravě a konečném projektovém řešení bude provedena na základě
vizualizaci trasy, která prověří vyhodnocení a závěry zpracovaného posouzení
krajinného rázu, které vycházelo z návrhu technických studií a navrhlo úpravy
technického řešení.
Respektován bude návrh opatření k eliminaci vlivu na snížení estetické a přírodní
hodnoty.

Opatření z hlediska ochrany přírody
• Prověřena bude možnost technického řešení přemostění Převorovského rybníku a
rybníku Nový Žďár, včetně související vlhké louky s přírodním biotopem nebo
uplatněna kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů).
• Navržen je most přes nivu Sázavy na dvou místech s ohledem na přírodní
charakteristiky území a zabezpečení funkce biokoridoru
• Návrh kompenzačních výsadeb dřevin náhradou za dotčené porosty (v nezbytně
nutném rozsahu).
• Před zahájením stavby bude proveden kontrolní průzkum území pro zjištění
skutečného stavu flory a fauny v době realizace stavby.
• Pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů bude zažádáno o udělení výjimky ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (§ 49 a § 50 zákona
114/1992 Sb.). Součástí udělené výjimky bude soupis ochranných a kompenzačních
opatření k jednotlivým druhům.
• Zpracována bude na základě projekčního řešení podrobná inventarizace dotčené
zeleně s vymezením druhů stromů přímo dotčených stavbou, u dotčených stromů s
obvodem kmene ve výšce 1,3 m větším než 80 cm bude provedeno zhodnocení
zdravotního stavu a v souladu s platnou legislativou požádán příslušný orgán ochrany
přírody o povolení kácení, totéž platí pro ucelený porost keřů o výměře nad 40 m2.
• Požádat o povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a dodržet podmínky vydaného
rozhodnutí (za vykácené dřeviny bude stanovena náhradní výsadba – závisí na
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody).
• Kácení stromů a keřů bude provedeno zejména v období vegetačního klidu. V zájmu
ochrany volně žijících druhů ornitofauny nesmí dojít ke kácení dřevin (i pravomocně
povolených), které by znamenalo poškození, zničení a odstranění obsazených hnízd
nebo vajec ptáků nebo usmrcení ptáků.
• Bezprostředně před kácením dřevin bude provedena jejich vizuální kontrola z hlediska
případného zahnízdění ptáků. V případě, že bude zjištěno jejich hnízdění, bude
konkrétní dřevina odstraněna až po ukončení hnízdění.
• Realizace přípravných prací spojených se zásahy do keřového nebo stromového
porostu budou vedeny mimo dobu hnízdění a vyvádění mláďat, tj. duben–červenec.
Ekodozor stavby určí příslušný postup stavebních prací s ohledem na probíhající
hnízdní sezónu.
• Před zahájením terénních prací (mimo zimní období) budou prohlédnuty dotčené
plochy a proveden případný transfer obratlovců (týká se zejména plazů a
obojživelníků).
• Během realizace stavby bude zajištěna přítomnost ekodozoru, který bude zastupovat
zájmy ochrany přírody (transfery živočichů z míst, kde by mohlo dojít k jejich fyzické
likvidaci, kontrola techniky, zda nedochází k únikům PHM a maziv do prostředí).
• V průběhu stavby bude probíhat kontrola výkopů, kolejí apod., tzv. pastí pro drobné
obratlovce (vznik kaluží a drobných vodních ploch, ke kterým se mohou stahovat
obojživelníci a prodělávat zde vývoj).
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Stromy, které nebudou stavbou dotčeny, ale jsou v blízkosti stavebních prací a bude u
nich hrozit poškození stavebními stroji, budou vhodným způsobem ochráněny před
poškozením (geotextilie, bednění).
V projektu bude vymezen přesný rozsah záboru PUPFL, bude postupováno v souladu
s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon).
Za stromy, dotčené stavbou bude provedena náhradní výsadba. Podrobný výčet
velikosti náhradní výsadby a samotný projekt výsadeb, který umožní začlenění trasy
obchvatu do okolní krajiny. Uplatněny budou druhy výsadeb s ohledem na okolní
přírodní charakter území. Současně budou uplatněny druhy, které snášejí zasolení
(zimní údržba pro případ neudělení výjimky ze strany CHKO).
Budou dodrženy minimální parametry pro průchod prvku územních systémů
ekologické stability (lokálního biokoridoru Sázava), který kříží trasa silnice I/37 na
dvou místech. Návrh projektu mostních objektů přes lokální biokoridor Sázava bude
konzultován s autorizovanou osobou pro projektování územních systémů ekologické
stability a příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny
Během stavby budou učiněna opatření pro zamezení šíření invazních druhů rostlin.
Provedena bude důsledná obnova dotčených částí půdního povrchu.
Veškeré práce budou prováděny mimo vodní prostředí. Minimalizovány budou zásahy
do nivy kříženého vodního toku Sázavy.
Během stavebních prací bude sledován výskyt fauny, zejména vodní, v případě
zjištěného úhynu, je třeba práce okamžitě zastavit a kontaktovat příslušné orgány a
organizace ochrany přírody.
Po uvedení silnice I/37 do provozu bude odpovídajícím způsobem pečováno o
vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince bude realizována včasná dosadba.
Dodrženy budou podmínky pro ochranu EVL CZ0613809 Dívka pro ochranu
evropsky významného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v době výstavby:
o instalovat bariérovou ochranu lokality Pihoun na okraj EVL (nikoli staveniště),
v části rybníka Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat dočasnou
bariéru (PE fólie s výškou 50 cm) pro zabránění migrace obojživelníků do
prostoru staveniště
o průběh stavebních prací bude dozorovat tzv. biologický dozor, osoba pověřená
dozorem bude odsouhlasena Agenturou ochrany přírody a krajiny České
republiky
o dozor stavby bude revidovat přítomnost žab a snůšek vajíček v terénních
depresích, které budou vznikat v období dešťových srážek, zajišťovat případný
transfer organismů, bude dohlížet na průběh stavby, kácení dřevin ap. tak, aby
byly eliminovány dopady na životní prostředí
o o průběhu bude veden záznam činnosti (vč. fotografické dokumentace), který
bude následně předán OOP, případné problematické zásahy budou
komunikovány s zástupci AOPK ČR a správou v OP.
o přítomnost kaluží (viz např. vyjeté koleje od projíždějící techniky, terénní
deprese a zdrže, kde se bude kumulovat voda ap.) bude eliminována
o zajištěno bude, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do kontaktu
s vodou na lokalitě Pihoun, neboť obojživelníci, zejména jejich larvální stádia,
jsou velmi citliví na změny chemismu vody a případné znečištění
o odvodňovací příkopy podél paty svahu komunikace, budou zaústěny mimo
EVL
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o pro účely výstavby záměru nebude využívána místní nezpevněná komunikace,
která vede od zahrádkářské kolonie (na severním okraji Žďáru n./S.), přes hráz
rybníka Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem
Dodrženy budou podmínky pro ochranu EVL CZ0613809 Dívka pro ochranu
evropsky významného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v době provozu:
o vzhledem k blízkosti lokality EVL a uvažované komunikace I/37 bude při
západním okraji komunikace instalována jednostranně (směrem ke
komunikaci) neprostupná trvalá zábrana o délce cca 300 m, a to v úseku
přiléhajícímu k EVL (trvale umístěné záchytné bariéry mohou žáby ochránit i
při tzv. nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci
vyhledávají hmyz, který se kumuluje na teplém povrchu vozovky)

Opatření z hlediska vlivů na půdu
• Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako
podklad pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské
půdy ze ZPF, v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění.
• O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením nebo jiným využitím a
ošetřováním kulturních vrstev zemin bude veden protokol (deník), v němž budou
uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání
skrytých zemin v souladu s platnou legislativou z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu.
• Pokud budou skryté zeminy uloženy po dobu delší než 6 měsíců, bude zabezpečena
údržba skrytých zemin jako základní ochrana proti znehodnocení zemin (ochrana proti
zabuřenění).
• Při záboru PUPFL bude postupováno dle podmínek souhlasu odborného lesního
hospodáře v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon).
Opatření z hlediska vlivů na vodu
• Zpracován bude projekt odvodnění, který zaručí, že odpadní vody vypouštěné do
vodotečí budou splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění (zejména obsahu
NEL, chloridů, NL).
• Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší
zadržení vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1
v případě, že geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
• Pokud nebude možné provádět zasakování, budou dešťové vody odváděny kanalizací
nebo otevřenými příkopy do recipientu přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční
zdrž (dešťovou usazovací nádrž) odpovídajícího objemu se schopností zachycovat
pevné splaveniny a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže pro
omezení ekologických škod zejména v důsledku dopravních nehod (úniky ropných
látek) a zábraně problémům na vodotečích při zvýšeném průtoku za přívalových
dešťů.
• Projekt bude řešen s ohledem na zabezpečení odvedení vod tak, aby nebyla ovlivněna
jakost a zdravotní nezávadnost podzemních vod a byla vyloučena možnost znečištění
podzemních vod.
• Provádět monitoring hladin podzemní vody.
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Vodohospodářské objekty budou v projektových dokumentacích navrženy tak, aby
zajišťovaly bezpečný odvod srážkových vod se zachováním retenční schopnosti
krajiny jako prevence povodňových, srážkových nebo havarijních událostí.

Opatření pro dobu výstavby
• Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě.
• Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií).
• Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a nakládáno
s nimi mimo staveniště, což bude zajištěno oprávněnou osobou (odbornou firmou).
Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů.
• Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací
jsou navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek
- zabezpečeny budou odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo
dojít ke kontaminaci podloží
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné
komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení
- při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod
- těžká technika se bude pohybovat jen v linii trvalého záboru stavby.
- stavební práce budou probíhat pouze na ploše trvalého nebo dočasného záboru,
dočasné zábory budou minimalizovány, doprava bude probíhat pouze po
schválených přepravních trasách
• Zařízení staveniště bude umístěno mimo segmenty územního systému ekologické
stability (ÚSES), významné krajinné prvky (VKP) a mimo další cennější přírodě
blízké plochy.
• V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit
provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
• Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
• Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací
uvedena do původního stavu.
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Celkové posouzení záměru a charakter možného ovlivnění životního prostředí bylo provedeno
na základě shromážděných datových podkladů metodami matematické modelace (odborné
studie), expertního odhadu, analogie a srovnáním s platnými předpisy.
Výchozí tezí použitou při prováděném hodnocení možných vlivů oznamované akce na životní
prostředí je jednak charakter záměru a dále konkrétní situace v místě, kde se vedení trasy
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nachází. Dále byly použity metody analogie – znalosti z aplikace oznamovaných postupů na
jiných místech. Pro získání údajů potřebných pro vypracování tohoto posouzení byly použity
dostupné podklady. Jedná se zejména o podklady o navrhovaném řešení záměru a statistické
podklady o dotčeném území.
V akustické studii byly vlastní výpočty provedeny v programu HLUK+ ve verzi 14.01
profi14_uzemi. Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů. Pro získání údajů
potřebných pro vypracování tohoto posouzení byly použity dostupné podklady. Jedná se
zejména o podklady o provozním provedení navrhovaného záměru a statistické podklady o
dotčené lokalitě.
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu
motorových vozidel byla použita referenční metoda pro posuzování úrovně znečištění
modelováním, a sice model Symos´97, vytvořený Českým hydrometeorologickým ústavem.
Pro vlastní detailní výpočet byl proveden oficiálním programem firmy IDEA-ENVI s.r.o.
Podle této metodiky se výpočet imisní zátěže provádí pro tři třídy rychlosti větru, a sice
1,7 m/sec, 5,0 m/sec a 11,0 m/se, a rozptylové podmínky jsou podle použité klasifikace
charakterizovány pěti třídami stability ovzduší v závislosti na teplotním gradientu.
Množství znečišťujících látek emitovaných při provozu motorových vozidel pohybujících se
po navrhované komunikaci bylo stanoveno programem MEFA 13 pomocí emisních faktorů
vydaných Ministerstvem životního prostředí pro jednotlivé druhy vozidel. Program umožňuje
stanovit emise z dopravy v závislosti na předpokládaném složení vozového parku
v návrhovém roce, a také zohlednit rychlost vozidel, hustotu provozu i spád a typ vozovky.
Tato verze programu zahrnuje vliv otěrů pneumatik a brzd a umožňuje i výpočet emisí
z resuspenze prachových částic.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Tato metoda se používá především při
přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též
jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které
nejsou stanoveny závazné limity. Metoda hodnocení zdravotních rizik umožňuje
v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném vlivu na zdraví a pohodu
obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním expozice s limitními hodnotami. Metodické
postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracované Agenturou pro ochranu životního
prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Vlivy hluku na zdraví vychází z odborné literatury a hlukových směrnic WHO, z nichž
nejnovější směrnice pro Evropu byla publikována v roce 2018. Souhrn vztahů mezi hlukovou
expozicí a nepříznivými účinky na zdraví, dříve doporučených k použití při hodnocení rizika
hluku v zemích EU, byl obsažen např. ve zprávě Evropské agentury pro životní prostředí
(EEA) z října 2010.
VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích
Vlivy zpracované v tomto materiálu byly řešeny na základě záměru o přípravě stavby
vymezené v technických studiích se stanovením limitních hodnot a požadavků řešení.
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Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých zástupcem investora a
zpracovatelem projektu. Údaje o stavbě byly odvozeny z technické přípravy záměru a
vycházejí ze zkušeností dosavadního provozu na silnicích v ČR.
Navrženo je prověření možnosti úpravy technického řešení stavby v 1. části stavby na základě
vyjádření ve zjišťovacím řízení a přírodovědném průzkumu území (mostní objekt nebo
snížení nivelety komunikace a kompenzační opatření).
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru v době zpracování
Dokumentace uvedl ve výše zpracovaném materiálu. V projektu budou upřesněny podrobné
údaje řešené stavbou, některé výměry mohou být v rámci technického řešení upraveny.

ČÁST E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Záměr je v souladu s vymezeným koridorem pro vedení trasy v ZÚR Kraje Vysočina i
v Územním plánu města Žďár nad Sázavou. Návrh přeložky vychází z Technických studií
stavby Přeložka silnice I/37 – obchvat města Žďáru nad Sázavou, zpracovaných pro ŘSD
Praha Metroprojektem, a.s. Praha a VIAPONTEM s. r. o. Brno v roce 2009. Technická studie
z 10/2010 VIAPONT Brno rozpracovala následně úsek silnice kolem nádraží, který byl
původně navržen ve formě tunelu, ve 4 nových variantách bez tunelu.
Původní nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak
z hlediska vlivů na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i
ekonomické náročnosti díla. Studie přednádražního prostoru byla řešena v takové niveletě,
která by vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní
obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD). Proto byla
vyloučena.
Varianta 1 byla zaměřena na snížení nákladů na realizaci stavby nahrazením tunelu a všech
dalších nezbytných objektů a provozních souborů (dle Technické studie Metroprojektu a.s.
Praha, 07/2009). Dokládaná hluková studie prokazuje dosažení srovnatelného hlukového
zatížení přilehlého okolí od komunikace vedené v otevřeném zářezu, za použití
protihlukových opatření (protihlukových stěn).
Varianta 2 zohledňuje platný Územní plán města v návrhu mimoúrovňové křižovatky
I/37 x II/353 (ulice Jihlavská). Vybudování křižovatkových ramp a rozšíření silnice I/37 o
připojovací a odbočovací pruhy však klade zvýšené finanční nároky na celou stavbu.
Výsledky hlukové studia pak upozorňují na zvýšení hlukové zátěže na obytné domy ulice
Haškovy vlivem dopravy na severní rampě křižovatky. Příznivým důsledkem této varianty je
nižší dopravní zatížení ulic Jihlavská a Brněnská.
Varianta 3 je zaměřena na vedení nivelety nad stávající úrovní komunikací (ulice Chelčického
a Nádražní) a ploch (autobusové nádraží). Výhodou této varianty je potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Výsledky hlukové studie pro
variantu 3 však prokázaly nepříznivý vliv od přírůstku hluku od nové silnice.
Varianta 4 byla pokusem o minimalizaci rozsahu stavby v přednádražním prostoru, snížením
rozsahu mostního objektu nad ulicí Nádražní – Chelčického a vypuštěním napojení silnice
II/353 (ulice Jihlavská) na silnici I/37. Výhodou této varianty je rovněž potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Avšak výsledky hlukové
studie pro variantu 4 prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku provozem na nové silnici.
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Vedení nivelety nad úrovní stávajícího terénu ve variantách 3 a 4 představuje značné
hmotnostní zatížení celého prostoru a zároveň nejeví významně příznivé ovlivnění z hlediska
hlukové zátěže.
Na základě rozboru celé situace v souladu se závěry zpracovatele technické studie
přednádražního prostoru a na základě zpracovaných studií lze konstatovat, že je možné
považovat za vhodnou variantu 1, ale z hlediska obyvatelstva a zabezpečení obsluhy území je
jako nejvhodnější označena varianta č. 2 za předpokladu uplatnění navrhovaných zejména
protihlukových opatření. Její použití je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od
ustanovení článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I.
třídy).
Ve zjišťovacím řízení byly vzneseny připomínky, které připomínkují vedení obchvatu
západním směrem a požadují vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu, která by začínala
před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u Mělkovic až na ulici Brněnská. Firma
TOKOZ a.s. uvedla ve svém vyjádření situaci s názvem „Koncepce přeložek silnic I/19 a I/37
pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce z 06/2016, zpracovanou firmou
Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v Územním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna
Územního plánu Žďár nad Sázavou č. 4, která byla projednána a schválena, je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně.
Na základě zjištěných skutečností a odborných materiálů dokumentace konstatuje, že
navrhovaná stavba „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je realizovatelná
v navrhované variantě řešení bez nadměrného ovlivnění okolního prostředí za předpokladu
zohlednění navrhovaných opatření v navazující projektové dokumentaci a dodržení
technologické kázně dodavatele stavby.
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ČÁST F.
ZÁVĚR
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „I/37 Žďár nad Sázavou –
JZ a SZ obchvat” je přijatelná a lze ji
doporučit
k další přípravě dle navrženého řešení.
Na základě rozboru celé situace v souladu se závěry zpracovatelem technické studie
přednádražního prostoru a na základě zpracovaných studií
(Rozptylová studie „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ č. E/5040/2018/03, Technické
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., 09/2018, aktualizace 1/2022, Akustická studie č.
202202-02 „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, Akustika Bartek s. r. o., 02/2022,
Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí stavby „I/37 Žďár nad Sázavou SZ +
JZ obchvat“, RNDr. Kuras, 06/2019, revize 01/2022, Hodnocení vlivů na veřejné zdraví –
zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“,
MUDr. Bohumil Havel, 02/2022, Biologický průzkum „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ
obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022, Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz „I/37 Žďár nad
Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022) je možné považovat za vhodnou
variantu 1, ale z hlediska obyvatelstva a zabezpečení obsluhy území je jako nejvhodnější
varianta č. 2 za předpokladu uplatnění navrhovaných zejména protihlukových opatření.
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ČÁST G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš.
Přes Žďár nad Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který
negativně ovlivňuje životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Záměrem stavby je návrh přeložky silnice I/37 do nové stopy mimo centrum města, tak jak je
vymezen v Územním plánu. Přeložením silnice dojde k odvedení zejména tranzitní dopravy a
stávající průtah silnice 1. třídy bude po zprovoznění obchvatu sloužit pro místní dopravu.
Trasa obchvatu je vedena v západní poloze vzhledem k centru města. Začátek přeložky je
přibližně 500 před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 a ulicí Santiniho a dále prochází přes
rybníky Převorský a Nový Žďár (navrženo je prověření možnosti přemostění obou rybníků a
související vlhké louky s přírodním biotopem mostem nebo snížení nivelety komunikace a
uplatnění kompenzačních opatření – vytvoření náhradních biotopů), následně se trasa stáčí
jižním směrem do prostoru stávající zahrádkářské kolonie až po křížení se silnicí I/19 na
západním okraji sídliště Stalingrad. Řešení křižovatky silnic I/37 a I/19 umožní napojení
lokality sídliště Nový Dvůr. Od křižovatky se silnici I/19 je trasa vedena souběžně s
železniční tratí ve východní poloze do přednádražního prostoru, kříží silnici II/353 (ul.
Jihlavská) a napojí ve stávající okružní křižovatce na ulici Brněnská.
Jedná se o mírně zvlněný terén v nadmořské výšce v rozmezí 555–606 m n. m. Území je
rozděleno údolím řeky Sázavy. Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu.
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou.
Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky:
• 1. úsek – začátek přeložky – křižovatka I/37 x I/19 (mimo)
• 2. úsek – křižovatka I/37 x I/19 (včetně) – okružní křižovatka na ul. Brněnská.
Důvodem pro výstavbu obchvatu je potřeba snížení dopravní zátěže a s tím souvisejících
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví na komunikaci/komunikacích v obci
Žďár nad Sázavou. Výstavbou obchvatu dojde k převedení významné části z celkového
objemu tranzitní dopravy v obci na novou komunikaci. Po zprovoznění obchvatu města se
změní směrování tranzitní dopravy na vstupních křižovatkách. Změna směrování dopravy by
měla být podpořena i dopravním značením – například omezení vjezdu nákladní dopravy do
centra města, současně však by křižovatky měly být na tyto změny dimenzovány. Výrazné
snížení nákladních vozidel se projeví na křižovatkách, k úbytku tranzitujících osobních
vozidel dojde především na hlavním tahu městem na komunikaci I/37 a na souvisejících
křižovatkách.
Současný stav intenzity dopravy v centru města (přes 8 000 vozidel/24 hod.) je zdrojem
rychle se zhoršujícího stavu životního prostředí, zejména hladiny hluku a emisí. Intenzivní
doprava silnic I/37 a I/19, vedená centrem města, je zdrojem mnoha kritických situací ve
vztahu k pohybu pěších a ostatní nemotorové dopravě. Snaha o snížení rizika střetů, která se
projevuje vyznačením četných přechodů světelně řízených křižovatek kontraproduktivně na
plynulosti a propustnosti páteřních komunikací. Zpomalený pohyb, takřka souvislého proudu
vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí, prašnosti a hluku. V případě, že nebude v
dohledné době řešena dopravní situace zásadním způsobem, vzniká nebezpečí kolapsu
dopravního systému ve městě. Tato situace se z hlediska provedených průzkumů dopravy jeví

226

jako reálná, při předpokládaném koeficientu nárůstu bude během příštích 15 let dosaženo
intenzit přes 10 000 vozidel/24 hod.
Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany.
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13, 602 00
Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, 07/2009).
Základním účelem technických studií je vytvoření dostatečného podkladu pro zadání dalšího
stupně projektové dokumentace – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).
Zájmovým územím pro posouzení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je
vymezená trasa obchvatu obou technických studií a řešení přednádražního prostoru, v souladu
s Územním plánem Žďáru nad Sázavou.
V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM) „Přeložka
silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní řešení
přednádražního prostoru v takové niveletě, která by vyloučila náročné tunelové i mostní
stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží
umístěné před nádražím ČD).
Nejexponovanější částí 2. úseku je prostor před stávajícím nádražím ČD. Přeložka silnice I/37
byla v rámci vyhledávací studie (Aktualizace studie tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou –
Velká Bíteš, VIAPONT s. r. o., 08/2006) navržena v tomto úseku na estakádě ve výšce cca
7,0 m nad stávajícím terénem. V technické studii (METROPROJEKT Praha a. s., 07/2009)
byla prověřena možnost vedení nivelety pod úrovní stávajícího přednádražního terénu
v tunelové variantě - tzn. v hloubce cca 10 m.
Nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak z hlediska vlivů
na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i ekonomické
náročnosti díla. Tunelová varianta představuje rovněž rasantní zásah do přednádražního
prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se
vymykají požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě, která by
vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy
stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
Na základě zpracovaných variant je doporučena varianty 1, použití varianty 2 pro další
projekční přípravu je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od ustanovení článku 11.2
a tabulky č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy) a případnou dohodou
mezi investorem a Městem Žďár nad Sázavou o spolupodílnictví na zvýšených nákladech z
důvodů vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a II/353.
Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově kříží ulici
Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí).
Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové, v místě křížení se silnicí II/353
je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta". Ostatní křížení s místními komunikacemi
(ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Varianta 2 se liší od varianty 1 vybudováním mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě
křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice II/353 (ulice Jihlavská).
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To se projeví v šířkovém uspořádání silnice I/37 v prostoru křižovatky (odbočovací a
připojovací pruhy), se zvýšením rozsahu mostního objektu SO 208.2 a tvaru a uspořádání
okružní křižovatky Jihlavská – Chelčického (SO 110.2). Parametry směrového a výškového
vedení trasy obchvatu a rozsah ostatních objektů je shodný.
Trasa navržené přeložky je v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina. Je zde
vymezen koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující koridor pro homogenizaci stávajícího
tahu i koridory pro umístění stavby obchvatu Žďáru nad Sázavou.
V Územním plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a
umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR Kraje Vysočina vymezený jako VPS – DK 05,
jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na šířku
uličních čar (volného stavebního prostoru).
Stavba prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zónou, v místě
přemostění Sázavy je kontakt s plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé
pozemky (niva). Na přelomu 1. a 2. části se přibližuje EVL Dívčina (ale je situována mimo
ni). Pro stavbu je významný přechod přes nivu Sázavy a blízkost historicky a kulturně
významného území v k. ú. Zámek Žďár. Nejblíže situovaný historický objekt je Dolní hřbitov
a Hospodářský dvůr Lyra. Pro omezení vlivu na tyto objekty jsou navržena v Dokumentaci
opatření. Stavba se dostává do kontaktu s prvkem územního systému ekologické stability
v místě přemostění Sázavy (lokální biokoridor), který kříží ve dvou místech mostními
objekty. V blízkosti přemostění je lokální biocentrum evidované pod názvem „U trati“.
Stavba přechází přes pozemky určené k plnění funkcí lesa o přibližné výměře 2 230 m2.
Území je klasifikováno jako území s potenciálními archeologickými nálezy.
Rozptylová studie č. E/5040/2018/03 posoudila vliv na kvalitu ovzduší (Příloha č. 7).
Podrobné zhodnocení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření byl upřesněn na
základě podrobné Akustické studie č. 202202-02 (Příloha č. 8).
Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je zpracováno autorizovanou osobou,
součástí je posouzení vlivu na předmět ochrany EVL včetně vymezených podmínek pro
ochranu (Příloha č. 9). Součástí Dokumentace je hodnocení vlivů na veřejné zdraví –
zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší (Příloha č. 10). Zpracován byl biologický
průzkum, který vycházel z předchozích průzkumů provedených rámcově v technických
studiích, z celoročního průzkumu v roce 2019 a nového průzkumu provedeného celoročně
v roce 2021 (Příloha č. 11). Rovněž bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na krajinný ráz
(Příloha č. 12).
Na životní prostředí může mít vliv příprava staveniště, zejména příprava území pro stavbu a
následně vlastní provoz. Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začlenění do
území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Navržené technické i
stavební řešení bude v souladu s požadavky na obdobné dopravní stavby za předpokladu
dodržení podmínek pro následnou přípravu stavby. Navržené podmínky zohlednily závěry
uvedených odborných materiálů.
Záměr odpovídá požadovanému řešení pro navrhované stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržené technické a stavební řešení a provozní zabezpečení a začlenění trasy
obchvatu je v souladu s požadavky na řešení takových staveb.
Navržena stavba bude řešena přiměřeným způsobem s ohledem na předmětné území a
dopravní charakteristiky území. Navržena jsou opatření pro zamezení možného vlivu na
okolní antropogenní a přírodní systémy.
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ČÁST H
Při zpracování dokumentace bylo postupováno následovně:
• získání základních informací o investičním záměru
• návštěvy lokality
• sběr existujících údajů o území
• porovnání záměru s obdobnými, již realizovanými, záměry
• identifikace chybějících znalostí a následné doplnění
• konzultace se specialisty
• detailní terénní průzkum
• kompletace údajů o záměru a údajů o dotčeném území
• analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou)
• kompletace dokumentace
Zpracovatel dokumentace všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše
zpracovaném materiálu. V některých případech byl uveden odborný odhad vycházejících
z obdobných staveb.
Referenční seznam použitých zdrojů
Výchozí teze, prameny, literatura
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•
•
•
•
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Územní plán Žďár nad Sázavou
Internetové stránky města Žďár nad Sázavou
Internetové stránky Kraje Vysočina, www kr-vysocina.cz
Internetové stránky ČHMÚ, www.chmi.cz
Internetové stránky CHKO, www.ochranaprirody.cz
Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací a č. 217/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. Sdělovací technika, Praha 1998.
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č. j.: HEM300-11.12.01-34065 z 11. 12. 2001
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stavebních výrobků – požadavky
Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb,
Ministerstvo zdravotnictví – Hlavní hygienik České republiky z 1. 11. 2010
Technické podmínky TP189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II.
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ČÚZK
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Úvod
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou –
SZ + JZ obchvat“ do kategorie II (zjišťovací řízení), bodu 49. Silnice všech tříd a místní
komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní
pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b),
limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.

POSTUP PŘÍPRAVY ZÁMĚRU Z HLEDISKA POSOUZENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská
Vzhledem k bezprostřední návaznosti je nutné uvést stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská – Brněnská“, pro kterou bylo zpracováno v 04/2018 Oznámení podlimitního záměru
Jednalo se o podlimitní záměr uvedený v příloze č. 1, v kategorii II, pod bodem 49 Silnice
všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené
délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové
intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro
stávající stavby (b). Limity jsou ad. a) 2 km, ad. b) 1 000 voz/24 hod.
Předmětem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ je přeložka silnice I/37 v
úseku mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáru nad Sázavou, která výrazně odlehčí
dopravě v Brněnské ulici, v níž se dnes spojují dopravní proudy směřující do Žďáru nad
Sázavou od východu po silnici I/19 ve směru od Nového Města na Moravě, resp. od jihu po
silnici I/37 ve směru od Velké Bíteše (a tím od dálnice D1). Začátek přeložky silnice I/37 je
ve středu budoucí okružní křižovatky OK1 na Jihlavské ulici (silnice II/353). Trasa vede
směrem na jihovýchod dvěma protisměrnými kruhovými oblouky, poté se trasa silnice stáčí
na východ. Konec přeložky je ve středu okružní křižovatky OK2. Délka přeložky silnice I/37
je 778,805 m. Jelikož se tento záměr nachází ve zvláště chráněném území (CHKO Žďárské
vrchy) a dosahuje 38,9 % limitní hodnoty, jednalo se o podlimitní záměr vyžadující
předložení Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona (§ 6 odst. 2 zákona).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ve sdělení
z 24. 4. 2018, č. j. KUJI 31808/2018, OZPZ 129/2018 Ča) k podlimitnímu záměru (kód
záměru VYS670P) uvedl dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen
„zákona“) s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, že podlimitní záměr
„I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ v uvedeném rozsahu (kapacitě) nepodléhá
zjišťovacímu řízení dle zákona.
V současnosti pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ vydal Krajský úřad
Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu Územní rozhodnutí č. j. KUJI
50252/2020 dne 28. 5. 2020, které nabylo právní moci 29. 6. 2020. Tato stavba představuje
dočasné řešení odlehčení dopravy v Brněnské ulici při současném umožnění pozdějšího
vybudování výhledového obchvatu silnice I/37.
I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat
Celý obchvat města, který zahrnuje severozápadní a jihozápadní obchvat a bude výhledově
řešen v rámci připravovaného konečného řešení v rámci stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ
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+ JZ obchvat” vyžaduje následnou přípravu stavby. Zpracováno bylo Oznámení záměru,
jehož úkolem bylo poskytnout podklady pro zjišťovací řízení pro cílové řešení obchvatu.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13,
602 00 Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou –
obchvat 2. část“, METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2,
07/2009. V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM)
„Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní
řešení záměru v přednádražním prostoru.
Proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a byl vydán
závěr zjišťovacího řízení č.j. KUJI 35484/2020 z 8. 4. 2020.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s
přihlédnutím k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením, došel příslušný
úřad dle § 7 odst. 5 zákona k závěru, že u záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“
nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován podle zákona.
Zpracovatel dokumentace se má dle závěru zjišťovacího řízení při jejím zpracování zabývat
všemi relevantními připomínkami získanými v rámci zjišťovacího řízení, a tyto připomínky
samostatně vypořádat.
Dokumentaci je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
1. Doplnit posouzení vlivů stavby na krajinný ráz ve smyslu obdržených vyjádření a
podrobněji se zaměřit na možnosti snížení vlivu záměru na krajinný ráz, především:
- prověřit možnost snížení výšky náspů a možnost pohledového odclonění kritických
úseků (hlavně směrem od kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a směrem k
němu)
- navrhnout další kompenzační opatření zmírňující narušení krajinného rázu
- specifikovat konkrétní použití, rozsah a výšku protihlukových stěn a jejich uplatnění
v rámci významných krajinných pohledů
- prověřit konkrétní dopady na krajinný ráz v prostoru u hospodářského dvora Lyra, u
Dolního hřbitova a překročení řeky Sázavy
2. Doložit vizualizaci stavby v pohledových osách od severu, severozápadu a západu.
3. Navrhnout řešení minimalizující zásahy do VKP a prvků ÚSES – zejména u mostů
přes Sázavu u areálu společnosti TOKOZ a.s. a u viaduktu.
4. Při řešení odvodnění komunikace se zaměřit na co největší zadržení vody v krajině za
použití co největšího možného počtu zasakovacích prvků.
5. Variantně prověřit možnost přemostění nivy Sázavy u areálu společnosti TOKOZ a.s.
včetně přilehlé vlhké louky a rybníků Převorovský a Nový; případně navrhnout
přiměřená kompenzační opatření vyvažující negativní zásahy do těchto biotopů.
6. V posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyhodnotit vliv zimní
údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím obojživelníků v EVL
Dívka (rybník Pihoun), v dokumentaci dále vyhodnotit tento vliv i v dalších vodních
plochách v bezprostředním okolí záměru.
7. Prověřit a navrhnout opatření k zachování migrační prostupnosti a propojení
jednotlivých subpopulací obojživelníků, se zvýšenou pozorností na místa sezónních
tahů obojživelníků; určit kritická místa migrační prostupnosti i pro ostatní druhy
živočichů a navrhnout příslušná opatření k eliminaci negativních vlivů na jejich
populace.
8. Detailněji se zabývat vlivem záměru na kulturní dědictví dotčeného území.
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Vzhledem k výše uvedenému požadavku je následně uvedeno vypořádání připomínek a
výše uvedených požadavků vymezených ve zjišťovacím řízení.
Kurzívou je vždy uvedeno vypořádání zpracovatelem „dokumentace“.
1. Doplnit posouzení vlivů stavby na krajinný ráz ve smyslu obdržených vyjádření a
podrobněji se zaměřit na možnosti snížení vlivu záměru na krajinný ráz, především:
o prověřit možnost snížení výšky náspů a možnost pohledového odclonění
kritických úseků (hlavně směrem od kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře a směrem k němu)
o navrhnout další kompenzační opatření zmírňující narušení krajinného rázu
o specifikovat konkrétní použití, rozsah a výšku protihlukových stěn a jejich
uplatnění v rámci významných krajinných pohledů
o prověřit konkrétní dopady na krajinný ráz v prostoru u hospodářského dvora
Lyra, u Dolního hřbitova a překročení řeky Sázavy
Zpracovatel Dokumentace:
Posouzení vlivů na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12 (Posouzení vlivu stavby na
krajinný ráz „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022).
Dokumentace se zaměřila na kritické úseky vedení trasy s pořízením fotodokumentace ve
směru na Zelenou Horu ze severozápadní a západní strany území, a naopak ze Zelené Hory ve
směru k vedení trasy, tj. v západním směru od Zelené Hory.
Současně byly prověřeny možnosti dopadu na krajinný ráz u nejblíže situovaných
historických objektů, tj. Dolního hřbitova a Hospodářského dvora Lyra. Navržena jsou
opatření vycházející jednak z hodnocení krajinného rázu, ale také související s výsledky
biologického průzkumu. Navrženo je proto prověření možnosti technické úpravy vedení trasy
v lokalitě Převorský rybník a Nový Žďár s uplatněním mostního objektu nebo uplatnění
kompenzačních opatření (vytvoření náhradních biotopů). Současně je uvedena podmínka, aby
dle konečného technického řešení výška mostního objektu nebo násypů (včetně
protihlukových stěn) nebyla nad úrovní střech domů podél ulice Dvorská. Rovněž pro
ochranu Dolního hřbitova je navržena úprava svahu tak, aby došlo ke zmírnění sklonů náspu a
silnice byla pomocí vegetačních úprav začleněna do území s opticky příznivém oddělení
Dolního hřbitova. S touto úpravou souvisí i úprava převedení trasy přes nivu Sázavy.
2. Doložit vizualizaci stavby v pohledových osách od severu, severozápadu a západu.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci Přílohy č. 12 je uvedena fotodokumentace zachycující pohled od Zelené Hory ve
směru k vedení trasy silnice na severozápad, západ a jih. Naopak jsou zachyceny pohledy ve
směru k Zelené Hoře od vedení trasy silnice I37 ve směru k Zelené Hoře (tj. na východ,
severovýchod a sever). Vzhledem k návrhu na technickou úpravu trasy v oblasti Dolního
hřbitova a v lokalitě Převorský rybník a Nový Žďár s posouzením možnosti úpravy
technického řešení (uplatnění mostního objektu nebo výšky vedení trasy komunikace) bude
prověřena možnost technického řešení úprava, která umožní provést v době projektové
přípravy podrobnou vizualizaci.
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3. Navrhnout řešení minimalizující zásahy do VKP a prvků ÚSES – zejména u mostů
přes Sázavu u areálu společnosti TOKOZ a.s. a u viaduktu.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci podmínek v kapitole D.IV. je navržena minimalizace zásahu do VKP a prvků ÚSES.
Vliv na lokální biokoridor, který je dotčen na dvou místech navrhovanou trasou, je
zabezpečen navrhovanými mostními objekty v 1. části mostem na silnici I/37 přes řeku
Sázavu a cyklistickou stezku délky 89,7 m. Požadovaná minimální šířka mostu bude
dodržena. V tomto území je v navazujícím úseku navrženo prověření možnosti změny
technického řešení, což může souviset s komplexní úpravou.
V 2. části je biokoridor Sázava rovněž řešen mostním objektem v km 3,2. Velikost mostního
objektu je pro zabezpečení dodržení funkčnosti prvku územních systémů ekologické stability
dostatečná, což je posouzeno autorizovanou osobou pro projektování ÚSES v kapitole D.I.7.
4. Při řešení odvodnění komunikace se zaměřit na co největší zadržení vody v krajině za
použití co největšího možného počtu zasakovacích prvků.
Zpracovatel Dokumentace:
Řešení nakládání s dešťovými vodami je uvedeno v kapitole B.III. 2. Při projekčním řešení
nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení vody v krajině, uplatněny
budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že geologické podloží umožní
uplatnit zasakování.
V případě, že nebude možné provádět na základě hydrogeologického průzkumu zasakování,
budou v souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop pak budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Menší dešťové srážky, dopadající na povrch vozovky nebo do jejích odvodňovacích prvků
(příkopů) ovlivní průtoky přilehlých vodotečí jen málo, protože většina jich prostřednictvím
vsakovacích příkopů obohatí podzemní vody. Z toho důvodu budou mít větší význam
extrémní srážkové epizody (přívalové deště).
5. Variantně prověřit možnost přemostění nivy Sázavy u areálu společnosti TOKOZ a.s.
včetně přilehlé vlhké louky a rybníků Převorovský a Nový; případně navrhnout
přiměřená kompenzační opatření vyvažující negativní zásahy do těchto biotopů.
Zpracovatel Dokumentace:
Na základě hodnocení dopadu na krajinný ráz a vzhledem k závěrům biologického průzkumu
je navrženo prověření možnosti technické úpravy vedení trasy v lokalitě Převorský rybník a
Nový Žďár, včetně související vlhké louky s významným biotopem, které zahrnují výskyt
chráněných druhů flory i fauny. Navrženo je prověření možnosti uplatnění mostního objektu
nebo navržení kompenzačních opatření (vytvoření náhradních biotopů – např. tůňky).
6. V posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyhodnotit vliv zimní
údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím obojživelníků v EVL
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Dívka (rybník Pihoun), v dokumentaci dále vyhodnotit tento vliv i v dalších vodních
plochách v bezprostředním okolí záměru.
Zpracovatel Dokumentace:
Údržba komunikací pomocí chemických rozmrazovacích materiálů může mít přímý či
nepřímý vliv na půdu, povrchové i podzemní vody, vegetaci i faunu. V zájmu ochrany přírody
se pravidla pro zimní údržbu vyskytují v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
který v § 26 zakazuje chemickou údržbu na celém CHKO. Pokud veřejný zájem převažuje
nad zájem ochrany přírody nebo v zájmu přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, může
příslušný orgán ochrany přírody udělit výjimku ze zákazů.
Při používání materiálů pro zimní údržbu dochází k jejich transportu do okolí přímým
rozptylem při aplikaci materiálu, rozstřikem sněhu, sněhové břečky od kol vozidel,
transportem odtékajícími tavnými a srážkovými vodami do půdy a povrchových a
podzemních vod, odklízecími mechanismy při údržbě vozovek tvorbou aerosolu vlivem
rotace kol, větrem, či tlakovou vlnou vytvářenou projíždějícími vozidly. Kontaminovaný
roztok z rozbředlého sněhu se do povrchových a podzemních vod dostává především
povrchovým odtokem a infiltrací.
Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost dávkování, aby nedocházelo k vyšší aplikaci soli,
než je nutné. Je dobré dbát také zvýšené opatrnosti při přepravě materiálu, aby nedocházelo k
únikům během transportu. Dále je vhodné provádět chemické ošetření vybraných úseků
pomocí moderní technologie zkrápění soli, která umožňuje přesnou regulaci dávkování a
minimalizaci posypového materiálu. Stavebně technická opatření na těchto komunikacích
vhodná nejsou. Jelikož pro celkový obsah chloridů v půdním prostředí není definována žádná
limitní hodnota. Aplikace rozmrazovacích i inertních materiálů ovlivňuje chemismus půd, a to
především do vzdálenosti 10 m od vozovky. S rostoucí vzdáleností naměřené hodnoty klesají.
Tato skutečnost souvisí i s výsadbou nové vegetace v okolí komunikace, s uplatněním druhů,
které snášejí zasolení.
Při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu zimní údržby, který je projednáván
s CHKO Žďárské vrchy. Na území CHKO je možné zabezpečit, aby zimní údržba byla
prováděna posypem zdrsňujícími materiály nebo prohrnováním nebo chemicky na základě
povolené výjimky (dle Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy). V místech nejblíže situovaných
významnému území z hlediska ochrany vod a přírody je nezbytné prověřit v rámci provozu po
dokončení stavby program zimní údržby.
V kapitole B.III.4 je uvedeno vyhodnocení vlivu a v kapitole D.IV vymezeny podmínky pro
další přípravu záměru z hlediska populací obojživelníků. V Příloze č. 9 Posouzení vlivu
záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí je uvedeno posouzení vlivu na předmět ochrany a
stanoveny podmínky kromě období výstavy, také pro období provozu. Tyto podmínky jsou
uvedeny v Dokumentaci v části D.IV.
7. Prověřit a navrhnout opatření k zachování migrační prostupnosti a propojení
jednotlivých subpopulací obojživelníků, se zvýšenou pozorností na místa sezónních
tahů obojživelníků; určit kritická místa migrační prostupnosti i pro ostatní druhy
živočichů a navrhnout příslušná opatření k eliminaci negativních vlivů na jejich
populace.
Zpracovatel Dokumentace:
Pro zabezpečení zamezení mortality jedinců všech obojživelníků je nezbytné v částech, kde je
výskyt možný (tj. v případě kuňky o blízkost lokality Pihoun, lokality v blízkosti rybníků
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Převorský a Nový Žďár, rybníku Jordánek) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které
mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci
vyhledávají hmyz, který se kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybníka Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé
straně trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem (na opačné
straně vedení trasy silnice). V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že
bude na základě prověření možnosti tohoto technického řešení realizován mostní objekt není
tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby. V případě realizace kompenzačních
opatření, tedy vytvořením náhradního biotopu, bude bariéra uplatněna v místě tohoto biotopu.
Vyhodnocení a podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 9 a aplikovány, v kapitole D.IV.
8. Detailněji se zabývat vlivem záměru na kulturní dědictví dotčeného území.
Zpracovatel Dokumentace:
Kulturní dědictví dotčeného území je zejména v oblasti 1.etapy navrhované trasy, zejména
tato oblast souvisí se zámkem, Zelenou Horou, Dolním hřbitovem a Hospodářským dvorem
Lyra. Dokumentace se věnuje v jednotlivých částech tomu, jaký vliv by mohla stavba pro
dané území znamenat s vymezením opatření pro zamezení vlivu na toto kulturní dědictví.
Pro ochranu Dolního hřbitova je navržena úprava svahu tak, aby došlo ke zmírnění sklonů
náspu. Silnice bude opticky příznivě pomocí vegetačních úprav začleněna do území a
výhledově po zapojení vegetace bude oddělen Dolní hřbitov od trasy silnice v tomto území.
Navrženo je proto prověření možnosti technické úpravy vedení trasy v lokalitě Převorský
rybník a Nový Žďár s uplatněním mostního objektu nebo prověření výšky násypů (včetně
protihlukových stěn) tak, aby nebyla niveleta komunikace nad úrovní střech domů podél ulice
Dvorská. Současně je řešeno posouzení pohledových poměrů ze Zelené Hory a naopak ve
směru na Zelenou Horu (viz. Příloha č. 12).
K oznámení záměru obdržel příslušný úřad vyjádření těchto subjektů:
• Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 9. 3. 2019, č. j.
ŽP/429/20/TD-2,
• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
ze dne 16. 3. 2020, č. j. 00640/ZV/2019
• Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ze dne 17. 3.
2020, č. j. ČIŽP/46/2020/1269
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18. 3. 2020, č. j.
KHSV/03884/2020/ZR/HOK/Roh
• TOKOZ a.s. ze dne 18. 3. 2020
• Kinský Žďár, a.s. ze dne 18. 3. 2020
• Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Žďár nad Sázavou 3 ze dne 20. 3.
2020, zn. ZO ČZS Žďár n. S. 3
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 31. 3. 2020, zn.
PVL23624/2020-240 – vyjádření zasláno po skončení lhůty pro vyjádření
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 9. 3. 2019, č. j.
ŽP/429/20/TD-2
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí nemá k procesu EIA připomínky.
Zpracovatel Dokumentace:
Bez komentáře
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
ze dne 16. 3. 2020, č. j. 00640/ZV/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (dále
jen „SCHKO“) považuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona.
Za nejvýznamnější považuje ovlivnění krajinného rázu, dopad na evropsky významnou
lokalitu (EVL) Dívka a přírodní biotopy mezi nivou Sázavy a Převorovským rybníkem. Dle
SCHKO dochází v oblasti, kde silnice překonává velké převýšení a je řešena náspy, k velmi
silnému zásahu do krajinného rázu. Jde zejména o násep v pohledové ose od Zelené hory JV
směrem. V hodnocení krajinného rázu je tento zásah vyhodnocen jako slabý až středně silný.
Tento násep je nutné eliminovat co největším snížením náspu a výraznými kompenzačními
opatřeními. Silným zásahem je i násep v prostoru hospodářského dvora Lyry, kde dochází i k
velmi silnému vlivu do kulturně-historické charakteristiky území i přírodní charakteristiky
nivy řeky Sázavy. Pokud niveleta komunikace dosáhne do úrovně střech RD, je tento vliv z
hlediska krajinného rázu dle SCHKO fatální. Kompenzační opatření je ve větší míře nutné
navrhnout i v místě napojení na stávající komunikaci v oblasti Tokozu. Bezprostřední kontakt
stavby s Dolním hřbitovem je z pohledu krajinného rázu zásadní a zásah lze označit za velmi
silný až zásadní.
SCHKO dále poukazuje na výstavbu protihlukových stěn, které jsou z hlediska zvýraznění
viditelnosti staveb a ochrany krajinného rázu nepřijatelné a v případě skleněných stěn dochází
i ke střetu s ochranou volně žijících ptáků.
Z hlediska EVL a biotopů označuje SCHKO za nejproblematičtější úsek v části mezi nivou
Sázavy a Převorovským rybníkem. Pro zachování stávajících významných biotopů by bylo
vhodnější tento úsek přemostit. Současným řešením by dle SCHKO došlo k zániku téměř celé
vlhké louky s výskytem přírodních biotopů – vlhké pcháčové louky (T1.5) a nevápnitého
mechového slatiniště (R2.2) se zvláště chráněnými druhy vachtou trojlistou a prstnatcem
májovým, a k zániku velké části nebo celého Převorovského a Nového rybníka s hojným
výskytem obojživelníků.
Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné blízkosti EVL Dívka představuje
významné riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik celé řady nových vlivů,
negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu.
SCHKO dále poukazuje na předložené materiály ke zjišťovacímu řízení, ve kterých chybí
řešení otázky vlivu zimní údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím
obojživelníků v EVL Dívka (rybník Pihoun), ale i v dalších vodních plochách (Nový,
Převorovský, Jordánek, Za Starým dvorem). V předložené dokumentaci je zmiňováno
zabezpečení stavby před vstupem a možnými úhyny obojživelníků. Je však třeba také trvale
vyřešit pravidelné jarní tahy obojživelníků ve vztahu k dokončenému obchvatu, a to nejen u
rybníka Pihoun, ale také u ostatních vodních ploch (Nový, Převorovský, Jordánek, Za Starým
dvorem - p. č. 768).
Komentář příslušného úřadu:
SCHKO ve svém vyjádření uvádí seznam připomínek, které je nezbytné prověřit v
dokumentaci EIA. Tyto připomínky příslušný úřad uvedl v požadavcích na zpracování
dokumentace.
Zpracovatel Dokumentace:
Jak je uvedeno v komentáři k podmínkám, které je nezbytné řešit v Dokumentaci EIA
v předcházející části, je navrženo prověření technického řešení převedení trasy v lokalitě
rybníků Převorovský a Nový Žďár, včetně vlhké louky s výskytem přírodních biotopů,
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mostním objektem. Současně je uvedena podmínka, aby mostní objekt nebo niveleta trasy
nepřesahovala výšky střech objektů podél ulice Dvorská. Důvodem jsou rovněž výsledky
biologického průzkumu provedeného ve vegetačním období roku 2021 (uveden v Příloze č.
11). Na základě prověření technického řešení budou při úpravě nivelety komunikace navržena
kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů).
Současně byl posouzen vliv vedení trasy v území souvisejícím s Dolním hřbitovem a
Hospodářským dvorem Lyra. Navržena jsou opatření (zmírnění sklonu náspu v místě u
Dolního hřbitova, odčlenění trasy silnice I/37 vegetací, mostní objekt nebo úprava nivelety
nepřesahující výšky objektů podél ulice Dvorská).
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12. Jsou uvedeny pohledy ze
Zelené Hory v jednotlivých směrech k místu vedení trasy silnice I/37 a naopak pohledy na
Zelenou Horu. Současně jsou uvedeny podmínky pro začlenění trasy do území (kapitola
D.IV).
Problematika vlivu na populace obojživelníků je podrobně rozebrána v Posouzení vlivu
záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí. Jsou stanoveny podmínky pro dobu stavby a pro dobu
provozu. Tyto jsou součástí podmínek v kapitole D.IV.
Pro dobu výstavby se jedná zejména o instalaci bariérové ochrany lokality Pihoun. Na okraj
EVL (nikoli staveniště), v části rybníka Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat
dočasnou bariéru (PE fólie s výškou 50 cm). Účelem instalace tohoto zařízení bude zabránění
migraci obojživelníků do prostoru staveniště.
Současně bude nezbytné zajistit, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do kontaktu
s vodou na lokalitě Pihoun, neboť obojživelníci, zejména jejich larvální stádia, jsou velmi
citliví na změny chemismu vody a případné znečištění. Totéž v případě provozu stavby, tzn.
odvodňovací příkopy podél paty svahu komunikace, budou zaústěny mimo EVL.
Další podmínkou pro období výstavby je zamezení využívání místní nezpevněné komunikace
pro účely výstavby přes hráz rybníka Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem.
Pro období provozu je vzhledem k blízkosti lokality a uvažované komunikace I/37 bude při
západním okraji komunikace instalována jednostranně (směrem ke komunikaci) neprostupná
trvalá zábrana o délce cca 300 m, a to v úseku přiléhajícímu k EVL. Trvale umístěné záchytné
bariéry mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích.
Stejné podmínky platí pro lokality v blízkosti rybníků Převorský a Nový Žďár nebo rybníku
Jordánek) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které mohou žáby ochránit i při tzv.
nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se
kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybník Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé straně
trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem na opačné straně
vedení trasy silnice. V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že bude
realizován mostní objekt není tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby.
Vyhodnocení a podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 9 a aplikovány, v kapitole D.IV.
Současně jsou uvedeny v kapitole D.IV podmínky pro realizaci protihlukových stěn
s ohledem na ornitofaunu a pohledové charakteristiky (materiál, barva, začlení PHS
s využitím např. popínavých druhů rostlin).
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ze dne 17. 3.
2020, č. j. ČIŽP/46/2020/1269
• Oddělení ochrany přírody upozorňuje na nutnost postupu v souladu se zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, především ve smyslu nutnosti vydání závazného stanoviska k
činnostem v CHKO, zákonné ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a s tím související
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vydání výjimky ze zákazů včetně případných zamýšlených transferů, a dále pak nutnosti
postupu dle ustanovení zákona 114/1992 Sb. týkajících se ochrany krajinného rázu. Inspekce
za úsek ochrany přírody nepožaduje další posuzování podle zákona.
Zpracovatel Dokumentace:
Postupováno bude v souladu s platnou legislativou v ochraně přírody a krajiny. Vymezeny
jsou zjištěné chráněné druhy flory a fauny, pro které bude investorem požádáno o vydání
závazného stanoviska o udělení výjimky ze zákazů. Zpracován je biologický průzkum, který
je uveden v Příloze č. 11. Posouzení vlivu na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12. Ze
závěrů obou studií při hodnocení vlivů na dotčené složky životního prostředí Dokumentace
vychází a uplatňuje vymezené podmínky v kapitole D.IV.
• Oddělení ochrany lesa uvádí, že z předložených podkladů vyplývá, že dojde k záboru
0,24 ha pozemků určených pro plnění funkcí lesa a bude postupováno v souladu s platným
zněním zákona č. 259/1995 Sb., o lesích. Zábor lesních pozemků i jejich dotčení do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa je v kompetenci příslušného orgánu státní správy lesů.
Inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Zpracovatel Dokumentace:
Při další přípravě stavby bude postupováno v souladu s příslušnou legislativou.
• Oddělení ochrany vod nemá připomínek a nepožaduje pokračování procesu EIA.
• Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
• Oddělení odpadového hospodářství nemá k záměru připomínek a nepožaduje pokračování v
procesu EIA.
Komentář příslušného úřadu:
Na základě uvedených stanovisek inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Zpracovatel Dokumentace:
Bez komentáře.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18. 3. 2020, č. j.
KHSV/03884/2020/ZR/HOK/Roh
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) ve svém
vyjádření uvádí jako nejpodstatnější teoretickou možnost ohrožení veřejného zdraví
související s realizací záměru při eventuální možnosti překračování imisních limitů některých
plynů či aerosolů v souvislosti s dopravou po nové silnici nebo možnost ohrožení veřejného
zdraví při případné expozici nadměrným hlukem z dopravního provozu po nové silnici, popř.
ze související stavební činnosti. KHS uvádí, že v předložené hlukové studii byl posuzován
výhledový stav – hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích v roce 2035. Bylo
zvoleno 12 výpočtových bodů a zde byla modelována hluková zátěž z dopravy. Jako hlavní
vstupní údaje pro posouzení byly použity intenzity dopravy z celostátního sčítání intenzit
dopravy se zohledněním růstových koeficientů.
Jako nutná protihluková opatření je navrženo sedm protihlukových stěn o celkové délce
1 459 m. KHS dále uvádí, že ze závěrů zpracované hlukové studie vyplývá předpoklad
nepřekračování příslušných hygienických limitů v denní i noční době stanovené dle nařízení

16

vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění u nejbližších hlukově chráněných prostor
nacházejících se v blízkosti nové komunikace po realizaci záměru s výhledem pro rok 2035.
Realizace plánovaného záměru nevyvolá výraznou změnu akustické situace v chráněném
venkovním prostoru dotčených staveb zájmového území a nezpůsobí překročení platných
hygienických limitů hluku ani v denní, ani v noční době. Z výsledků Hodnocení vlivů na
veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší dále vyplývá, že vypočtená
budoucí hluková zátěž z provozu obchvatu sice může být pro část obyvatel okolní zástavby i
při dodržení hlukových limitů zdrojem obtěžování a rušení hlukem ve spánku, avšak
nedosahuje úrovně, při které by jí bylo možné považovat za významné zdravotní riziko.
KHS v závěru svého vyjádření upozorňuje, že v závazných stanoviscích v následných
řízeních dle stavebního zákona bude uplatňovat podmínku pro provedení kontrolního měření
hluku z dopravy po novém obchvatu po jeho dokončení v rámci zkušebního provozu stavby.
Dále upozorňuje, že pokud dojde do doby zahájení stavebního řízení k zásadní změně v
legislativě v oblasti hlukové problematiky, bude požadovat zpracovat novou hlukovou studii.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci přípravy Dokumentace EIA je zpracována aktualizace Akustické studie, která je
uvedena v Příloze č. 8. Podmínky pro další postup v rámci přípravy stavby a po uvedení
stavby do provozu z hlediska vlivu na akustickou situaci jsou uvedeny v kapitole D.IV.
TOKOZ a.s. ze dne 18. 3. 2020
TOKOZ a.s. ve svém vyjádření uvádí, že navržený obchvat města Žďáru nad Sázavou vedený
západním směrem považuje za nešťastný. Obchvat je obchvatem jen částečným, značná část
vede skrze město. TOKOZ a.s. navrhuje prověřit tzv. Východní variantu obchvatu města Žďár
nad Sázavou, která by odkláněla provoz skutečně mimo město, a byla by jednodušší – návrh
Východní varianty byl přiložen k vyjádření.
Další připomínky k posuzovanému záměru společnosti TOKOZ a.s.:
- zdravotní hledisko – bude se jednat o významný hlukový a emisní dopad průtahu městem.
Posuzovaný záměr nepomáhá vynesení hluku a emisí z města a jen přivádí dopravu do přímé
blízkosti jiných obytných čtvrtí. Vlastní stavba obchvatu zkomplikuje fungování města, bude
křižovat nově vybudované cyklistické stezky, zvýší emise hluku, prachu apod.;
- hledisko ochrany památek a přírody – ze Zelené hory bude znehodnocen celý výhled,
obchvat je plánován v těsné blízkosti historické památky Dolní hřbitov;
- narušení podnikatelského záměru TOKOZ a.s. – navrhovaný obchvat zasahuje do majetku
společnosti, tento majetek společnost TOKOZ a.s. nutně potřebuje pro podnikání a nemá
alternativu nahradit ho jiným způsobem.
Společnost TOKOZ a.s. nesouhlasí se záměrem v předložené podobě a požaduje plné
posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve dvou variantách – Západní i Východní.
Komentář příslušného úřadu:
K posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci a významnosti příspěvků emisí do ovzduší
byla v rámci zjišťovacího řízení předložena akustická a rozptylová studie, a také hodnocení
vlivu záměru na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší. Závěry těchto
studií dokládají dodržování příslušných limitů, z čehož lze usuzovat, že vlivy na veřejné
zdraví spojené s realizací záměru nebudou představovat významné zdravotní riziko.
Problematika ochrany krajinného rázu a hodnotných území bude řešena v dokumentaci EIA.
Narušení podnikatelského záměru společnosti TOKOZ a.s. – majetkoprávní vztahy či
ekonomické otázky nejsou uvedeny v rozsahu posuzování v § 2 zákona.
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Posouzení Východní varianty záměru – příslušný úřad zajišťuje posuzování záměru v takové
variantě, která je oznamovatelem předložena. Příslušný úřad může zpracování a předložení
variantních řešení oznamovateli pouze doporučit, nikoli nařídit. Doporučení prověřit tzv.
Východní variantu příslušný úřad uvedl v požadavcích na zpracování dokumentace.
Zpracovatel Dokumentace:
Vedení obchvatu západním směrem je označeno jako neodůvodněné a v rozporu s veřejnými
zájmy s tím, že navrhovaná stavba bude mít dopad na kulturní bohatství Žďáru nad Sázavou
včetně světové kulturní památky UNESCO. Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní
varianty obchvatu, která by začínala před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u
Mělkovic až na ulici Brněnská. Firma TOKOZ a.s. Vyjádření uvádí situaci s názvem
„Koncepce přeložek silnic I/19 a I/37 pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce
z 06/2016, zpracovanou firmou Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
Přeložka silnice byla dle údajů uvedených na stránkách města dlouhodobě připravována a
projednávána. V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách
územního rozvoje Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v zemním plánu města Žďár nad
Sázavou je vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna č.
4, která byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně. Ale i přesto je požadována varianta východního obchvatu
orientačně začleněna do kapitoly B.I.5 s možností rámcového posouzení možných vlivů, které
je vymezeno pouze na základě předložené situace (vyjádření TOKOZ a.s.). Při neznalosti
konkrétního technického řešení navržené trasy, je z údajů zachycených v příslušné kapitole
zřejmé, že tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány obcí, tyto
s takovým řešením nepočítají. Současně by trasa významně narušila celý systém ekologické
stability v několika místech, znamenala by vliv na vodní soustavu v území. Současně
východní trasa narušuje celistvost ucelených honů zemědělsky obdělávaných pozemků,
kromě záboru ZPF naruší zemědělskou výrobu. Východní trasa je vedena v území, které je
vymezeno jako významné z hlediska migrace velkých savců.
Kladem varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním charakteristikám nebude
ovlivněn koridor pohledu na Zelenou horu.
Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené varianty lze konstatovat, že uvedená
varianta není významně příznivější. Tyto závěry již nesporně byly vyhodnoceny při přípravě
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě Územního plánu Žďár nad Sázavou a
obcí.
Otázka vlivu hlukové zátěže je řešena v Akustické studii, která je uvedena v Příloze č. 8,
hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší je posouzeno
a podrobně rozpracováno v odborném materiálu uvedeném v Příloze č. 10. Dokumentace se
věnovala podrobně místu souvisejícímu s vedením trasy v blízkosti Dolního hřbitova a
navrhla podmínky související se začleněním trasy do této části území. Jsou uvedeny v části
D.IV.
Řešení problematiky podnikatelského záměru nepřísluší procesu posouzení připravovaného
záměru.
Kinský Žďár, a.s. ze dne 18. 3. 2020
Kinský Žďár a.s. ve svém vyjádření uvádí shodné připomínky k záměru, jako společnost
TOKOZ a.s. Jedná se o požadavek posouzení Východní varianty obchvatu města Žďár nad
Sázavou, zmiňuje zdravotní hlediska záměru, hledisko ochrany památek. Dále je ve vyjádření
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uvedena obava z významného narušení kvality podmínek pro provozování cestovního ruchu a
narušení podnikatelského záměru rodinné firmy Kinský Žďár a.s. se zásahem do soukromého
majetku. Kinský Žďár a.s. nesouhlasí se záměrem a požaduje plné posouzení vlivu stavby na
životní prostředí ve dvou variantách – Východní i Západní. Při posuzování by měl být kladem
zvýšený důraz na zdravotní hlediska, ochranu památek, cestovní ruch a přírodu. V závěru
vyjádření je uveden požadavek na zařazení Kinský Žďár a.s. mezi účastníky řízení záměru a o
informování o všech jeho změnách a rozhodnutích.
Komentář příslušného úřadu:
Obdobně viz komentář k vyjádření společnosti TOKOZ a.s. K problematice narušení
cestovního ruchu v dotčené oblasti – stejně jako majetkoprávní vztahy, ani problematika
cestovního ruchu není zařazena do rozsahu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
vymezeném v § 2 zákona. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí (§ 3 písm. l zákona)
není správním řízením dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, proto okruh účastníků řízení
není vymezován. Příslušný úřad zveřejňuje informace a dokumenty pořízené v průběhu
posuzování v souladu s ustanovením § 16 zákona.
Zpracovatel Dokumentace:
K požadavku uplatnění východní varianty je uveden komentář v předchozím vyjádření, neboť
jsou uvedeny shodné připomínky k záměru, jako společnost TOKOZ a.s.
Pochopitelná je obava z hlediska vlivu na památky, které se nacházejí v blízkosti vedení
navrhované trasy silnice I/37, případně narušení kvality podmínek pro provozování
cestovního ruchu a narušení podnikatelského záměru rodinné firmy Kinský Žďár a.s. se
zásahem do soukromého majetku.
V rámci přípravy záměru a v Dokumentaci byla věnována zvýšená pozornost právě této
problematice. Navržená trasa silnice naopak odvede zvýšenou dopravu nejen z centra města,
ale také z blízkosti Zámku, významně se ulehčí dopravě přes barokní most Santiniho.
Pozornost byla věnována místům historických objektů nejblíže situovaným k navrhované
trase, zejména Dolnímu hřbitovu, navrženy jsou podmínky pro zmírnění sklonu svahů,
doplnění zeleně pro začlenění trasy do území. Rovněž Hospodářský dvůr Lyra je významným
objektem, který není sice v bezprostřední blízkosti vedení trasy, ale z hlediska krajinného rázu
by mohl být ovlivněn. Proto současně s důrazem na zjištěné přírodní charakteristiky území
související s Převorským rybníkem, rybníkem Nový Žďár a související vlhkou loukou je
navrženo prověření možnosti technického řešení převedení trasy mostním objektem se
současným požadavkem i pro případ, že nebude tato možnost prokázána i úpravu nivelety
komunikace, aby nebyly výškově přesahovány objekty na ulici Dvorská (včetně
protihlukových stěn), za níž je situován Hospodářský dvůr Lyra. Podmínky jsou uvedeny
v kapitole D.IV.
Součástí Dokumentace je Příloha č. 12 Posouzení vlivu na krajinný ráz, která uvádí pohledy
vůči Zelené Hoře a naopak ze Zelené Hory, včetně doporučení pro začlenění trasy do území,
které jsou uplatněny v kapitole D.IV.
Na základě rozboru situace a příslušných kapitol Dokumentace týkajících se jednotlivých
složek životního prostředí je možné uvést, že problematika cestovního ruchu související se
Zámkem a jeho okolím včetně historických památek nebude narušena.
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Žďár nad Sázavou 3 ze dne 20. 3. 2020,
zn. ZO ČZS Žďár n. S. 3
Český zahrádkářský svaz, základní organizace zaslal příslušnému úřadu připomínky k
záměru, jejichž přílohou byl dopis adresovaný oznamovateli záměru, ŘSD ČR. Český
zahrádkářský svaz nesouhlasí se záměrem a požaduje plné posouzení vlivů stavby na životní
prostředí ve dvou variantách – Východní a Západní. Poukazuje na zásadní dopad záměru na
životní prostředí, možnosti územního rozvoje a veřejné zdraví obyvatel Žďáru nad Sázavou.
V přiloženém dopise adresovaném oznamovateli záměru je uvedena obava z likvidace
zahrádkářské osady vlivem výstavby vlastního obchvatu, přístupových komunikací a
kruhového objezdu. Český zahrádkářský svaz požaduje po oznamovateli informaci o stádiu
příprav výstavby obchvatu, znovuotevření tzv. Východní varianty obchvatu, změnu prováděcí
dokumentace v případě realizace Západní varianty obchvatu, a dále požaduje zařazení spolku
do územního řízení a pravidelné informování o všech chystaných změnách.
Komentář příslušného úřadu:
Obdobně viz komentář k vyjádření společnosti TOKOZ a.s. Připomínky a dotazy adresované
oznamovateli záměru nechává příslušný úřad bez komentáře.
Zpracovatel Dokumentace:
K požadavku uplatnění východní varianty je uveden komentář ve vyjádření, neboť jsou
uvedeny shodné připomínky k záměru, jako společnost TOKOZ a.s.
Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu (situace byla součástí
vyjádření společnosti TOKOZ a.s.), která by začínala před místní části Stržanov a navazovala
na obchvat u Mělkovic až na ulici Brněnská.
Přeložka silnice byla dle údajů uvedených na stránkách města dlouhodobě připravována a
projednávána. Trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA). V Územním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna č. 4, která
byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně.
Ale i přesto je požadována varianta orientačně začleněn do kapitoly B.I.5 s možností
rámcového posouzení možných vlivů, které je vymezeno pouze předloženou situací. Při
neznalosti konkrétního technického řešení navržené trasy, je z údajů zachycených v příslušné
kapitole zřejmé, že tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány těchto
obcí, tyto s takovým řešením nepočítají, současně trasa významně naruší celý systém
ekologické stability v několika místech, bude znamenat vliv na vodní soustavu v území.
Současně trasa v tomto případě narušuje celistvost ucelených honů zemědělsky obdělávaných
pozemků. Kromě záboru ZPF naruší zemědělskou výrobu. Mimo to, je trasa vedena v území,
které je vymezeno jako významné z hlediska migrace velkých savců. Kladem východní
varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním charakteristikám nebude ovlivněn
koridor pohledu na Zelenou horu. Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené
varianty lze konstatovat, že uvedená varianta není významně příznivější. Tyto závěry již
nesporně byly vyhodnoceny při přípravě Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě
Územního plánu Žďár nad Sázavou a obcí.
Samozřejmě obavy zahrádkářů jsou pochopitelné, skutečně trasa se dotýká poměrně
významné části zahrádkářských osad, spojených s rekreačním využitím obyvatel města. Tato
skutečnost se nesporně projednávala v rámci přípravy Územního plánu, který byl schválen.
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 31. 3. 2020, zn. PVL23624/2020240 – vyjádření zasláno po skončení lhůty pro vyjádření.
Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření uvádí, že záměr je umístěn ve vodním útvaru
povrchových vod DVL 2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nížkovský potok,
jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako
střední. Povodí Vltavy, státní podnik netrvá na dalším posouzení záměru dle zákona. Záměr
bude posuzovat v následných správních územních a stavebních řízeních, ke kterým požaduje
předkládat projektové dokumentace ve všech stupních.
Zpracovatel Dokumentace:
V současnosti jsou zpracovány pouze technické studie. Vodohospodářská problematika bude
následně podrobně řešena v dalším stupni projektové přípravy a bude s Povodím Vltavy
projednávána.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Investor a oznamovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR
2. IČ
DIČ

65993390
CZ65993390

3. Sídlo

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce oznamovatele
Samostatné oddělení ŽP
Šumavská 31, 602 00 Brno
Ve věcech technických

Mgr. Natálie Thonová
tel.: + 420 954 903 743
e-mail: natalie.thonova@rsd.cz

5. Projektant

Zpracovatel Technické studie 1. úseku obchvatu
VIAPONT s. r. o.
IČ 46995447
Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zpracovatel Technické studie 2. úseku
METROPROJEKT Praha a. s.
IČ 45271895
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Přednádražní prostor 2. úseku
VIAPONT s. r. o. Technická studie
IČ 46995447
Vodní 258/13, 602 00 Brno

6. Zpracovatel Dokumentace
JP EPROJ s. r. o.
U Statku 301/1, 736 01 Havířov
IČ 294 43 831
Ing. Jarmila Paciorková
autorizace č. j. 5251/3988/OEP/92
prodloužení č. j. MŽP 2021/710/3795 z 11. 8. 2021
Tel. +420 602 749 482
e-mail: eproj@volny.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
přílohy č. 1, spadá předkládaný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ do
kategorie II (zjišťovací řízení),
bodu 49. Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních
pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a)
a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního
průměru denních intenzit pro stávající stavby (b)
limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.
Posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Vysočina, Žižkova
1882/57, 586 01 Jihlava, Odbor životního prostředí a zemědělství, Seifertova 1876/24, 586 01
Jihlava.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky. Rozhraním mezi úseky je
mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/19 včetně této křižovatky. Zpracovatelem Technické
studie 1. úseku obchvatu je VIAPONT Brno s. r. o. (07/2009) a zpracovatelem Technické
studie 2. úseku je METROPROJEKT Praha a. s. (07/2009) a v přednádražním prostoru
2. úseku firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM – 10/2010). Uvedené podklady
nebyly změněny ani upraveny v době zpracování Dokumentace EIA a jsou nadále podkladem
pro posouzení záměru.
Délka obchvatu
6 019 m
1. úsek
2 390 m
2. úsek
3 629 m
Návrhová kategorie
S 9,5/70
Návrhová rychlost
70 km/h
Typ příčného uspořádání dvoupruhová komunikace, šířka jízdních pruhů 2 x 3,5 m
Podélný sklon hl. trasy
1. úsek
2. úsek
Počty křižovatek
1. úsek
2. úsek
Mostní objekty
1. úsek
2. úsek

0,69 – 4,00 %
0,59 – 3,63 %
1 okružní křižovatka, průsečná křižovatka
2 mimoúrovňové křižovatky, 1 okružní
7
5
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3. Umístění záměru
Katastrální území

Město Žďár 795232, Zámek Žďár 795453, Hamry nad Sázavou
637106
1. úsek
k. ú. Zámek Žďár 79523
p. č. 647/1, 643, 642/1, 639/11, 636/1, 636/2, 623/3, 637/2, 75/1,
639/12, 639/10, 639/6, 639/9, 642/3, 647/7, 641, 639/2, 639/5, p.
č. 639/3, 639/14, 647/8, 647/9, 639/13, 623/9, 623/10, 637/3,
637/4, 637/1, 639/1, 638, 647/10, 223/1, 222/3, 219, 222/1,
226/1, 243/1, 243/16, 243/15, 226/2, 75/39, 212/1, 212/2, 695/1,
75/33, 75/38, 205/2, 207/2, 210/2, 212/3, 693/28, 697/1, 695/4,
695/5, 696/1, 693/29, 693/26, 155, 158, 160, 163, 726, 165, 168,
171, 174, 179, 178/2, 185, 184/2, 184/1, 189, 182, 186, 181/1,
80/1, 80/3, 80/4, 712/2, 718/14, 714/2, 711/3, 673/1, 188, 711/1,
711/4, 712/1, 714/1, 810, 80/9, 802, 803, 804, 805, 757/1, 756,
766, 769, 770/1, 772, 770/5, 774/14, 774/30, 774/31, 774/37,
774/36, 774/32, 774/29, 774/33, 774/34, 774/35, 775/1, 774/41,
776/10
k. ú. Město Žďár 795232
p. č. 7967, 7958, 7959, 7961, 7962, 7963,
2. úsek
k. ú. Hamry nad Sázavou 637106
p. č. 625/1
k. ú. Město Žďár 795232
p. č. 7963, 7964, 7908, 7907, 7908, 7907, 7906, 7968, 7903,
7904, 7901, 7902, 7900, 1459, 7897, 1458, 1084, 7896, 7874,
7873, 7880, 7881, 7888, 7889, 7890, 7891, 911, 913, 912, 7892,
7893, 7895, 908, 909, 7887, 7883, 7885, 7886, 7884, 7877,
7882, 907, 904, 7865, 7868, 7864, 7867, 7871, 7863/1, 7862,
7857, 7858, 7859, 7846, 7847, 7848, 7850, 7845, 7843, 7691,
7691, 7692, 7693, 7694/1, 7679, 7680/1, 7684, 7680/2, 76983,
7681, 7682, 7697/1, 7367, 7366, 7365/2, 7364/3, 7365/1, 7295,
7294/1, 7294/2, 7291, 7292, 7293, 7289, 7286, 7287, 7288,
7285, 7284, 7283, 7282, 7281, 7280, 7279, 7278, 7277, 7276,
7275, 7274, 7273, 7272, 7271, 7270, 7316, 7319, 6258, 6259,
6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269,
6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279,
6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289,
6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299,
6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,
6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319,
6320, 6321, 6322, 6323, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339,
6340, 6341, 6342, 6343, 7394, 6394, 6386, 6395, 6396/1,
6396/2, 6397, 6384, 6416/20, 6398, 6257, 6256, 6255, 6254,
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6253, 6252, 6251, 6250, 6249, 6248, 6244, 6245, 6241, 6242,
6247, 6211, 6210, 6209/4, 6209/5, 6399, 6403, 6409, 6410,
6125, 6101, 6102, 6462/1, 6462/2, 6093, 6087, 6063/3, 6463,
6464, 6465, 6467, 6873, 6871/2, 6468, 6469, 6872, 6510, 6646,
6470, 6471, 6472, 6473, 6774, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479,
6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6485, 6487, 6488, 6489,
6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499,
6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509,
6584, 6583, 65982, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577, 6576, 6575,
6574, 6573, 6572, 6571, 6570, 6569, 6568, 6567, 6566, 6564,
6563, 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556, 6555, 6554,
6553, 6552, 6551, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524,
6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6534, 6535,
6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545,
6647, 6648/1, 6651, 6653, 6654, 6650, 6649, 6516, 6517, 6515,
6514, 6513, 6512, 6511, 6870, 6868, 6867, 6866, 6869, 6860/2,
6851/2, 6865/1, 6865/2, 6864, 6860/1, 6851/1, 6850, 6849,
6847, 6846, 6845, 6844/4, 6844/1, 6841/1, 6841/2, 6841/3,
6652, 6657, 6655, 6656, 6547, 6548, 6549, 6648/2, 6586, 6587,
6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6402, 6243, 6393, 7268,
7269, 7697/2, 7314, 7313, 7312, 7311/2, 7310, 7308, 7309,
7334, 7331, 1102, 7851, 7853, 7855, 7856, 7688/1, 7854/1, 899,
898, 894, 7854/3, 7688/4, 7672/2, 6852, 6853, 6843/3, 6843/2,
5537, 5538, 5531, 7636, 786/1, 748, 749, 752, 1102
Pozn.: Použity údaje dle Technických studií, v projektu může dojít k úpravám na základě podrobného
technického řešení stavby.

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš.
Přes Žďár nad Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který
negativně ovlivňuje životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Cílem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je návrh přeložky silnice I/37 do
nové stopy mimo centrum města, tak jak je trasa vymezena v Územním plánu Žďáru nad
Sázavou. Přeložením silnice dojde k odvedení zejména tranzitní dopravy a stávající průtah
silnice 1. třídy bude po zprovoznění obchvatu sloužit pro místní dopravu.
Trasa obchvatu je vedena v západní poloze vzhledem k centru města. Začátek přeložky je
přibližně 500 před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 a ulicí Santiniho. Trasa prochází mezi
areálem firmy TOKOZ a.s. a Dolním hřbitovem, překračuje vodoteč Sázavu a rybníky Nový
Žďár a Převorský a za nimi se stáčí jižním směrem, východně od soustavy rybníků Dívka,
Jedlový rybník a Pihoun, k silnici I/19 do prostoru stávající zahrádkářské kolonie, která je
východně od železniční tratě č. 250. Od křižovatky se silnicí I/19 je trasa vedena souběžně s
železniční tratí ve východní poloze do přednádražního prostoru, kříží silnici II/353 (ul.
Jihlavská) a napojí se ve stávající okružní křižovatce na ulici Brněnská.
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Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky:
• 1. úsek – začátek přeložky – křižovatka I/37 x I/19 (mimo)
• 2. úsek – křižovatka I/37 x I/19 (včetně) – okružní křižovatka na ul. Brněnská.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13, 602 00
Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, 07/2009).
V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM) „Přeložka
silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní řešení
přednádražního prostoru v takové niveletě, která by vyloučila náročné tunelové i mostní
stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží
umístěné před nádražím ČD).
Základním účelem technických studií je vytvoření dostatečného podkladu pro zadání dalšího
stupně projektové dokumentace – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).
Zájmovým územím pro posouzení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je
vymezená trasa obchvatu obou technických studií a řešení přednádražního prostoru, v souladu
s územním plánem Žďáru nad Sázavou.
1. úsek
Začátek trasy je situován cca 400 m před průsečnou křižovatku silnice I/37 s III/35016 a
konec je před křižovatkou se silnicí I/19. 1. úsek tvoří severozápadní segment obchvatu města
a spolu s křižovatkou se silnicí I/19 tvoří samostatný funkční celek, který odklání tranzitní
dopravu z prostoru historického centra se zámkem Žďár.
Po překročení Sázavy je v prostoru pod areálem závodu TOKOZ a. s. trasa obchvatu vedena
severojižním směrem po západní straně údolí Sázavy až po křížení se silnicí I/19 na západním
okraji sídliště Stalingrad. Řešení křižovatky silnic I/37 a I/19 umožní napojení lokality sídliště
Nový Dvůr.
2. úsek
Jedná se o koridor mezi železniční tratí č. 250 a zastavěným územím města. Začátek je
vymezen silnicí I/19 (ul. Brodská) a konec stávající silnicí I/37 (okružní křižovatka na ul.
Brněnská). Trasa je navržena v souběhu s železniční tratí a prochází přednádražím prostorem.
Jedná se o mírně zvlněný terén v nadmořské výšce v rozmezí 555–606 m n. m. Území je
rozděleno údolím řeky Sázavy. Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu.
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou.
Přednádražní prostor
Technická studie přednádražního prostoru řeší oblast v rozmezí km 4,000 - 5,500 trasy
obchvatu. Jedná se o úsek mezi mimoúrovňovým křížením s ulicí Strojírenskou a stávající
okružní křižovatkou silnice I/37 s ulicí Brněnskou. Směrové řešení trasy v tomto prostoru je
beze změn. Technická studie se zabývá úpravami nivelety a jejich dopadem na řešení
křižovatek v zájmovém území.
Charakteristiky území
Stavba se nachází na území CHKO Žďárské vrchy, a proto je z hlediska dopadů na krajinný
ráz posuzována přísněji, než by tomu bylo mimo hranice chráněné krajinné oblasti. Pro stavbu
je významný přechod přes nivu Sázavy a blízkost historicky a kulturně významného území v
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k. ú. Zámek Žďár tak, aby se stavba nedostala do konfliktu s hodnotami krajinného rázu v
zájmovém území.
Prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zónou, ale v místě přemostění
Sázavy je kontakt s územím III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky
(niva). Veškeré změny v krajině musí být v souladu s jejím plánem péče i zájmy ochrany
přírody a krajiny.
Stavba se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy (lokální biokoridor Sázava). V bezprostřední blízkosti (mimo stavbu) je
situováno lokální biocentrum pod názvem „U trati“.
Stavba přechází přes pozemky zemědělského půdního fondu i pozemky určené k plnění
funkcí lesa (o přibližné výměře 2 230 m2).
Celé řešené území je územím archeologického zájmu a v takových případech je stavebník již
v době přípravy stavby povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
Je třeba respektovat skutečnost, že se na území obce nachází ochranné pásmo vojenského
nadzemního vedení a ochranné pásmo vojenského letištního radiolokačního prostředku,
výstavbu všech vyšších staveb je nutno v předstihu projednat.
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách dopravní
infrastruktury (DS, DZ) činí dle Územního plánu Žďár min. 20 %.
Stávající stav dotčeného území
Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 1. úsek
Foto č. 1 Začátek stavby silnice I/37

Foto č. 2 Průchod trasy agrocenózou

Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. úsek
Foto č. 3 Místo pro průchod trasy oblastí zahrádek

Foto č. 4 Průchod nad vodotečí Sázava
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Foto č. 5 km cca 4,0 – pohled ke dvěma RD

Foto č. 6 Prostor pro vedení trasy v lokalitě
s obchodním střediskem Kaufland

Foto č. 7 Přednádražní prostor

Foto č. 8 Napojení na ulici Jihlavskou (okružní
křižovatka)

VZTAH K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ
Budování obchvatů měst je v souladu s Dopravní politikou České republiky pro období
2021–2027 s výhledem do roku 2050, schválenou usnesením vlády České republiky z 8. 3.
2021.
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Pro kraj Vysočina je zpracována nadřazená krajská dokumentace, tj. Zásady územního
rozvoje kraje Vysočina, které stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje,
zejména vymezují plochy nebo koridory pro nadmístní záměry. V současné době (od
20.10.2021) je platné Úplné znění zásad územního rozvoje po Aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 a 8.
2.3.4 Rozvojová oblast OBk 4
(pozn.: zvýrazněny jsou části, týkající se předmětného záměru)
(26) Rozvojová oblast je vymezena tak, že jsou do ní zahrnuty tyto obce (katastrální
území): a) ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sázavou (Hamry
nad Sázavou, Najdek na Moravě), Žďár nad Sázavou (Město Žďár, Stržanov,
Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Zámek Žďár); b) ve správním obvodu ORP Nové
město na Moravě – Nové Město na Moravě (Maršovice u Nového Města na Moravě,
Nové Město na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec,
Slavkovice).
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(27) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území:
a) urychlit výstavbu přeložek silnic I/19 a I/37
b) novou výstavbu soustředit zejména do měst Žďár nad Sázavou a Nové
Město na Moravě;
c) rozvoj ekonomických aktivit soustředit zejména ve východní průmyslové
zóně Žďáru nad Sázavou mimo území CHKO Žďárské vrchy
d) rozvoj bydlení soustředit zejména v severozápadních částech Žďáru nad
Sázavou a Nového Města na Moravě a dále v prostoru Hamry nad Sázavou
e) sledovat možnost přiměřeného rozvoje lyžařského areálu v Novém Městě na
Moravě
f) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
g) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a
dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability
(28) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) územně stabilizovat vedení silnic I/19 a I/37 v prostoru Žďáru nad Sázavou
d) respektovat požadavky na ochranu národní kulturní památky Žďár nad
Sázavou, poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zařazené na
seznam Světového kulturního dědictví a městské památkové zóny Nové
Město na Moravě
e) regulovat rozvoj sídel, která jsou součástí územního obvodu Nové Město na
Moravě s ohledem na ochranu přírodních hodnot v CHKO Žďárské vrchy
f) respektovat požadavky na ochranu přírodních památek Rozštípená skála,
Louky u Černého lesa, Díly u Lhotky, Pernovka, U Bezděkova, Na skále,
Peperek a evropsky významných lokalit Louky u Černého lesa, Rejznarka,
Dívka, Staviště, Žďár nad Sázavou – garáže, Vatín
g) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES – regionální biokoridory 1373
Pasecká skála – Pohledecká skála, 1374 Pohledecká skála – Samotín, 1378
RK1372 – Petrovice, 1379 Petrovice – Kalvárie; nadregionální biokoridor
125 K124 – Žákova hora, regionální biocentra 313 Pohledecká skála, 314
Petrovice, 715 Babín, 1565 Peperek a nadregionální biocentrum 124 Žákova
hora.
ZÚR Kraje Vysočina vymezují – bod (75) koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující
koridor pro homogenizaci stávajícího tahu i koridory pro umístění stavby obchvatu Žďáru nad
Sázavou. Stavba silnice I/37 je zařazena v ZÚR mezi veřejně prospěšné stavby v oblasti
dopravy.
Trasa navržené přeložky je v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina.
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Výřez situace – Zásady územního rozvoje kraje Vysočina
Obr. č. 2

(dle https://pupo.kr-vysocina.cz/up/kraj)

V kapitole 4. 1 Dopravní infrastruktura je v bodě (61) uvedeno:
Hlavním cílem vymezení dopravních ploch a koridorů nadmístního významu je
vytvořit podmínky pro optimální dopravní obslužnost kraje Vysočina, napojení
významných sídel na nadřazenou dopravní síť a omezení zátěže sídel
dopravou. Cílem je též zajistit optimální převedení tranzitní dopravy přes
území kraje.
Bod (75) ZÚR vymezují koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující:
b. 1) obchvat I/37 Žďár nad Sázavou;
ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
V Územním plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a
umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR Kraje Vysočina (ZÚR KV) vymezený jako VPS –
DK 02, jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na
šířku uličních čar (volného stavebního prostoru).
Koridory dopravní infrastruktury slouží k ochraně území před zásahy, které by podstatně
znesnadňovaly nebo prodražovaly budoucí realizaci stavby dopravní infrastruktury. Uvnitř
koridoru veřejné infrastruktury nesmí být realizovány budovy či změny uspořádání krajiny,
které mají charakter dlouhodobé investice (např. výstavba rybníků, zalesnění apod.).
Koridor pro přeložku silnice I/37 je vymezen ve schváleném Územním plánu města Žďár nad
Sázavou, podkladem pro zákres tohoto koridoru byly zpracované studie výhledové přeložky.
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Územní plán Žďár nad Sázavou vydalo zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém
16. zasedání konaném dne 8. září 2016 usnesením č. 16/2016/ORÚP/8, nabytí účinnosti
dne 4. října 2016. Změna č. 4 ÚP nabyla účinnosti 15. 4. 2021.
Navržená koncepce rozvoje města je postavena na novém dopravním skeletu, který respektuje
železniční koridor, procházející jižně města a nadmístní doprava bude vedena po obchvatu
silnic I. třídy č. 37 a 19 západně zástavby města a jižně města, kde je silniční koridor vymezen
v souběhu s železnicí. Silnice I. třídy č. 19 na Hamry je stabilizovaná. Základní komunikační
kostru ve městě bude tvořit silnice II. a III. třídy, přes náměstí v historickém jádru města bude
ponechána silnice II. třídy.
Navržena je úprava trasy silnice I/37 ve formě západního obchvatu města Žďáru nad Sázavou.
Trasa je v souladu se ZÚR Kraje Vysočina a je zakreslena plochou silniční dopravy. Poloha
silnice vychází z Technické studie stavby Přeložka silnice I/37 – obchvat města Žďáru nad
Sázavou (ŘSD Praha, 2009). Silnice I/37 se tak vyhýbá centrální části města a prochází z
větší části nezastavěným nebo málo zastavěným územím.
Dle Hlavního výkresu (úplné znění po Změně č. 4, účinnost 15. 4. 2021(výřez)
Obr. č. 3

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)
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Územní plán uvádí, že „velmi frekventovaná silnice I/37 prochází v současné době středem
města, kde peážuje se silnicí I/19, a má negativní vliv na životní prostředí jak z hlediska
exhalací a hluku, tak i z hlediska bezpečnosti provozu. Navrhována je její přeložka v poloze
západního obchvatu města, opět s peáží silnice I/19“.
Bod A.7 (ÚP Žďár nad Sázavou, Textová část) vymezuje veřejně prospěšné stavby, v bodě
A.7.2.1 Dopravní infrastruktura je zde zařazen:
• DK02 stavba silnice I. třídy č. 19 a souvisejících zařízení, včetně vedlejších staveb
(vedlejší stavby nebo jejich části, jež přesáhnou přes hranice koridoru nepřestávají být
součástí VPS) + koridor pro homogenizaci I/19 (převzato ze ZÚR Kraje Vysočina).
Situace dle výkresu Dopravní řešení – část A (výřez) – 1. úsek
Obr. č. 4

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)
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Situace dle výkresu Dopravní řešení – část A (výřez) – 2. úsek
Obr. č. 5

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)

Podmínky pro plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Stabilizované plochy:
- Plochy silnic a sběrných komunikací, plochy pro dopravu v klidu – většina ploch silnic
I., II. a III. třídy, páteřní komunikace, parkoviště, garáže, čerpací stanice pohonných
hmot.
Plochy změn:
- Plochy silničních přeložek a plochy páteřních komunikací, odstavné a parkovací
plochy, garáže dle potřeb území.
Podmínky pro využití plochy:
Hlavní využití – plochy silnic a silničních těles, plochy páteřních komunikací.
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Přípustné – plochy staveb a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové
stavby související s dopravní obsluhou (ČSPH apod.), garáže, odstavné a parkovací
plochy, chodníky a veřejná prostranství, zeleň).
Podmíněně přípustné – stavby a zařízení technického vybavení, nesouvisející s hlavní
funkcí, pokud je nelze situovat jinde.
Nepřípustné – ostatní stavby.
Územní plán uvádí:
Silnice I/37 je nejvýznamnější dopravní osou v severojižním směru v řešeném území se silnou
tranzitní dopravou. V současném stavu prochází přes centrum města.
V Územním plánu Žďár nad Sázavou je navržena přeložka silnice I/37 do polohy západní
tangenty města. Návrh přeložky vychází z Technických studií stavby Přeložka silnice I/37 –
obchvat města Žďáru nad Sázavou, zpracovaných pro ŘSD Praha firmou Metroprojekt, a. s.
Praha a VIAPONT s. r. o. Brno v roce 2009.
Technická studie z 10/2010 (VIAPONT s. r. o. Brno) rozpracovala úsek silnice v úseku kolem
nádraží (původně navržena jako tunelová varianta) ve 4 nových variantách vzhledem k
vysoké finanční náročnosti tohoto úseku obchvatu (od křížení s ulicí Jihlavskou po křížení se
sjezdem k hlavnímu vstupu do Žďasu) ve formě tunelu.
Ani jedno z předložených variantních řešení se nejeví jako optimální. Nenaplňují proklamaci
předchozího ÚP „image šetrné mobility", jež je ohleduplná k životnímu prostředí a vytváří
novou kulturu pohybu po městech, vhodnější a prestižnější, než je jízda automobilem.
Na přeložku silnice je pohlíženo jako na silnici s enormní zátěží a vedení trasy i řešení
křižovatek a napojení se zcela vymyká průběhu této silnice v okolním území. Frekvence na
obchvatu v trase kolem nádraží bude nižší, než je dnes na náměstí v centru a bylo by vhodné
ji začlenit do uličního prostoru (vazba na nádraží vlakové a autobusové).
V řešení územního plánu je přeložka silnice definována jako dopravní plocha. Koridor této
plochy dopravy je dimenzován tak, aby umožnil drobné korekce ve vedení trasy silnice i v
řešení křižovatek. Koridor je postačující pro vedení silnice kolem nádraží dle technické studie
ať již v nadzemním či podzemním řešení.
Vyřazený úsek státní silnice I/37 zůstane plochou silniční dopravy a bude v souladu s
požadavkem KÚ Kraje Vysočina převeden do místních komunikací jako komunikace
nadmístního významu. Pouze úsek od napojení a připojení silnice II/353 (ulice Dolní,
Havlíčkovo náměstí, ulice Horní a část ulice Brněnské po ulici Jihlavskou), kde má silnice
II/353 peážní úsek se silnicí I/37, bude silnicí II. třídy.
Vyřazený úsek státní silnice I/37 zůstane plochou silniční dopravy a bude v souladu s
požadavkem KÚ Kraje Vysočina převeden do místních komunikací jako komunikace
nadmístního významu. Pouze úsek od napojení a připojení silnice II/353 (ulice Dolní,
Havlíčkovo náměstí, ulice Horní a část ulice Brněnské po ulici Jihlavskou), kde má silnice
II/353 peážní úsek se silnicí I/37, bude silnicí II. třídy.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování vydal jako věcně
příslušný orgán územního plánování, vyjádření k záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“ z hlediska územního plánu (č. j. SÚP/229/22/IS z 3. 2. 20228).
Ve vyjádření je uvedeno, že z hlediska územního plánu Žďár nad Sázavou ve znění změny č.
1, 3 a 4, který nabyl účinnosti dne 15. 4. 2021, je záměr přípustným. Trasa přeložky silnice
I/37 je v plochách „Plochy dopravní infrastruktury silniční – (DS), označených v textové a
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grafické části jako zastavitelné plochy Z132.1, Z132.2, Z132.5, Z132.6, Z132.7, Z132.8,
Z132.9 a Z137.1.
Uvedeno je, že v návrhu územního plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci
stávajícího tahu a umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR KV vymezený jako VPS – DK
05, jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na šířku
uličních čar (volného stavebního prostoru).
Pro plochu Z132.5 stanovuje Územní plán silniční specifickou podmínku: V lokalitě u
Převorského rybníka musí konkrétní technické řešení akceptovat stávající biotopy a odpovídat
charakteru území.
Vyjádření věcně a místně příslušného orgánu územního plánování uvádí, že posuzovaný
záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je v souladu s územním plánem Žďár nad
Sázavou.
Kumulace s jinými záměry
Připravována je stavba „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, jak již bylo uvedeno
výše, pro kterou bylo zpracováno ve znění novely zák. č. 225/2017 Sb. v 04/2018 oznámení
podlimitního záměru Jednalo se o podlimitní záměr uvedený v příloze č. 1, v kategorii II
zákona pod bodem 49 (Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech
jízdních pruzích od stanovené délky 2 km; ostatní pozemní komunikace od stanovené délky 2
km a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního
průměru denních intenzit pro stávající stavby 1 000 voz/24 hod).
Předmětem záměru je přeložka silnice I/37 v úseku mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve
Žďáru nad Sázavou, která výrazně odlehčí dopravě v Brněnské ulici, v níž se dnes spojují
dopravní proudy směřující do Žďáru nad Sázavou od východu po silnici I/19 ve směru od
Nového Města na Moravě, resp. od jihu po silnici I/37 ve směru od Velké Bíteše (a tím od
dálnice D1).
Začátek přeložky silnice I/37 je ve středu budoucí okružní křižovatky OK1 na Jihlavské ulici
(silnice II/353). Trasa vede směrem na jihovýchod dvěma protisměrnými kruhovými oblouky,
poté se trasa silnice stáčí na východ. Konec přeložky je ve středu okružní křižovatky OK2.
Délka přeložky silnice I/37 je 778,805 m.
Obr. č. 6
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Jelikož se tento záměr nachází ve zvláště chráněném území (CHKO Žďárské vrchy) a
dosahuje 38,9 % limitní hodnoty, jednalo se o podlimitní záměr vyžadující předložení
oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona (§ 6 odst. 2 zákona).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ve sdělení z 24. 4.
2018, č. j. KUJI 31808/2018, OZPZ 129/2018 Ča) k podlimitnímu záměru (kód záměru
VYS670P) uvedl dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen „zákona“) s
přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, že podlimitní záměr „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská - Brněnská“ v uvedeném rozsahu (kapacitě) nepodléhá zjišťovacímu řízení
dle „zákona“.
Přeložka silnice I/37, která je předmětem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská –
Brněnská“, je navržena v km 0,00 až 0,460 jako dočasné řešení do doby, než bude v
budoucnu rozhodnuto o další projekční přípravě a následně majetkoprávním vypořádání
obchvatu silnice I/37 a současně tak, aby její řešení umožňovalo pozdější vybudování
výhledového západního obchvatu silnice I/37.
Proběhlo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), která byla dokončena v
02/2019. K vydání Územního rozhodnutí došlo 28. 5. 2020 (č.j. KUJI 50252/2020) a
29. 6. 2020 nabylo toto Územní rozhodnutí právní moci.
Dle údajů investora probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení (odevzdán byl
koncept DSP v 02/2021) a nyní probíhá jeho připomínkování (stav k 01/2022). Po dokončení
připomínek bude do dvou týdnů vyhotoven čistopis. Po dokončení čistopisu DSP bude
následovat majetkoprávní příprava. Koncem 11/2021 byl dokončen koncept projektu
dokumentace pro provedení stavby PDPS.
Na konci roku 2022 se předpokládá zahájení stavby a v roce 2024 by měla být tato stavba
ukončena.
Celý obchvat města, který zahrnuje jihozápadní a severozápadní obchvat a bude výhledově
řešen v rámci připravovaného konečného řešení v rámci stavby ”I/37 Žďár nad Sázavou – SZ
+ JZ obchvat” vyžaduje následnou přípravu stavby. Z toho důvodu je zpracováno v rámci
Dokumentace (EIA) posouzení cílového řešení obchvatu. Stavba „I/37 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská – Brněnská“ je respektována.
Významná související a dotčená dopravní infrastruktura
Trasa přeložky křižuje průtahy silnic 1. a 2. tříd a místní komunikace:
• Ulice Dvorská
• silnice I/19 – ulice Brodská, průtah silnice 1. třídy ve směru Havlíčkův Brod –
Bystřice nad Pernštejnem
• silnice II/353 – ulice Jihlavská, průtah silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička
• MK Strojírenská – jeden z hlavních přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS
• MK Nádražní – zajišťuje přístup k železničnímu a autobusovému nádraží z centra
města
• MK Chelčického – propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu
a autobusovému nádraží.
• Nové komunikační propojení okružní křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí
Strojírenská u budovy okresního soudu.
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SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
Nová silnice je navrhována v souběhu s dvoukolejnou elektrifikovanou železniční tratí č. 250
Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav v ochranném pásmu dráhy. V roce 2017 byl posouzen
záměr „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ (oznamovatel: Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, VYS908,
závěr zjišťovacího řízení z 3. 11. 2017), který navrhuje rekonstrukci části stávající železniční
tratě, napojenou na dosavadní technické vybavení území. Zájmovým územím je úsek
železniční trati mezi železniční stanicí Žďár nad Sázavou a železničním mostem přes řeku
Sázavu a její bezprostřední okolí. Řešený úsek je součástí trati č. 250 Brno Židenice –
Havlíčkův Brod – Kolín. Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku
jednoduchých kolejových spojek č. 39, 40, 41, 43 v hlavních kolejích na sázavském zhlaví v
ŽST Žďár nad Sázavou a navazujícího tratového oblouku ve směru Sázava u Žďáru. Dále
bude provedena rekonstrukce mostu v km 86,998 a v km 87,025 spočívající v rekonstrukci
mostovek, úložných prahů a říms, kabelových lávek, rekonstrukce trakčního vedení, sanace
náspu a skalního zářezu, kabelových tras.
Oznámení záměru uvádí, že liniová část stavby, stavební objekty a provozní soubory a
meziskládky vybouraných hmot jsou až na výjimky realizovány ve stávajícím obvodu dráhy,
na pozemcích SŽDC, s. o. a Českých drah, a. s. Stavební záměr se z převážné většiny nachází
v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých případech pak na obecních
pozemcích, případně zasahuje do pozemků soukromých vlastníků.
Zhotovitelem stavby jsou Chládek a Tintěra Pardubice, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,
Chládek & Tintěra (Litoměřice) a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.
Žďár nad Sázavou, městská spojovací komunikace ul. Strojírenská – ul. Nádražní
Nová místní komunikace propojí ulice Strojírenská a Nádražní. Komunikace je situována v
jihozápadní části města, v prostoru mezi ulicemi Strojírenská, Nádražní a železniční stanicí.
Trasa komunikace je vedena ze severozápadní větve stávající okružní křižovatky ulic
Nádražní x Chelčického severozápadním směrem, kde se po cca 220 m stáčí k severu a
pokračuje podél plánované stavby obchodního střediska do místa napojení v ulici Dvořákova.
Délka nové dvoupruhové komunikace je cca 357 m v šířce 6,0 m. Záměr je v souladu s
územním plánem města Žďár nad Sázavou.
Přeložka křižovatky silnic I/19 x III/01843
Před realizací okružní křižovatky na silnici I/19, která navazuje na MÚK I/37 x I/19 (ul.
Brodská), musí být přeložena stávající styková křižovatka, aby byla zajištěna potřebná
vzdálenost mezi křižovatkami (minimálně 150 m). Předpokladem je, že k přeložení dojde
v rámci rozvojových záměrů v Hamrech nad Sázavou nebo v souvislosti s výstavbou
obchodní zóny Klafar, která by měla být napojena na silnici I/19. Pokud toto nenastane, musí
být tato přeložka zahrnuta mezi vyvolané investice přeložky silnice I/37.
Zde jsou uvedeny hlavní skutečnosti, které limitují možnosti výškového a směrového vedení
trasy:
- platný územní plán
- terénní konfigurace zejména údolí Sázavy
- železniční trať č. 250
- vedení trasy přednádražím prostorem
- související plánované projekty, zejména stavba městské spojovací komunikace
Strojírenská – Nádražní
- zachování stávajících mostů přes železniční trať
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Mimo výše uvedené je nezbytné věnovat pozornost následujícím charakteristikám území:
• Stavba je situována v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zóně ochrany
(přemostění Sázavy u železniční trati III. zóna ochrany).
• Stavba je situována v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV 107
Žďárské vrchy.
• Stavba je situována v blízkosti Dolního hřbitova, musí respektovat historické památky
(Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, zámek Žďár jak územně, tak
pohledově
• Trasa se přibližuje EVL Dívka CZ0613809 – výstavbě a provozu obchvatu v těsné
blízkosti EVL je věnována zvýšená bezpečnost pro zabezpečení zamezení negativní
změny biotopu kuňky ohnivé.
• Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Obchvat
protíná lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,44-0,53 a v km 3,12 – 3,2 (v šíři
mostu, cca 5 m) nivu Sázavy.
Zabezpečena bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnice I/37 v projektu
stavby (řešeno společně s autorizovaným projektantem ÚSES). V Dokumentaci je uvedena
možnost zabezpečení funkce biokoridoru s ohledem na údaje uvedené v technických
studiích).
Kumulace akustických vlivů je předpokládána v úseku souběhu trasy silniční komunikace a
železniční trati a také v souběhu s ostatními komunikacemi (zejména ulice Nádražní,
Chelčického, Okružní a Brodská). Vliv hlukové zátěže je posouzen v Akustické studii, která
je dále v příslušných kapitolách komentována a uvedena v Příloze č. 8 Dokumentace.
Kumulace vlivů na čistotu ovzduší je v zájmovém území předpokládána, neboť vliv na kvalitu
ovzduší mají všechny zdroje znečišťujících látek společně. Vliv zátěže související s produkcí
škodlivin do ovzduší je posouzen v Rozptylové studii, která je dále v příslušných kapitolách
komentována a uvedena v v Příloze č. 7 Dokumentace.
Kumulace dalších vlivů, jako např. vlivů na vody, na chráněné části přírody, faunu, flóru,
ekosystémy se nepředpokládá. Vliv stavby je posouzen a komentován v jednotlivých
kapitolách Dokumentace.
Kumulace vlivů na lidské zdraví (významné ovlivnění lidského zdraví) se nepředpokládá,
záměr naopak povede ke snížení negativních vlivů na lidské zdraví na území města Žďár nad
Sázavou.
5. Zdůvodnění umístění a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní
prostředí
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš. Přes Žďár nad
Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který negativně ovlivňuje
životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Důvodem pro výstavbu obchvatu je potřeba snížení dopravní zátěže a s tím souvisejících
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v centrální části města Žďár nad
Sázavou. Výstavbou obchvatu dojde k převedení významné části z celkového objemu
tranzitní dopravy v obci na novou komunikaci. Po zprovoznění obchvatu města se změní
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směrování tranzitní dopravy na vstupních křižovatkách. Změna směrování dopravy by měla
být podpořena i dopravním značením – například omezením vjezdu nákladní dopravy do
centra města, současně však by křižovatky měly být na tyto změny dimenzovány. Výrazné
snížení nákladních vozidel se projeví na křižovatkách a zároveň dojde k úbytku tranzitujících
vozidel především na hlavním tahu městem na komunikaci I/37 a na souvisejících
křižovatkách.
Současný stav intenzity dopravy v centru města (přes 8 000 vozidel/24 hod.) je zdrojem
rychle se zhoršujícího stavu životního prostředí, zejména hladiny hluku a emisí. Intenzivní
doprava silnic I/37 a I/19, vedená centrem města. Současně je doprava zdrojem mnoha
kritických situací ve vztahu k pohybu pěších a ostatní nemotorové dopravě. Snaha o snížení
rizika střetů, která se projevuje vyznačením četných přechodů světelně řízených křižovatek a
kontraproduktivně na plynulosti a propustnosti páteřních komunikací. Zpomalený pohyb,
takřka souvislého proudu vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí, prašnosti a hluku. V
případě, že nebude v dohledné době řešena dopravní situace zásadním způsobem, vzniká
nebezpečí kolapsu dopravního systému ve městě. Tato situace se z hlediska provedených
průzkumů dopravy jeví jako reálná, při předpokládaném koeficientu nárůstu bude během
příštích 15 let dosaženo intenzit přes 10 000 vozidel/24 hod.
Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany.
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %.

VARIANTY ŘEŠENÍ
Ve zjišťovacím řízení byly doručeny vyjádření, které připomínkují vedení obchvatu západním
směrem a označují jej za neodůvodněný a v rozporu s veřejnými zájmy s tím, že navrhovaná
stavba bude mít dopad na kulturní bohatství Žďáru nad Sázavou včetně světové kulturní
památky UNESCO. Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu, která
by začínala před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u Mělkovic až na ulici
Brněnská. Firma TOKOZ a.s. uvedla ve svém vyjádření situaci s názvem „Koncepce přeložek
silnic I/19 a I/37 pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce z 06/2016,
zpracovanou firmou Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v zemním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna
č. 4, která byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně. Ale i přesto je ve vyjádřeních požadována varianta východního
obchvatu přiměřeně začleněna do této kapitoly s možností posouzení možných vlivů.
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Uveden je výřez navrhované části východního obchvatu

Obr. č. 8

Obr. č. 7

Zásah do prvku ÚSES
Střet s vodním prvkem
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Trasa prochází u pramene levostranného přítoku vodoteče Staviště, které pokračuje systémem
vodních nádrží Krčů rybník, Puvák, Bruknerů rybník, Škodů rybník, Údolní nádrž Staviště.
Následně trasa přechází přes vodoteč Staviště, přibližuje se nebo prochází přes Ťapalův
rybník, východně míjí Černý les (mimo něj), přechází přes vodoteč Perničku a Stržský potok
a přibližuje se Nádrži Krčilův rybník s mokřadem. Střety s uvedenými prvky jsou orientačně
označeny na situaci obr. č. 8 červeným kruhem. Zde by došlo k významnému zásahu do
územního systému ekologické stability. Označeno na situaci obr. č. 8 zeleným kruhem.
Výřez situací ÚP Žďár nad Sázavou,
Vysoké a Stržanov
Obr. č. 9

(dle https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo)
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I při neznalosti konkrétního řešení navržené trasy, je z výše uvedených podkladů zřejmé, že
tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány obcí, tyto s takovým
řešením nepočítají. Současně trasa významně naruší celý systém ekologické stability
v několika místech. Současně bude znamenat vliv na vodní soustavu v území.
Trasa kříží ucelené zemědělsky obdělávané hony, naruší zemědělskou výrobu (kromě záboru
ZPF). Mimo to, je trasa vedena v území, které je vymezeno jako významné z hlediska
migrace velkých savců. Kladem varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním
charakteristikám není zřetelný pohled na Zelenou horu.
Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené varianty lze konstatovat, že uvedená
varianta není příznivější. Tyto závěry již nesporně byly vyhodnoceny při přípravě Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě Územních plánu obcí.
OBCHVAT 1. ČÁST
Není řešen variantně.
OBCHVAT 2. ČÁST
Pro navržené řešení bylo zpracováno dopravně inženýrské posouzení, jeho součástí je
makroskopický model města a kapacitní posouzení nových křižovatek dle ČSN 73 6102.
Posuzovány jsou 2 varianty, které se liší v uspořádání křižovatek I/37 x I/19 a I/37 x II/353.
Křižovatka I/37 x I/19
Uvedená křižovatka byla posouzena ve variantách:
• „Průsečná“
• „Trubkovitá“
Z hlediska kapacitního jsou obě varianty možné, avšak varianta „Průsečná“ oproti
„Trubkovité“ vykazuje několik dopravně bezpečnostních rizik. Proto byla projektem
rozpracována varianta „Trubkovitá“. Ta sebou přinese nižší zpoždění na jednotlivých
vjezdech do křižovatky a rovněž vyšší bezpečnost dopravy vlivem nižšího počtu kolizních
bodů. Zároveň dosahuje příznivějšího stupně úrovně kvality dopravy (ÚKD).
Křižovatka I/37 x II/353
U této křižovatky se varianty v principu liší v počtu křižovatkových větví:
• „deltovitá“
• „jednovětvová“
Kapacitně a z hlediska bezpečnosti dopravy vyhovují obě varianty, proto projekt dále
rozpracoval úspornější variantu „jednovětvovou“.
Přednádražní prostor
Nejexponovanější částí 2. úseku je prostor před stávajícím nádražím ČD. Přeložka silnice I/37
byla v rámci vyhledávací studie (Aktualizace studie tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou –
Velká Bíteš, VIAPONT s. r. o., 08/2006) navržena v tomto úseku na estakádě ve výšce cca
7,0 m nad stávajícím terénem. V technické studii (METROPROJEKT Praha a. s., 07/2009)
byla prověřena možnost vedení nivelety pod úrovní stávajícího přednádražního terénu
v tunelové variantě - tzn. v hloubce cca 10 m.
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Nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak z hlediska vlivů
na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i ekonomické
náročnosti díla. Tunelová varianta představuje rovněž rasantní zásah do přednádražního
prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se
vymykají požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě, která by
vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy
stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
V Technické studii („Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT a.s. Praha, 07/2009) byly řešeny dvě varianty s uplatněním tunelu.
Následně byla v 10/2010 zpracována Technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – přednádražní prostor“, VIAPONT s.r.o. Brno), která řešila postupně ve čtyřech
variantách možnost řešení stavby I/37 bez realizace tunelu.
Varianty přednádražního prostoru
• Varianta s realizací tunelu:
o Varianta A dlouhý tunel
o Varianta B 2 krátké tunely
• Bez realizace tunelu
Varianty přednádražního prostoru s realizací tunelu
Tabulka č. 1
Varianty
s realizací tunelu

Tunel je v technické studii navržen dvoupruhový obousměrný.
Byl prověřen a doložen ve dvou variantách:
varianta A – dlouhý tunel
U varianty A je navržena délka tunelu 630 m, budou nutné 2
únikové východy, požární vodovod, nádrž na odvodnění z
požárního zásahu, větrání, kamerový dohled, zařízení nouzového
volání, tunelový rozhlas, osvětlení a technologický objekt s
náhradním zdrojem energie a řídícím systémem.
varianta B–2 krátké tunely U varianty B jsou dva kratší tunely do délky 300 m. Otevřený
zůstane úsek vedený ve stávajícím pásu zeleně přibližně mezi
okružní křižovatkou Chelčického – Nádražní a ulicí Haškova. V
otevřeném úseku bude nová komunikace v zářezu v hloubce 7–8 m,
výškový rozdíl bude vyrovnán zdmi. Při tomto uspořádání nebude
nutný požární vodovod, nucené větrání, kamerový dohled, zařízení
nouzového volání, tunelový rozhlas. Budou nižší nároky na příkon
elektrické energie. Technologický objekt s náhradním zdrojem
energie a s řídícím systémem zůstane jako v předchozí variantě.
Tunel je v silničním úseku mezi výše uvedenými MÚK. Vedle
definitivního dopravního značení bude také instalováno proměnné
dopravní značení, které bude řídit provoz v tunelu a v případě
potřeby tunel uzavřít, bude prostřednictvím proměnného
dopravního značení provoz odkloněn.

Směrově, výškově a šířkově jsou obě varianty totožné. Ve variantě B není zakrytá střední
část tunelu, bude jednodušší provozní technologie a nižší investiční náklady.
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Schéma situace variant řešení tunelu
Obr. č. 10

Varianty přednádražního prostoru bez realizace tunelu
Zpracována byla technická studie přednádražního prostoru („Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – přednádražní prostor“ (technická studie, VIAPONT s.r.o. Brno, 10/2010), která
byla řešena ve 4 variantách výškového vedení trasy, jak je uvedeno v následujících tabulkách
č. 2, 3, 4 a 5.
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Tabulka č. 2
Varianty bez realizace tunelu
Varianta 1 (ŘSD)

Niveleta silnice I/37 v km 4,000 - 5,720 je vedena v zářezu proměnné hloubky 0,40
- 7,00 m.
Mimoúrovňově kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a
silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi
je mimoúrovňové bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu
úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš. Vzdálenost křižovatek na trase této varianty je v souladu s
ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální
vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Obr. č. 11

Obr. č. 12
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Tabulka č. 3
Varianta 2 (Město Žďár)

Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově
kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice
Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové,
v místě křížení se silnicí II/353 je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta".
Ostatní křížení s místními komunikacemi (ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou
bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Toto variantní řešení preferuje Město Žďár nad Sázavou, vzdálenost křižovatky se
silnicí II/353 a okružní křižovatky s ulicí Brněnskou neodpovídá požadavkům ČSN
73 6101.
Obr. č. 13

Obr. č. 14

Obr. č. 15
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Tabulka č. 4
Varianta 3 (estakáda před
nádražím ČD – dle
vyhledávací studie
„Aktualizace studie tahu
silnice I/37 Ždírec na
Doubravou – Velká Bíteš“,
VIAPONT s.r.o. Brno,
08/2006)

Do technické studie byla zařazena jako varianta část úseku trasy silnice I/37 z
vyhledávací studie "Aktualizace tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká
Bíteš", kterou pro Odbor přípravy staveb Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR
vypracovala firma VIAPONT s.r.o. v 08/2006.
Směrové vedení této varianty bylo použito z vyhledávací studie. Rozdíly oproti
technické studii Metroprojektu, která již vycházela z podrobného zaměření území,
se jeví jako zanedbatelné. Niveleta trasy byla řešena podrobněji s ohledem na
aktuální podklady zaměření.
Variantní řešení řeší křížení s příčnými komunikacemi mimoúrovňově, ulici
Strojírenskou přechází nadjezdem, stejně jako ulici Nádražní – Chelčického. Obě
místní komunikace jsou kříženy bez napojení na obchvat. V místě křížení se silnicí
II/353 (ulice Jihlavská) je navržena (v souladu s vyhledávací studií úrovňová
okružní křižovatka. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Obr. č. 16

Obr. č. 17
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Tabulka č. 5

Varianta 4

V průběhu zpracování technické studie přednádražního prostoru vyplynul
požadavek na vypracování další varianty, která představuje upravenou variantu 3,
tak aby byla v souladu s ustanovením článku 11.2 a tabulky. č. 21 ČSN 73 6101,
která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km. Součástí této
varianty je minimalizace mostního objektu v místě křížení obchvatu s ulicí
Nádražní – Chelčického. Toto variantní řešení obsahuje mimoúrovňové křížení s
ulicemi Strojírenskou, Nádražní – Chelčického (nadjezdem) i se silnicí II353 (ulice
Jihlavská – podjezd). Všechny tyto komunikace jsou obchvatem kříženy bez
napojení na silnici I/37. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Z důvodů zásadní změny podélného profilu trasy bylo nutno rozšířit oblast řešení o
varianty 3 a 4 v rozsahu km 3,500 - 5,975.
Obr. č. 18

Základní údaje o jednotlivých variantách
Tabulka č. 6
Varianta 1
Délka trasy
3 582,00 m
(km 2,390 - 5,972
trasy obchvatu)
Podélný sklon min. 0,50 %
hl. trasy
max. 3,64 %
Minimální
300 m
poloměr směr.
oblouku
Počty
1 mimoúrovňová
křižovatek
křižovatka
(I/37 x I/19)

Křižující
komunikace

Varianta 2
3 582,00 m
(km 2,390 - 5,972 trasy
obchvatu)
min. 0,50 %
max. 3,64 %
300 m

Varianta 3
3 585,20 m
(km 2,390 - 5,97520
trasy obchvatu)
min. 0,59%
max. 4,17 %
300 m

Varianta 4
3 585,20 m
(km 2,390 - 5,97520
trasy obchvatu)
min. 0,59%
max. 3,64 %
300 m

2 mimoúrovňové
křižovatky (I/37 x I/19 a
I/37 x II/353)

1 mimoúrovňová
křižovatka (I/37 x I/19)

1 mimoúrovňová
křižovatka (I/37 x I/19)

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

5
(I/19, ulice
Strojírenská,
ulice NádražníChelčického,
II/353 - Jihlavská,
ulice Brněnská)

5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického,
II/353 - Jihlavská, ulice
Brněnská)

úrovňové okružní
křižovatky
I/37 x II/353 a stávající
I/37 x ulice Brněnská
5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického, II/353 Jihlavská,
ulice Brněnská)

5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického, II/353 Jihlavská,
ulice Brněnská)
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Součástí technické studie byla hluková studie (AKUSTING, spol. s r. o., Cejl 76, 602 00
BRNO), jejímž předmětem bylo hlukové posouzení přednádražního prostoru (km 4,0005,500) v zářezu bez napojení na ulici Jihlavskou, I/37 v zářezu s napojením na ulici
Jihlavskou a I/37 na estakádě bez napojení na ulici Jihlavskou.
Hodnocení vedení trasy v přednádražním prostoru
Technická studie přednádražního prostoru vyčerpává ve svých variantách všechna možná
vedení nivelety v úseku mezi ulicí Strojírenskou a silnicí II/353 - ulicí Jihlavskou.
Varianta 1 je zaměřena na snížení nákladů na realizaci stavby nahrazením tunelu a všech
dalších nezbytných objektů a provozních souborů (dle Technické studie Metroprojektu a. s.
Praha, 07/2009). Dokládaná hluková studie prokazuje dosažení srovnatelného hlukového
zatížení přilehlého okolí od komunikace vedené v otevřeném zářezu, za použití
protihlukových opatření (protihlukových stěn).
Varianta 2 zohledňuje platný Územní plán města v návrhu mimoúrovňové křižovatky
I/37 x II/353 (ulice Jihlavská). Vybudování křižovatkových ramp a rozšíření silnice I/37 o
připojovací a odbočovací pruhy však klade zvýšené finanční nároky na celou stavbu.
Výsledky hlukové studia pak upozorňují na zvýšení hlukové zátěže na obytné domy ulice
Haškovy vlivem dopravy na severní rampě křižovatky. Příznivým důsledkem této varianty je
nižší dopravní zatížení ulic Jihlavská a Brněnská.
Varianta 3 podrobněji propracovává návrh „Vyhledávací studie tahu I/37" (VIAPONT s.r.o.,
08/2006. Je zaměřena na vedení nivelety nad stávající úrovní komunikací (ulice Chelčického
a Nádražní) a ploch (autobusové nádraží). Výhodou této varianty je potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Výsledky hlukové studie pro
variantu 3 však prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku od nové silnice. Rozsáhlý mostní
objekt (estakáda) klade zvýšené náklady na realizaci stavby a přispěje i ke zvýšení provozních
nákladů. Varianta řeší napojení silnice II/353 na silnici I/37 úrovňovou okružní křižovatkou,
což je v souladu s Územním plánem města, avšak bude vyžadovat souhlas s odchylným
řešením od ustanovení ČSN 76 6101.
Varianta 4 je pokusem o minimalizaci rozsahu stavby v přednádražním prostoru, snížením
rozsahu mostního objektu nad ulicí Nádražní – Chelčického a vypuštěním napojení silnice
II/353 (ulice Jihlavská) na silnici I/37. Výhodou této varianty je rovněž potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Avšak výsledky hlukové
studie pro variantu 4 prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku provozem na nové silnici.
Vedení nivelety nad úrovní stávajícího terénu ve variantách 3 a 4 představuje značné
hmotnostní zatížení celého prostoru.
Zpracovatel technické studie přednádražního prostoru na základě zpracovaných variant
doporučuje dále sledovat technické řešení varianty 1. Použití varianty 2 pro další projekční
přípravu je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od ustanovení článku 11.2 a tabulky
č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy) a případnou dohodou mezi
investorem a Městem Žďár nad Sázavou o spolupodílnictví na zvýšených nákladech z důvodů
vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a II/353.
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Navrhované řešení stavby musí být navrženo v souladu s platnými normami, vyhláškami,
hygienickými, bezpečnostními a obecně platnými předpisy. V případě navrhovaného řešení je
možné stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů na životní
prostředí v oblasti stavební a následně provozní. Navržené řešení je ve vymezeném prostoru
možné bez významného negativního ovlivnění okolního prostředí za předpokladu dodržení
všech opatření pro omezení vlivu stavby na okolní prostředí při přípravě záměru, ale zejména
v rámci stavebních prací.
Varianta, která je předmětem navrhovaného řešení JZ a SZ trasy obchvatu je podrobně
rozpracována v technických studiích. Následně bude podrobně řešena v dalším stupni
přípravy záměru a nadále bude věnována pozornost zabezpečení ochrany prostředí,
obyvatelstva, přírodních a zejména kulturních charakteristik území s podrobným řešením
opatření pro ochranu těchto složek. Jedná se zejména o prověření technického řešení vedení
trasy v oblasti 1. stavby při přechodu trasy v blízkosti Dolního hřbitova a lokalit rybníků
Nový Žďár a Převorský (možnost uplatnění mostního objektu nebo úprava nivelety
komunikace, kompenzační opatření).
6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu
zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Staničení obou úseků (úsek 1 a 2) obchvatu je společné. Každý úsek je řešen jiným
zpracovatelem, pro možnost dohledání souvislostí jsou dodržena v této kapitole označení dle
jednotlivých technických studií.
Použity jsou dosavadní údaje vymezené v technických studiích, které jsou podkladem
pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Stavba zahrnuje následující stavební objekty (vymezeny jsou v rozsahu dosavadních znalostí
přípravy stavby, samostatně jsou uvedeny údaje ohledně obou úseků vzhledem k označení
stavebních objektů v technických studiích):
ÚSEK 1
Seznam stavebních objektů a provozních souborů – 1. úsek
Tabulka č. 7
100 Objekty pozemních komunikací
SO 101.1 Přeložka silnice I/37 v km 0,000 – 2,390
SO 102.1 Okružní křižovatka TOKOZ
SO 111.1 Přeložka místní komunikace ul. Santiniho
SO 112.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k parkovišti TOKOZ
SO 113.1 Přeložka místní komunikace – ulice Dvorská
SO 114.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k Rybářství
SO 115.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku křižovatka Santiniho – OK TOKOZ
SO 116.1 Přeložka místní komunikace – výjezd z ČS UNICORN
SO 117.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku TOKOZ – k.ú.
SO 118.1 Přeložka místní komunikace – vjezd k CS UNICORN
SO 119.1 Úprava autobusových zastávek a chodníku ul. Santiniho
SO 120.1 Úprava areálu stavebnin ul. Santiniho
SO 121.1 Chodník v km 0,847
SO 122.1 Přeložka chodníku – cyklostezky v km 0,497
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SO 123.1 Přeložka polní cesty v km 2,167
SO 124.1 Přeložka chodníku v km 0,443 ul. Santiniho – parkoviště TOKOZ
SO 125.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,114 – 1,467
SO 126.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,702 – 2,154
SO 191.1 Provizorní komunikace – křižovatka Santiniho
SO 192.1 Provizorní komunikace – napojení na I/19
200 Mostní objekty
SO 201.1 Most na silnici I/37 v km 0,443 přes chodník pro pěší
SO 202.1 Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku
SO 203.1 Most na silnici I/37 v km 0,847 podchod pro pěší
SO 204.1 Most na místní komunikaci přes silnici I/37 v km 1,081
SO 205.1 Most na silnici I/37 v km 1,356 přes erozní rýhu
SO 206.1 Most na silnici I/37 v km 1,671 přes erozní rýhu
SO 207.1 Most na polní cestě přes silnici I/37 v km 2,167
300 Vodohospodářské objekty
SO 301.1 Silniční kanalizace
SO 302.1 Úprava kanalizace ČS UNICORN
SO 303.1 Úprava kanalizace ulice Santiniho
SO 304.1 Úprava kanalizace parkoviště TOZOS
SO 305.1 Úprava splaškové kanalizace v km 0,490 silnice I/37
SO 306.1 Úprava dešťové kanalizace ulice Dvorská
SO 307.1 Úprava splaškové kanalizace ulice Dvorská
SO 320.1 Přeložka vodovodu ul. Santiniho, silnice III/35016
SO 321.1 Přeložka vodovodu ul. Dvorská – příjezd k Rybářství Kinský
SO 323.1 Přeložka vodovodu ul. Dvorská
SO 324.1 Přeložka vodovodu v km 1,123 silnice I/37
SO 330.1 Úprava koryta řeky Sázavy v km 0,533
SO 331.1 Úprava odpadu z rybníka Nová Žďár
SO 332.1 Úprava koryta přítoku Převorského rybníka
400 Elektro a sdělovací objekty
SO 401.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,182 silnice I/37
SO 402.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,000-0,220 silnice I/37 vlevo
SO 403.1 Přeložka podzemního vedení VN v km 0,675 silnice I/37
SO 404.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,182 silnice I/37
SO 405.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 1,136 silnice I/37
SO 406.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 2,160 silnice I/37
SO 411.1 Přeložka podzemního vedení NN, přípojka CS UNICORN
SO 412.1 Přeložka nadzemního vedení NN v km 0,237 – 0,317 vpravo
SO 413.1 Přeložka nadzemního vedení NN – ulice Santiniho
SO 414.1 Přeložka vedení NN, areál ČS UNICORN
SO 415.1 Přeložka kabelového vedení NN – příjezd k Rybářství Kinský
SO 416.1 Přeložka kabelového vedení NN – ulice Dvorská
SO 421.1 Přeložka VO čerpací stanice UNIORN
SO 422.1 Přeložka VO ulice Santiniho
SO 423.1 Přeložka VO parkoviště TOKOZ
SO 424.1 Přeložka VO ulice Dvorská
SO 425.1 Přeložka VO – příjezd k Rybářství Kinský
SO 461.1 Přeložka místních kabelů v km 0,048 – 0,305 silnice I/37 vlevo
SO 462.1 Přeložka místních kabelů podél silnice III/35016
SO 463.1 Přeložka místních kabelů ulice Santiniho
SO 464.1 Přeložka místních kabelů v km 0,394 silnice I/37
SO 465.1 Přeložka místních kabelů v km 0,505 silnice I/37
SO 466.1 Přeložka vzdušného sdělovacího vedení – příjezd k Rybářství Kinský
SO 467.1 Přeložka místních kabelů – ulice Dvorská
SO 468.1 Přeložka místních kabelů v km 1,035 silnice I/37
SO 469.1 Přeložka telefonní přípojky ČS UNICORN
SO 470.1 Přeložka telefonní přípojky plyn. Stanice
SO 481.1 Přeložka dálkového kabelu podél silnice III/35016
500 Objekty trubních vedení
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SO 501.1 Přeložka STL plynovodu podél sil. III/35016
SO 502.1 Přeložka STL plynovodu v km 1,070 silnice I/37 na ulici Dvorské
700 Objekty pozemních staveb
SO 701.1 Protihluková opatření
800 Objekty úpravy území
SO 801.1 Rekultivace stávajících vozovek
SO 802.1 Rekultivace manipulačních pruhů a ploch ZS
SO 901.1 Vegetační úpravy
SO 902.1 Oplocení

SO 101.1 Přeložka silnice I/37 v km 0,000 – 2,390
Úsek 1. začíná v km 0,000 cca 80 m před vjezdem do prostoru čerpací stanice UNICORN.
V km 0,000 – 0,032 70 je silnice vedena v pravém směrovém oblouku R = 4 000 m. V km
0,032 70 – 0,714 22 následuje prvý směrový oblouk s přechodnicemi (A 168,37, R = 405, A =
168,37). V úseku km 0,714 22 – 1,289 44 je navržen levý směrový oblouk s přechodnicemi
(A = 167,33, R = 400, A = 167,33). C km 1,289 44 – 1,521 26 je komunikace vedena v přímé
dl. 0,241 82 km. Následuje v km 1,531 26 – 2,106 49 prvý směrový oblouk s přechodnicemi
(A = 360,56, R = 1 300 m, A = 306,56). Závěr trasy 1. části obchvatu v km 2,106 49 – 2,390
00 je veden v přímé d. 0,283 51 km.
Od začátku trasy v km 0,000 niveleta klesá spádem 4 % do km 0,399 30, kde je navržen
údolnicový zakružovací oblouk o R = 7 500 m. Následně v km 0,399 30 – 0,950 43 niveleta
stoupá sklonem 2,32 %, následný vrcholový zakružovací oblouk v km 0,950 43 má dle
technické studie hodnotu R = 37 000 m. Vedení nivelety silnice v tomto úseku zohledňuje
požadavek na kapacitu inundačního prostoru v místě přechodu řeky Sázavy a zachování
přístupu z ulice Dvorské k objektům Rybářství Kinský na druhé straně obchvatu. V km 0,950
46 – 2,106 95 stoupá niveleta sklonem 0,69 %. Vrcholový zakružovací oblouk v km 2,106 95
má hodnotu R = 31 000 m.
V závěru trasy v km 2,106 95 – 2,390 klesá niveleta komunikace spádem 3,05 % a plynule
navazuje na niveletu 2. části obchvatu.
SO 102.1 Okružní křižovatka TOKOZ
V prostoru stávající silnice III/35016 u okraje areálu firmy TOKOZ je navržena okružní
křižovatka, umožňující napojení místní komunikace k parkovišti firmy, výjezdu z čerpací
stanice a silnice III/350/16.

Průsečná křižovatka v km 0,20734 Santiniho
Její součástí jsou SO 111.1 Přeložka místní komunikace ul. Santiniho a SO 115.1 Přeložka
silnice III/35016 v úseku křižovatka Santiniho – OK TOKOZ.
Paprsky okružní křižovatky TOKOZ, příjezd k čerpací stanici UNICORN
K okružní křižovatce TOKOZ náleží paprsky, které jsou součástí přeložek komunikací
SO 112.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k parkovišti TOKOZ, SO 116.1 Přeložka
místní komunikace – výjezd z ČS UNICORN a SO 117.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku
TOKOZ.
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Přeložky místních komunikací – ulice Dvorská
V km 1,081 trasy silnice I/37 křižuje ulici Dvorská. Křížení je dle technické studie navrženo
mimoúrovňově, bz připojení na obchvat. Pro minimalizaci výšky násypu v souběhu s ulicí je
v místě stávajícího odbočení k areálu Rybářství Kinský navržen pouze podchod (světlá výška
2,50 m), vlastní příjezd je řešen od místa křížení s ulicí Dvorskou zpět proti staničení
obchvatu. Řešeno v SO 113.1 Přeložka místní komunikace – ulice Dvorská, SO 114.1
Přeložka místní komunikace – příjezd k Rybářství.
Přeložky polních cest
Pro zabezpečení dostupnosti zemědělských pozemků západně od obchvatu jsou navrženy
přeložky polních cest: SO 123.1 Přeložka polní cesty v km 2,167, SO 124.1 Přeložka chodníku
v km 0,443 ul. Santiniho – parkoviště TOKOZ, SO 125.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km
1,114 – 1,467 a SO 126.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,702 – 2,154.
Chodníky, autobusové zastávky, úpravy ploch
Pohyb pěších v blízkosti obchvatu bude zabezpečen a usměrněn vybudováním nových
chodníkových tras. Rovněž bude řešena návaznost na linky veřejné dopravy vybudováním
nových autobusových zastávek na ulici Santiniho.
Mostní objekty
Trasa obchvatu křižuje vodní toky, terénní deprese, místní komunikace, polní cesty a stezky.
Křížení je s výjimkou úrovňové křižovatky se silnicí III/35016 a ulicí Santiniho řešeno
mimoúrovňově mostními objekty.
SO 201.1 Most na silnici I/37 v km 0,443 přes chodník pro pěší (přístup pěších
z prostoru Zámek Žďár – ulice Santiniho – k parkovišti podniku TOKOZ a do prostoru
oblasti Pilské nádrže.)
Doporučené opatření
Při další přípravě projektu bude technicky zvážena možnost pozvolného zmírnění sklonu
násypu tam, kde to terén dovoluje s optickým snížením výšky násypu. Navrženou úpravou
vycházející z vyjádření ve zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
(čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a
hodnocení vlivů na krajinný ráz, se sníží výška chodníku pro pěší k parkovišti.
Obr. č. 19

Navrženo je pozvolné
zmírnění sklonu násypu
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SO 202.1 Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku (most zabezpečuje
překročení Sázavy, včetně inundačního prostoru, na levém břehu je vedená
cyklostezka, její funkce zůstane zachována, most je navržen o čtyřech polích
z monolitického předpjatého betonu o rozpětí polí 20 + 26 + 24 + 17 m).
SO 203.1 Most na silnici I/37 v km 0,847 podchod pro pěší (most je navržen jako
podchod pro pěší zajišťující propojení ulice Dvorské s prostorem severně od obchvatu
(areál rybářství Kinský).
SO 204.1 Most na místní komunikaci přes silnici I/37 v km 1,081 (most převádí místní
komunikaci ulici Dvorská přes trasu obchvatu, zpřístupňuje prostory lesních komplexů
vrchu Salvator a usedlost Starý Dvůr).
SO 205.1 Most na silnici I/37 v km 1,356 přes erozní rýhu (v km 1,356 překračuje
přeložka silnice I(37 přirozenou terénní depresi směřující východním směrem do údolí
Sázavy, mostní objekt umožní odvedení srážkových vod ze svahu západně od
obchvatu do stávajícího rybníka).
SO 206.1 Most na silnici I/37 v km 1,671 přes erozní rýhu (v km 1,671 trasy obchvatu
překonává obchvat další terénní depresi, která odvádí srážkové vody z přilehlého
svahu směrem do údolí Sázavy, mostní objekt bude sloužit k odvodnění západní strany
svahu nad obchvatem a umožní přejezd techniky na přilehlé zemědělské pozemky).
SO 207.1 Most na polní cestě přes silnici I/37 v km 2,167 (v km 2,167 křižuje obchvat
stávající polní cesta, most převede polní cestu mimoúrovňově a zachová původní
dostupnost zemědělských pozemků po obou stranách obchvatu).
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Doporučené opatření, související s prověření možnosti uplatnění mostního objektu
Doporučeno je provést prověření převedení náspu v tomto úseku na mostní objekt, který
umožní průchod územím s co nejmenším ovlivněním biotopu vlhké pcháčové louky a
nevápnitého mechového slatiniště a Převorovského rybníka a rybníka Nový Žďár.
V případě že nebude možné toto navrhované řešení uplatnit, budou uplaněna kompenzační
opatření, tj. vytvoření náhradních biotopů (např. tůní).
Zároveň je požadováno dodržet výšku tak, aby niveleta (mostního objektu nebo komunikace)
nedosáhla nad úroveň střech domů podél ulice Dvorská.
Obr. č. 20

Vymezený úsek k prověření
nového technického řešení

Navržena možnost prověření úpravy technického řešení v tomto úseku vychází z vyjádření ve
zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (čj. 00640/ZV/2019 z 16.
3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a hodnocení vlivů na krajinný
ráz.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řad stávajících inženýrských
sítí. Rozsah vymezuje výčet objektů a přeložek sítí, uvedený v tabulce č. 7 na straně 30 a 31).
Upřesnění a technické řešení přeložek bude předmětem následujícího stupně projektové
přípravy stavby.
Objekty pozemních staveb
V technické studii je vymezen požadavek na ochranu stávající obytné zástavby ulice Dvorské,
ke kterým se bližší hrana komunikace přibližuje. Technická studie navrhuje v SO 701.1
Protihluková opatření protihlukovou stěnu v km 0,475 – 0,950 vlevo a v km 0,825 – 0,900
vpravo.
Na základě Akustické studie zpracované v tomto posouzení je provedeno podrobnější
zhodnocení hlukové zátěže v souladu se stávající platnou legislativou v oblasti hluku a
vymezen rozsah navržených opatření: protihluková stěna délky 470 m v km 0,482 – 0,952
vlevo, a protihluková stěna 70 m délky vpravo v km 0,830 – 0,900.
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Navržené opatření
Navrženo je prověření možnosti uplatnění mostního objektu nebo nivelety komunikace, které
vychází z vyjádření ve zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
(čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a
hodnocení vlivů na krajinný ráz. V případě, že bude možné technicky realizovat navrhovanou
úpravu současně se zabezpečením výšky nižší, než jsou střechy objektů podél ulice Dvorská,
bude současně vyvolaná změna související s realizací protihlukového řešení (bude podrobně
následně řešeno v projektové dokumentaci).
Platí požadavek, aby bylo jejich technické řešení vymezeno příznivě z hlediska zabezpečení
omezení střetu s ornitofaunou, ale také ve vztahu k ochraně krajinného rázu (barevnost, typ
materiálu).
Objekty úpravy území
Původní trasy komunikací, které budou v rámci stavby přeloženy, budou rekultivovány. Jedná
se o část ulice Dvorská a polní cesta směrem ke Starému Dvoru – řešeno v SO 801.1
Rekultivace stávajících vozovek.
Nezbytné plochy dočasného záboru podél hlavní trasy a přeložek komunikací a plochy
skládek a zařízení staveniště budou po dokončení stavby rekultivovány a uvedeny do
původního stavu – řešeno v SO 802.1 Rekultivace manipulačních pruhů a ploch ZS.
K eliminaci narušení krajinného rázu a dosažení začlenění liniové stavby do krajiny budou
provedeny vegetační úpravy svahů silničního tělesa – bude řešeno v SO 901.1 Vegetační
úpravy.
V daném úseku je začlenění tělesa silnice vzhledem k blízkosti historických významných míst
a pohledovým charakteristikám ze směru od území Zelené hory (poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého, zámku) významné řešit s ohledem na uplatnění takových úprav, která
zabezpečí příznivé pohledové charakteristiky v obou směrech.
Na hranicích trvalého záboru bude provedeno nové oplocení pozemků (oplocení areálu
Stavebnin u křižovatky TOKOZ a okrajů pozemků v patě silnice obchvatu podél ulice
Dvorská. Nové oplocení bude předáno vlastníkům příslušných pozemků (SO 902.1 Oplocení).
ÚSEK 2
Seznam stavebních objektů a provozních souborů – 2. úsek
Pro možnost porovnání jednotlivých variant jsou uvedeny jednotlivé stavební objekty podle
variantního řešení.
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Tabulka č. 8
Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

000 Objekty přípravy staveniště
SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,1

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,100

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,100

SO 004.2 Demolice areálu König v km
4,100

SO 005.2 Demolice areálu COLAS v
km 4,15

SO 005.2 Demolice areálu COLAS
a.s. v km 4,150

SO 005.2 Demolice areálu COLAS
a.s. v km 4,150

SO 005.2 Demolice areálu COLAS a.s.
v km 4,150

SO 006.2 Demolice řadových garáží
v km 4,37

SO 006.2 Demolice řadových garáží
v km 4,370

SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370

SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370

SO 007.2 Demolice řadových 4
řadových domů v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných
domů v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov

SO 008.2 Demolice objektů v MÚK
I/37.2x I/16

SO 008.2 Demolice objektu
prodejny koberců v km 5,280

SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 009.2 Demolice garáží v km
5,260 - 5,380 (varianta ŘSD)

SO 009.2 Demolice garáží v km 5,260
- 5,380 (varianta ŘSD)

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 004.2 Demolice areálu König v km
4,100
SO 005.2 Demolice areálu COLAS a.s.
v km 4,150
SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370
SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov
SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot
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100 Objekty pozemních komunikací
SO 101.2 Hlavní trasa silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 102.2 MÚK I/37.2x
I/19.2(Brodského)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 103.2. Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x II/353 (Jihlavská)

SO 103.2. Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x II/353 (Jihlavská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 106.2 Přeložka místní
komunikace Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní –
Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní –
Strojírenská

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického (varianta
město – ovál – varianta 2)

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 112.2 Okružní křižovatka
Nádražní – Chelčického
SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 112.2 Okružní křižovatka Nádražní
– Chelčického

SO 112.2 Okružní křižovatka Nádražní
– Chelčického

SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 103.2 MÚK I/37.2x
II/353.2(Jihlavská)
SO 104.2 Úprava silnice
I/19.2(Brodského)
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská
SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2v km
3,150
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul.
Brněnská
SO 110.2 Úprava silnice II/353
(Jihlavská)
SO 111.2 Definitivní dopravní
značení

SO 111.2 Definitivní dopravní
značení
SO 112.2 Okružní křižovatka
Nádražní – Chelčického
SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní
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200 Mostní objekty a zdi
SO 201.2 Nadjezd v km 2,7 MÚK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 202.2 Nadjezd v km 2,9 ul.
Brodského

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 203.2 Most v km 3,2 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes
Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 204.2 Most na ulici Strojírenské
přes silnici I/37 v km 4,185

SO 204.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Strojírenskou v km 4,185

SO 204.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Strojírenskou v km 4,185

SO 205.2 Lávka pro pěší na ulici
Strojírenské přes silnici I/37 v km
4,212

SO 205.2 Lávka pro pěší na ulici
Strojírenské přes silnici I/37 v km
4,212

SO 205.2 Podchod pro pěší přes
stávající chodník v km 4,212

SO 205.2 Podchod pro pěší přes
stávající chodník v km 4,212

SO 206.2 Most na ulici Nádražní přes
silnici I/37 v km 4,774

SO 206.2 Most na ulici Nádražní přes
silnici I/37 v km 4,774

SO 206.2 Estakáda na silnici I/37 v km
4,850

SO 206.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Nádražní v km 4,850

SO 207.2 Lávka pro pěší přes silnici
I/37 v km 4,900

SO 207.2 Lávka pro pěší přes silnici
I/37 v km 4,900

SO 208.2 Most na sinici II/353 (ulice
Jihlavská) přes silnici I/37 v km 5,241

SO 208.2 Most na sinici II/353 (ulice
Jihlavská) přes silnici I/37 v km 5,241

SO 210.2 Opěrné zdi v km 4,40 –
4,65

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,720 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,720 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,470 4,700 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,470 4,700 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 5,3

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,000 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,000 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,700 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,700 vlevo

SO 212.2 Protihlukové zdi

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,150 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,150 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 5,012 5,050 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,860 5,061 vpravo

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo

SO 204.2 Nadjezd v km 4,2 ul.
Strojírenská
SO 205.2 Lávka pro pěší v km 4,2

SO 204.2 Most na ulici Strojírenské
přes silnici I/37 v km 4,185

SO 207.2 Podchod pro pěší v km 4,891
SO 208.2 Most na silnici II/353 přes
silnici I/37 v km 5,241

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo
SO 214.2 Opěrná zeď v km 4,850 4,911 vlevo

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Opěrná zeď v km 5,120 5,235 vlevo
SO 216.2 Protihlukové zdi

SO 220.2 Přeložka kabelovodu ŽĎAS

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas
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SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2
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400 Elektro a sdělovací objekty
SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,95

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km 3,00-3,10

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 403.2 Přeložka (zrušení) vrchního
vedení NN v km 4,40

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení
NN v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení
NN v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení NN
v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení NN
v km 4,400

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení
v km cca 4,40

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení
v km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 407.2 Přeložka vrchního vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vrchního vedení NN
v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vzdušného vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vzdušného vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km cca 5,840

SO 411.2 Přeložka vzdušného vedení
VN v km cca 5,840

SO 411.2 Přeložka vzdušného vedení
VN v km cca 5,840

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní
– Strojírenská)

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní –
Strojírenská)

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní –
Strojírenská)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 405.2 Přípojka VN –
technologický domek tunelu v km cca
4,85
SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,75-5,25
SO 407.2 Přeložka vrchního vedení
NN v km cca 5,3-5,4
SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,05
SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,20

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,00

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,013

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km cca 5,85

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km cca 5,840

SO 421.2 Přeložka a nové vedení VO
v km cca 4,20-4,60

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km
cca 4,200-4,600 (podél chodníku
Nádražní – Strojírenská)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení
VO v km cca 4,80-5,10

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení
VO v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,10-5,50

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,013
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SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,20

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO v
podchodu v km 4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO v
podchodu v km 4,200

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,90

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 426.2 Přeložka VO MUK I/37 x
II/353
SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v místě
křížení s komunikací do obchodní zóny

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v místě
křížení s komunikací do obchodní zóny

SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS

SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS

SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800

SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800

SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885

SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885

SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465

SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465

SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS

SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS

SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426
SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do
obchodní zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450
SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do
obchodní zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450
SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do obchodní
zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 460.2 Přípojka slaboproudu pro
technologický objekt
SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900
- areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900
- areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900 areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km
2,900 - areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900 areál zahradnictví

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110
– areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110
– areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450
– ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450
– ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov
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500 Objekty trubních vedení
SO 501.2 Přeložka plynovodu DN
200

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500
km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500
km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800
km (Nádražní)
600 Objekty podzemních staveb
SO 600.2 Hloubený tunel
700 Objekty pozemních staveb
SO 701.2 Provozně technologický
objekt
800 Objekty úpravy území
SO 801.2 Sadové úpravy

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800
km (Nádražní)

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800 km
(Nádražní)

-

-

-

-

-

-

-

-

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích
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Trasa 2. úseku obchvatu klesá ve sklonu 3,05 % přes MÚK I/37 x I/19 (Brodská) v přímé a
přibližně v místě křížení se silnicí I/19 se stačí levým směrovým obloukem R = 500 m k
jihovýchodu. Stávající zahrádkářskou osadu bude nutné z větší části odstranit. Silnici I/19
kříží v km 2,9 spodem a dále pokračuje k Sázavě v souběhu s železniční tratí č. 250 v
mírném stoupání 0,59 % přes areál zahradnictví Zahrada Vysočina. Před křížením se silnicí
I/19 v km 2,83 je první ze dvou nejnižších míst trasy. Úsek je veden v zářezu.
Přes údolí Sázavy trasa pokračuje v mírném stoupání 0,59 % v přímé po mostě délky
301,8 m. Krátké úseky před a za mostem jsou v násypu. Přibližně 50 m za mostem přechází
trasa z násypu do zářezu a od km 3,591 klesá ve sklonu 1,74 %. Trasa levostranným
směrovým obloukem R=500 m kopíruje železniční trať. Realizace mostu si vyžádá částečnou
demolici zahrádkářské osady. Úsek za mostem je veden přes nezastavěné plochy.
V úseku od km 4,000 – 5,720 je vzhledem k přednádražnímu prostoru řešeno vedení trasy
I/37 variantně. Tunelová varianta představuje rasantní zásah do přednádražního prostoru s
mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se vymykají
požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených údajů byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě,
která by vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní
obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
Následně jsou pro úplnost uvedeny rozdíly v řešení navrhovaných variant v přednádražním
prostoru.
VARIANTA 1 (ŘSD)
Niveleta silnice I/37 v km 4,000 - 5,720 je vedena v zářezu proměnné hloubky 0,40 - 7,00 m.
Mimoúrovňově kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353
(ulice Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové bez
napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na stávající
okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Vzdálenost křižovatek na trase této varianty je v souladu s ustanovením článku 11.2 a tabulky
č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 navržená v technické studii Metroprojektu a. s. na začátku 2. úseku
není studií přednádražního prostoru měněna. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku
trubkovitou se dvěma mostními objekty přes hlavní trasu a okružními křižovatkami.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) v závěru trasy. Jedná se o napojení na stávající
úrovňovou okružní křižovatku silnic I/37 x ulice Brněnská x MK směr ulice Jamská. Trasa
obchvatu v místě napojení vytvoří čtvrtý paprsek stávající okružné křižovatky. Dle územního
plánu je dále budoucí přestavba místní komunikace na přeložku silnice I/19 směrem na Nové
Město na Moravě.
Parametry stávající okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 40 m
šířka vozovky okružního pásu 6,0 m
šířka prstence 3 m
průměr travnaté části středního ostrova 23 m
odstředný sklon 2.0%
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Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického. V rámci stavby 2. úseku obchvatu
bude dotčena stávající okružní křižovatka ulic nádražní a Chelčického. Nová okružní
křižovatka s pěti paprsky bude vybudována ve stávající poloze jako stávající křižovatka.
Mimoúrovňové křížení s trasou obchvatu je řešeno mostním objektem – nadjezdem.
Paprsky okružní křižovatky tvoří ulice Nádražní, ulice Chelčického, ulice Chelčického –
autobusové nádraží, napojení areálu obchodního střediska Kaufland, nově budovaná místní
komunikace Nádražní – Strojírenská.
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 34 m
šířka vozovky okružního pásu 6,75 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova 16,50 m
odstředný sklon 2.5%
Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického. V místě napojení přeložky místní
komunikace – ulice Chelčického na stávající II/353 - ulice Jihlavská je navržena nová okružní
křižovatky se čtyřmi paprsky: ulice Chelčického, ulice Jihlavská (směr centrum), silnice
II/353 (směr Jihlava), nové budovaná místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží
(dle územního plánu města).
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 36 m
šířka vozovky okružního pásu 6,75 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova 18,50 m
odstředný sklon 2.5%
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Navržen je deskový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 29,00 m, rozpětí polí: 30,00 m,
volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min. 5,17 m.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Jedná se o most se vzpěradlovým rámem o 3 polích z dodatečně předpjatého betonu. Příčný
řez je deskový s konzolami, vzpěry budou železobetonové, založení hlubinné. Délka
přemostění je 47,90 m, rozpětí polí 15,20 + 19,00 + 15,20 m, volná šířka na mostě je navržena
7,50 m, volná výška pod mostem je min. 4,986 m. Na mostě bude chodník o šířce 2,50 m.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Navržen je spojitý trámový most o 8 polích z dodatečně předpjatého betonu, dvoutrámový
příčný řez, železobetonové pilíře, prosypané opěry, založení plošné. Délka přemostění je
301,80 m, rozpětí polí: 32,00 + 6 x 42,00 + 32,00 m. Volná šířka na mostě je navržena 9,50
m, volná výška pod mostem je 7,88 m (polní cesta), 19,29 m (řeka Sázava), 17,40 m (lesní
cesta). Na mostě bude chodník o šířce 2 x 0,75 m.
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SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185.68 (Metroprojekt a. s.
07/2009)
Deskový most bude o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté, železobetonové
opěry, založení plošné. Délka přemostění je 32,40 m, rozpětí polí: 30,00 m, volná šířka na
mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min 5,17 m.
SO 205.2 - Lávka pro pěší na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,211.86 (Metroprojekt
a. s. 07/2009)
Navržen je trámový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 34,40 m, rozpětí polí: 32,00 m,
volná šířka na mostě je 6,00 m, šířka chodníku 6,00 m, volná výška pod mostem bude min.
4,983 m.
SO 206.2 - Most na ulici Nádražní přes silnici I/37 v km 4,774.41
Most bude s železobetonovou rámovou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu, založení
hlubinné. Délka přemostění bude 14,50 m, rozpětí polí 13,50 m. Volná šířka na mostě:
okružní křižovatka Nádražní – Chelčického. Šířka chodníku bude proměnná, min. 1,50 m.
Volná výška pod mostem bude min. 5,00 m.
SO 207.2 - Lávka pro pěší přes silnici I/37 v km 4,900.00
Trámový most o 1 poli z dřevěných lepených nosníků s ocelovými příčníky. Uložení prosté,
opěry z kameniva – z gabionů, založení plošné. Délka přemostění bude 16,90 m, rozpětí polí
15,30 m. Volná šířka na mostě je 3,00 m, šířka chodníku 3,00 m, volná výška pod mostem
min. 5,14 m.
SO 208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93
Most s železobetonovou rámovou konstrukcí o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu.
Uložení na krajních opěrách prosté a vetknuté, železobetonové opěry, založení hlubinné.
Délka přemostění je 30,15 m, rozpětí polí: 20,00 + 8,50 m, volná šířka na mostě 11,60 m,
volná výška pod mostem min. 5,45 m. Šířka chodníku bude 3,00 m.
Úpravy stávajících komunikací
Trasa přeložky v přednádražním prostoru křižuje silnice I. a II. třídy a místní komunikace:
• MK Strojírenská – jeden z hlavních přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS
• MK Nádražní – zajišťuje přístup k železničnímu a autobusovému nádraží z centra města
• MK Chelčického – propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu a
autobusovému nádraží. V současnosti se připravuje komunikační propojení okružní
křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí Strojírenská u budovy okresního soudu.
• silnice II/353 – ulice Jihlavská, průtah silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička
• I/37 ulice Brněnská – napojení obchvatu okružní křižovatkou na stávající silnici I. třídy ve
směru na Vatín
• trasa obchvatu je ovlivněna rovněž budovaným propojením okružní křižovatky ulic
Chelčického x Nádražní s ulicí Strojírenská u budovy okresního soudu.
Úpravy stávajících komunikací jsou vyvolány umístěním obchvatu do území. Stávající
komunikace jsou kříženy mimoúrovňově (I/19, II/353, ul. Strojírenská, ulice Nádražní). Jsou
na nich navrženy nové mostní objekty a upraveny návaznosti v nezbytném rozsahu, přičemž
stávající poloha komunikací je zachována. Jiné stávající komunikace jsou upraveny v
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návaznosti na změnu dopravního řešení (ul. Chelčického, napojení skladu v ul. Brněnská). Z
nových komunikací se jedná o příjezd k DUN č. 2.
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského)
Směrové řešení a šířkové uspořádání je zachováno, dojde k drobné výškové úpravě v
návaznosti na nový most přes hlavní trasu. Vznikne nová čtyř ramenná okružní křižovatka.
Délka úpravy bude 144 m.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány novým mostem přes I/37. Směrové, výškové řešení a šířkové
uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 92 m.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 209,89 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 150,59 m
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150
Přístup pro údržbu nádrže bude z ulice V zahrádkách po stávající polní cestě, která bude nově
upravena v délce 150 m. Z polní cesty k nádrži bude vybudována nová komunikace délky 90
m. Komunikace bude jednopruhová obousměrná o šířce 3,5 m.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská
Skladovací hala v ulici Brněnská, čp. 41 je v současnosti připojena na slepé rameno okružní
křižovatky na ulici Brněnská. Na toto rameno bude napojen plánovaný obchvat a stávající
dopravní obsluha skladu z tohoto místa nebude dále možná. Nový účelový vjezd do areálu je
navržen z ulice Brněnská, která se po zprovoznění obchvatu stane místní komunikací.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní
Rekonstrukce okružní křižovatky Nádražní – Chelčického a vybudování nového mostu v km
4,774.71 trasy obchvatu dojde k dotčení nově vybudované MK Strojírenská – Nádražní.
Místní komunikace bude upravena v délce 71,70 m. Základní šířka mezi obrubníky je
navržena 6,00 m s jednostranným chodníkem šířky 1,25 m. Výškové řešení zůstane
zachováno.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené v tabulce č. 8 na
stranách 58-60.
Demolice
Umístění stavby vyvolá plošně rozsáhlé demolice drobných objektů. Předpokládané demolice
jsou dle územního plánu Žďáru nad Sázavou v plochách určených k asanaci.
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V ploše MÚK I/37 x I/19 (Brodská) bude nutné uvolnit přibližně 61 000 m2 stávající
zahrádkářské kolonie Klafar a pro most přes Sázavu přibližně 5000 m2 přilehlé zahrádkářské
kolonie při ulici Strojírenská. Dále musí ustoupit převážná část areálu zahradnictví Zahrada
Vysočina. Demolice se rovněž týkají areálů firem König a COLAS. V ulici Smíchov bude
odstraněna část řadových garáží a 4 řadové domky. Plošně rozsáhlé demolice vzniknou
křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská). Jedná se o přízemní objekt prodejny koberců v ulici
Jihlavská, řadové garáže a psinec.
Úprava území
Součástí úprav území budou rekultivace částí stávající vozovek, které budou nahrazeny
přeložkami, rekultivace nezbytných ploch dočasného záboru podél trasy obchvatu a plochy
skládek a zařízení staveniště po ukončení stavby.
K eliminaci narušení krajinného rázu a dosažení začlenění liniové stavby do krajiny budou
provedeny vegetační úpravy svahů silničního tělesa.
Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na dvě části. Nejnižší místo v 1. části
je v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy.
VARIANTA 2 (Město Žďár)
Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově kříží ulici
Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí).
Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové, v místě křížení se silnicí II/353
je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta". Ostatní křížení s místními komunikacemi
(ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Toto variantní řešení preferuje Město Žďár nad Sázavou, vzdálenost křižovatky se silnicí
II/353 a okružní křižovatky s ulicí Brněnskou neodpovídá požadavkům ČSN 73 6101.
Varianta 2 se liší od varianty 1 vybudováním mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě
křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice II/353 (ulice Jihlavská).
To se projeví v šířkovém uspořádání silnice I/37 v prostoru křižovatky (odbočovací a
připojovací pruhy), se zvýšením rozsahu mostního objektu SO 208.2 a tvaru a uspořádání
okružní křižovatky Jihlavská – Chelčického (SO 110.2). Parametry směrového a výškového
vedení trasy obchvatu a rozsah ostatních objektů je shodný.
Křižovatka I/37 x I/19 – stejná jako ve variantě 1.
Mimoúrovňová křižovatka I/37 x II/353 je ve studii přednádražního prostoru navržena jako
úplná deltovitá. Tato křižovatka je obsažena v platném Územním plánu města. Její realizace je
podmíněna souhlasem s odchylným řešením od platné ČSN, protože vzdálenost mezi
křižovatkami se silnicí II/353 a I/37 na konci obchvatu odporuje ustanovením článku 11.2 a
tabulky č. 21, která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) v závěru trasy – stejná jako ve variantě 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – stejná jako ve variantě 1.
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Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického.
V místě napojení přeložky místní komunikace – ulice Chelčického na stávající II/353 - ulice
Jihlavská je navržena nová okružní křižovatky s pěti paprsky: ulice Chelčického, ulice
Jihlavská (směr centrum), silnice II/353 (směr Jihlava), jižní rampa mimoúrovňové křižovatky
silnic I/37 x II/353, nové budovaná místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží
(dle územního plánu města).
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu – elipsa - 50,50 - 34,25 m
šířka vozovky okružního pásu 6,25 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova – elipsa - 34,00 - 17,75 m
odstředný sklon 2.5%
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185.68 (Metroprojekt a.s.
07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 205.2 - Lávka pro pěší na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,211.86 (Metroprojekt
a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 206.2 - Most na ulici Nádražní přes silnici I/37 v km 4,774.41 – jako ve variantě 1.
SO 207.2 - Lávka pro pěší přes silnici I/37 v km 4,900.00 – jako ve variantě 1.
SO 208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93 – jako ve variantě 1.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako ve variantě 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská – jako ve variantě 1.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického – jako ve variantě 1.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská – jako ve variantě 1.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako ve variantě 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako ve variantě 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako ve variantě 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách 5860 této Dokumentace.
Demolice – jako ve variantě 1.
Protihluková opatření – dle technické studie – jako ve variantě 1.
Úprava území – jako ve variantě 1.
Odvodnění trasy – jako ve variantě 1.
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Z důvodů zásadní změny podélného profilu trasy bylo nutno rozšířit oblast řešení o varianty 3
a 4 v rozsahu km 3,500 - 5,975.
VARIANTA 3 (estakáda před nádražím ČD – dle vyhledávací studie „Aktualizace
studie tahu silnice I/37 Ždírec na Doubravou – Velká Bíteš“, VIAPONT s.r.o. Brno,
08/2006)
Do technické studie byla zařazena jako varianta část úseku trasy silnice I/37 z vyhledávací
studie „Aktualizace tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká Bíteš", kterou pro Odbor
přípravy staveb Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracovala firma VIAPONT s.r.o. v
08/2006. Směrové vedení této varianty bylo použito z vyhledávací studie. Rozdíly oproti
technické studii firmy Metroprojekt a.s., která již vycházela z podrobného zaměření území, se
jeví jako zanedbatelné.
Niveleta trasy byla řešena podrobněji s ohledem na aktuální podklady zaměření. Variantní
řešení řeší křížení s příčnými komunikacemi mimoúrovňově, ulici Strojírenskou přechází
nadjezdem, stejně jako ulici Nádražní – Chelčického. Obě místní komunikace jsou kříženy
bez napojení na obchvat. V místě křížení se silnicí II/353 (ulice Jihlavská) je navržena (v
souladu s vyhledávací studií úrovňová okružní křižovatka. V závěru úpravy se trasa obchvatu
úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V.
Bíteš.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 – jako varianta 1.
Křižovatka I/37 x II/353 (ulice Jihlavská) je ve variantě 3 řešena jako okružní křižovatka
s jedním jízdním pruhem oválného tvaru. ve studii přednádražního prostoru navržena jako
úplná deltovitá. Napojení přeložky silnice I/37 na silnici II/353 je obsaženo v platném
Územním plánu města. Její realizace je podmíněna souhlasem s odchylným řešením od platné
ČSN, protože vzdálenost mezi křižovatkami se silnicí II/353 a I/37 na konci obchvatu
odporuje ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21, která udává minimální vzdálenost
křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Okružní křižovatka je navržena s šesti paprsky: silnice I/37 směr Žďírec, silnice I/37 směr
Velká Bíteš, silnice II353 ulice Jihlavská směr centrum, silnice II/353 směr Jihlava, místní
komunikace Chelčického, místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží.
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu – elipsa - 34,00 - 67,00 m
šířka vozovky okružního pásu 6,50 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova – elipsa - 17,00 - 50,00 m
odstředný sklon 2.5%
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) – jako varianta 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – stejná jako varianta 1.
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
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SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185
Most s přesypanou železobetonovou rámovou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu.
Založení plošné, délka přemostění je 12,00 m, se světlostí 11,00 m. Volná šířka na mostě je
8,50 m, volná výška pod mostem bude min. 4,70 m.
SO 205.2 - Podchod pro pěší přes stávající chodník v km 4,212
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce mostu, založení plošné, délka
přemostění je 6,60 m, světlost 6,00 m. Volná šířka na mostě bude 8,50 m. Šířka chodníku pod
mostem bude 5,00 m. Volná výška pod mostem je navržena min. 3,07 m.
SO 206.2 - Most na silnici I/37 přes ulici Nádražní v km 4,850
Železobetonová spojitá konstrukce mostu z dodatečně předpjatého betonu (dvoukomorový
truhlík) o devíti polích. Opěry a podpory monolitické, železobetonové, založení hlubinné s
délkou přemostění 321,30 m, rozpětí polí je 23,00 + 31,00 + 42,00 + 42,00 + 42,00 + 42,00 +
42,00 + 31,00 + 23,00 m. Volná šířka na mostě je 9,50 + 2 x 1,30 = 12,10 m, revizní chodník
šířky 2 x 0,75 m. Volná výška pod mostem bude min. 4,66 m v místě křížení s MK Nádražní
– Chelčického, min. 4,16 m v prostoru mimo komunikace.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako varianta 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská – jako varianta 1.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 313,11 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 360,00 m + délka úpravy chodníku
pod mostem SO 205.2 - 59,00 m. Celkem 419,00 m úpravy.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako varianta 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako varianta 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako varianta 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách
35–41.
Demolice – jako varianta 1.
Úprava území – jako varianta 1.
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Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na tři části. Nejnižší místo v 1. části je
v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší místo 3. části je v km
5,154 před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné
plochy této části bude dešťová voda odvedena do stávajícího kanalizačního systému.
VARIANTA 4
V průběhu zpracování technické studie přednádražního prostoru vyplynul požadavek na
vypracování další varianty, která představuje upravenou variantu 3, tak aby byla v souladu s
ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální vzdálenost
křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km. Součástí této varianty je minimalizace mostního objektu
v místě křížení obchvatu s ulicí Nádražní – Chelčického.
Toto variantní řešení obsahuje mimoúrovňové křížení s ulicemi Strojírenskou, Nádražní –
Chelčického (nadjezdem) i se silnicí II353 (ulice Jihlavská – podjezd). Všechny tyto
komunikace jsou obchvatem kříženy bez napojení na silnici I/37. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 – jako varianta 1.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) – jako varianta 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – jako varianta 1.
Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického – jako varianta 1.
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009)
Navržen je deskový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 29,00 m, rozpětí polí: 30,00 m,
volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min. 5,17 m.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a. s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 204.2- Most na silnici I/37 přes ulici Strojírenskou v km 4,185
Most navržený jako přesypaná železobetonová rámová konstrukce z dodatečně předpjatého
betonu. Založení plošné. Délka přemostění je 12,00 m, se světlostí 11,00 m. Volná šířka na
mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je min. 4,70 m.
SO 205.2 - Podchod pro pěší přes stávající chodník v km 4,212
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce, založení plošné. Délka přemostění
6,60 m, se světlostí 6,00 m. Volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je min.
3,07 m. Šířka chodníku pod mostem je navržena 5,00 m.
SO 206.2 - Most na silnici I/37 přes ulici Nádražní v km 4,774.77
Železobetonová spojitá konstrukce z dodatečně předpjatého betonu (dvoukomorový truhlík) o
5ti polích, opěry a podpory monolitické železobetonové, založení hlubinné. Délka přemostění
je 154,30 m, rozpětí polí je 23,00 + 31,00 + 42,00 + 31,00 + 23,00 m. Volná šířka na mostě je
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9,50 + 2 x 1,30 = 12,10 m, volná výška pod mostem: min. 4,66 m v místě křížení s MK
Nádražní – Chelčického min. 4,16 m v prostoru mimo komunikace, revizní chodník je šířky 2
x 0,75 m.
SO 207.2 - Podchod pro pěší v km 4,890.94
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce, založení plošné. Délka přemostění je
6,60 m, světlost mostu je 6,00 m. Volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je
min. 3,04 m. Šířka chodníku pod mostem je 5,00 m.
SO208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93
Železobetonová rámová konstrukce o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu. Uložení na
krajních opěrách prosté a vetknuté, železobetonové opěry, založení hlubinné. Délka
přemostění 30,15 m, rozpětí polí je 20,00 + 8,50 m, volná šířka na mostě je 11,60 m, volná
výška pod mostem je min. 5,45 m. Šířka chodníku je 3,00 m.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako varianta 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 314,51 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 360,00 m + délka úpravy chodníku
pod mostem SO 205.2 - 59,00 m. Celkem 419,00 m úpravy.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako varianta 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako varianta 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako varianta 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách
58-60.
Demolice
Umístění stavby vyvolá plošně rozsáhlé demolice drobných objektů. Předpokládané demolice
jsou dle územního plánu Žďáru nad Sázavou v plochách určených k asanaci.
V ploše MÚK I/37 x I/19 (Brodská) bude nutné uvolnit přibližně 61 000 m2 stávající
zahrádkářské kolonie Klafar a pro most přes Sázavu přibližně 5 000 m2 přilehlé zahrádkářské
kolonie při ulici Strojírenská. Dále musí ustoupit převážná část areálu zahradnictví Zahrada
Vysočina. Demolice se rovněž týkají areálů firem König a COLAS. V ulici Smíchov bude
odstraněna část řadových garáží a 4 řadové domky.
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Plošně demolice vznikají za křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská). Technická studie uvádí,
že se jedná za křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská) o přízemní objekt prodejny koberců v
ulici Jihlavská, objektu u č. p. 12 a psinec. V rámci související stavby „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská – Brněná“ je SO 001 Odstranění haly s prodejnou koberců u OK1 a SO
002 Demolice drobných objektů v trase (stavební buňky v areálu psince a oplocení). Pro tuto
stavbu již bylo vydáno Územní rozhodnutí č.j. KUJI 50252/2020 z 28. 5. 2020, s nabytím
právní moci 29. 6. 2020.
Úprava území – jako varianta 1.
Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na tři části. Nejnižší místo v 1. části je
v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší místo 3. části je v km
5,342 (zářez v místě křížení se silnicí II/353) před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí
II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné plochy této části bude dešťová voda odvedena
vlastním kanalizačním systémem směrem k mostu SO 206.2 (proti směru staničení), kde bude
zaústěna do stávajícího kanalizačního systému.
Protihluková opatření – všechny varianty – dle Technické studie přednádražního
prostoru
Předmětem hlukového posouzení v Technické studii přednádražního prostoru byla oblast v
km 4,000 - 5,500 s posouzením vedení silnice I/37 v zářezu bez napojení na ulici Jihlavskou,
v zářezu s napojením na ulici Jihlavskou a na estakádě bez napojení na ulici Jihlavskou.
Tabulka č. 9
Varianta Umístění protihlukové zdi

Výška

Poznámka:

km 4,500 - 4,720
(na opěrné zdi SO 210.2)
km 4,800 - 5,233
(na opěrné zdi SO 211.2)

4,0 m

km 4,500 - 4,720
(na opěrné zdi SO 210.2)
4,800 - 5,233
(na opěrné zdi SO 211.2)

4,0 m

3

4,470 - 5,230 vlevo

4,0 m

4

km 4,470 - 5,230 vlevo

4,0 m

Snížení "staré" stávající hlukové zátěže od ulice
Chelčického a prostoru autobusového nádraží i
nádraží ČD Takto chráněné jsou obytné domy ul.
Nádražní č. o. 55-65 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné
domy ulice Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice
Haškovy č. o. 26-38 (sudá).
Snížení "staré" stávající hlukové zátěže od ulice
Chelčického a prostoru autobusového nádraží i
nádraží ČD Takto chráněné jsou obytné domy ul.
Nádražní č. o. 55-65 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné
domy ulice Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice
Haškovy č. o. 26-38 (sudá).
Navrženým opatřením dojde ke snížení "staré"
stávající hlukové zátěže od ulice Chelčického a
prostoru autobusového nádraží i nádraží ČD. Dále
tato hluková opatření snižují přírůstek hluku od
dopravy na nově budované trase obchvatu.
Navrženým opatřením dojde ke snížení "staré"
stávající hlukové zátěže od ulice Chelčického a
prostoru autobusového nádraží i nádraží ČD. Dále
tato hluková opatření snižují přírůstek hluku od
dopravy na nově budované trase obchvatu. Takto
chráněné jsou obytné domy ul. Nádražní č. o. 5565 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné domy ulice
Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice Haškovy č.
o. 26-38 (sudá).

(členění dle
předchozího
popisu)

1

2

4,0 + 2,0 m
zalomené pod
úhlem 45o

4,0 + 2,0 m
zalomené pod
úhlem 45o
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Vzhledem k výše uvedenému rozboru variant a závěru technické studie a jejího projednávání
je dále prověřena a posouzena varianta 1 a 2. Z hlediska vlivů na ovzduší a hlukovou zátěž je
zhodnocen nepříznivější stav týkající se dopravy, tedy varianta 2 (viz. kapitola B.III.1.1
Ovzduší a kapitola B.III.4 Ostatní emise a rezidua.)
Provedeno bylo podrobné zhodnocení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření byl
upřesněn na základě podrobné Akustické studie (viz další část Dokumentace a Příloha č. 8).
Na životní prostředí může mít vliv příprava staveniště, zejména příprava území pro stavbu a
následně vlastní provoz. Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začlenění do
území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Navržené technické i
stavební řešení bude v souladu s požadavky na obdobné dopravní stavby.
Provádění stavby přinese z hlediska ŽP dočasné zhoršení po dobu výstavby. Pro minimalizaci
negativních vlivů v období výstavby budou dodržena následující opatření:
- dobrý technický stav strojů pracujících na stavbě, aby nedocházelo k úkapům
pohonných hmot a mazadel
- provádění parkování, údržby a čerpání pohonných hmot všech stavebních
mechanismů mimo prostor stavby
- pro případ nepředvídaného úniku ropných látek ze stavební techniky bude
v prostoru stavby k dispozici sorpční materiál
- zajištění očisty vozů při výjezdu ze stavby
- zkrápění vozovky v období sucha a zvýšené prašnosti
Stavební práce musí probíhat maximálně šetrně. Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor a
staveništní doprava probíhat pouze po vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke
kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. Při vyjíždění staveništní
dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna.
Areál stavby bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Po předání staveniště bude
všemi zúčastněnými respektována organizace výstavby dle zásad organizace výstavby a v
dalším stupni projektu budou stanovena pravidla provozu a veškerých měření instalovaných
zařízení, která je povinen provést zhotovitel po dobu realizace, tj. revizní zprávy a atesty
materiálů, vč. prohlášení dodavatele o shodě.
Navržena technologie musí odpovídat všem platným předpisům a platným technickým listům.
K dalšímu upřesnění technického řešení dojde v následných stupních projektové
dokumentace, vymezeny budou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory.
Pro zabezpečení s maximální možné ochrany životního prostředí při realizaci stavby budou
dodrženy podmínky, které budou převzaty do technického řešení navazující projektové
dokumentace.
Zásady organizace výstavby jsou shodné s obdobnými dopravními stavbami, jedná se o
následující podmínky:
Opatření pro dobu výstavby
• Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě.
• Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na
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používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií).
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a nakládáno
s nimi mimo staveniště, což bude zajištěno oprávněnou osobou (odbornou firmou).
Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů.
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací
jsou navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek
- zabezpečeny budou odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo
dojít ke kontaminaci podloží
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné
komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení
- při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod
- těžká technika se bude pohybovat jen v linii trvalého záboru stavby.
- stavební práce budou probíhat pouze na ploše trvalého nebo dočasného záboru,
dočasné zábory budou minimalizovány, doprava bude probíhat pouze po
schválených přepravních trasách
Zařízení staveniště bude umístěno mimo segmenty územního systému ekologické
stability (ÚSES), mimo cennější přírodě blízké plochy a s ohledem na situování stavby
v CHKO Žďárské vrchy.
Mimořádně šetrně bude stavební činnosti realizována v blízkosti biotopů vlhkých luk a
rybníků a jejich doprovodných porostů. Zde nebudou umístěna zařízení staveniště
nebo skládky materiálu.
V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit
provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací
uvedena do původního stavu.
Při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály vhodnými
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost.
Zaplachtovány budou automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí
menší než 4 mm.
Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech,
ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru
zařízení staveniště).
Vyčleněna bude plocha pro čištění znečištěných vozidel odjíždějících ze staveniště.
Při práci na staveništi provádět skrápění komunikací v době dlouhodobého sucha
(v případě potřeby) a omezit maximální rychlosti pojezdu automobilů.
V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních
mechanismů s vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a
dalších strojů mimo silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou
v pracovním procesu.
Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV.
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Při projekční přípravě stavby bude zabezpečena průchodnost krajiny zejména:
• V prostoru bezprostředně souvisejícím s Dolním hřbitovem provést co největší snížení
náspu úpravou zmírnění sklonů svahů a doplnit dotčené území o vegetační úpravy
začleňující trasu silnice do této významné lokality
• Prověřit možnost umístění mostního objektu pro zamezení vlivu na biotop louky a oba
rybníky (Převorský, Nový Žďár) nebo doplnit uplatnění kompenzačních opatření
(vytvoření náhradních biotopů), včetně úpravy, která zabezpečí výšku menší, než jsou
střechy stavebních objektů na ulici Dvorské.
• Protihlukové stěny budou zvoleny s ohledem na zamezení střetu s ornitofaunou, ale
současně i řešeny s ohledem na jejich začlenění z hlediska rázu krajiny (materiál,
barva, uplatnění výsadeb popínavých druhů)
• Návrh řešení mostních objektů s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti
(průchozí výška, která umožní průchod živočichům a zajišťuje světelné podmínky v
podmostí a průchozí šířka využitelná pro živočichy k migraci).
• Propustky budou řešeny tak, aby vstup a výstup z propustku byl bezbariérový bez
kolmých usazovacích jímek stejně jako boční silniční příkopy, které svádějí dešťovou
vodu do vodního toku za a před propustkem.
• V místech křížení komunikace s vodním tokem je nezbytné instalovat trvalé zábrany
proti vnikání obojživelníků na liniovou stavbu (cca 50 cm výšky).
Mimo tyto podmínky budou dodrženy podmínky vymezené v kapitole D. IV. Charakteristika
a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací,
pokud jsou vzhledem k záměru možné.
V technickém řešení v dalších fázích přípravy záměru budou respektovány podmínky
vyplývající z vyjádření, zejména příslušného vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody a
krajiny, orgánu ochrany půdního fondu.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému řešení pro navrhované stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržené technické a stavební řešení a provozní zabezpečení a začlenění trasy
obchvatu je v souladu s požadavky na řešení takových staveb.
Navržena stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na předmětné území a dopravní
charakteristiky území. Navržena jsou opatření pro zamezení možného vlivu na okolní
antropogenní a přírodní systémy. Přesto je na základě vyjádření ve zjišťovacím řízení
Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního
průzkumu území, biologického průzkumu a hodnocení vlivů na krajinný ráz navrženo
prověření možného technického řešení z hlediska krajinného rázu a přírodního biotopu a
úprava související se zlepšením možného vlivu na ochranu historické památky (dolní
Hřbitov).
ZÁKON O INTEGROVANÉ PREVENCI VČETNĚ POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI
DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI, S NIMI SPOJENÝMI ÚROVNĚMI EMISÍ A
DALŠÍMI PARAMETRY
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Po posouzení stavby v režimu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, bude pokračovat projekční příprava stavby. Lhůty a termíny výstavby
vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností investora, případně
dalších okolností. Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel
stavby. Podrobný harmonogram prací pro celou stavbu stejně jako dílčí harmonogramy pro
jednotlivá staveniště budou zpracovány zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením
stavby. Harmonogram bude zpracován tak, aby jednotlivé fáze pracovních postupů plynule
navazovaly, a bude pravidelně aktualizován s ohledem na skutečný postup prací.
Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2031 a ukončena 2034.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Obec

Vysočina
Žďár nad Sázavou
Hamry nad Sázavou

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
• územní rozhodnutí a stavební povolení vydává příslušný stavební úřad – Městský úřad
Žďár nad Sázavou., Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou
a speciální stavební úřad – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
• Vodoprávní řízení (podle zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění) - Speciální stavební
úřad – vodoprávní úřad – Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, 591 31 Žďár
nad Sázavou
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II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Půda (druh, třída ochrany, velikost záboru)
Záměr je v 1. úseku situován na pozemcích v k. ú. Zámek Žďár p. č. 647/1, 643, 642/1,
639/11, 636/1, 636/2, 623/3, 637/2, 75/1, 639/12, 639/10, 639/6, 639/9, 642/3, 647/7, 641,
639/2, 639/5, p. č. 639/3, 639/14, 647/8, 647/9, 639/13, 623/9, 623/10, 637/3, 637/4, 637/1,
639/1, 638, 647/10, 223/1, 222/3, 219, 222/1, 226/1, 243/1, 243/16, 243/15, 226/2, 75/39,
212/1, 212/2, 695/1, 75/33, 75/38, 205/2, 207/2, 210/2, 212/3, 693/28, 697/1, 695/4, 695/5,
696/1, 693/29, 693/26, 155, 158, 160, 163, 726, 165, 168, 171, 174, 179, 178/2, 185, 184/2,
184/1, 189, 182, 186, 181/1, 80/1, 80/3, 80/4, 712/2, 718/14, 714/2, 711/3, 673/1, 188, 711/1,
711/4, 712/1, 714/1, 810, 80/9, 802, 803, 804, 805, 757/1, 756, 766, 769, 770/1, 772, 770/5,
774/14, 774/30, 774/31, 774/37, 774/36, 774/32, 774/29, 774/33, 774/34, 774/35, 775/1,
774/41, 776/10, v k. ú. Město Žďár 795232 na pozemcích p. č. 7967, 7958, 7959, 7961, 7962,
7963,
Záměr je ve 2. úseku situován na pozemcích v k. ú. Hamry nad Sázavou na p. č. 625/1 a v
k. ú. Město Žďár 795232 na p. č. 7963, 7964, 7908, 7907, 7908, 7907, 7906, 7968, 7903,
7904, 7901, 7902, 7900, 1459, 7897, 1458, 1084, 7896, 7874, 7873, 7880, 7881, 7888, 7889,
7890, 7891, 911, 913, 912, 7892, 7893, 7895, 908, 909, 7887, 7883, 7885, 7886, 7884, 7877,
7882, 907, 904, 7865, 7868, 7864, 7867, 7871, 7863/1, 7862, 7857, 7858, 7859, 7846, 7847,
7848, 7850, 7845, 7843, 7691, 7691, 7692, 7693, 7694/1, 7679, 7680/1, 7684, 7680/2, 76983,
7681, 7682, 7697/1, 7367, 7366, 7365/2, 7364/3, 7365/1, 7295, 7294/1, 7294/2, 7291, 7292,
7293, 7289, 7286, 7287, 7288, 7285, 7284, 7283, 7282, 7281, 7280, 7279, 7278, 7277, 7276,
7275, 7274, 7273, 7272, 7271, 7270, 7316, 7319, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264,
6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279,
6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294,
6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,
6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6334,
6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 7394, 6394, 6386, 6395, 6396/1,
6396/2, 6397, 6384, 6416/20, 6398, 6257, 6256, 6255, 6254, 6253, 6252, 6251, 6250, 6249,
6248, 6244, 6245, 6241, 6242, 6247, 6211, 6210, 6209/4, 6209/5, 6399, 6403, 6409, 6410,
6125, 6101, 6102, 6462/1, 6462/2, 6093, 6087, 6063/3, 6463, 6464, 6465, 6467, 6873,
6871/2, 6468, 6469, 6872, 6510, 6646, 6470, 6471, 6472, 6473, 6774, 6475, 6476, 6477,
6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6485, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492,
6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507,
6508, 6509, 6584, 6583, 65982, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577, 6576, 6575, 6574, 6573, 6572,
6571, 6570, 6569, 6568, 6567, 6566, 6564, 6563, 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556,
6555, 6554, 6553, 6552, 6551, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527,
6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543,
6544, 6545, 6647, 6648/1, 6651, 6653, 6654, 6650, 6649, 6516, 6517, 6515, 6514, 6513,
6512, 6511, 6870, 6868, 6867, 6866, 6869, 6860/2, 6851/2, 6865/1, 6865/2, 6864, 6860/1,
6851/1, 6850, 6849, 6847, 6846, 6845, 6844/4, 6844/1, 6841/1, 6841/2, 6841/3, 6652, 6657,
6655, 6656, 6547, 6548, 6549, 6648/2, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593,
6402, 6243, 6393, 7268, 7269, 7697/2, 7314, 7313, 7312, 7311/2, 7310, 7308, 7309, 7334,
7331, 1102, 7851, 7853, 7855, 7856, 7688/1, 7854/1, 899, 898, 894, 7854/3, 7688/4, 7672/2,
6852, 6853, 6843/3, 6843/2, 5537, 5538, 5531, 7636, 786/1, 748, 749, 752, 1102
Pozn.: Použity údaje dle Technické studie, v projektu může dojít k úpravám.

Výčet dotčených pozemků dle jednotlivých technických studií je uveden v Příloze č. 4 a č. 5
Dokumentace.
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ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Dle vyhodnocení záboru ZPF v rámci ÚP dojde k záboru ZPF:
Tabulka č. 10
Plocha
(dle
ÚP)

k. ú.

Kód a účel
využití území

Celková
výměra

Kultura

BPEJ

132

Zámek
Žďár
Město
Žďár

DS
Dopravní
infrastruktura
silniční

50,19

Orná
půda,
zahrada,
TTP

137

Město
Žďár

DS Dopravní
infrastruktura
silniční

8,39

Orná
půda,
zahrada,
TTP

7.29.11
8.34.01
8.34.21
8.34.04
8.34.31
8.58.00
8.50.01
8.34.24
8.50.11
8.37.15
8.67.01
8.34.01
8.50.01
8.34.34

Třída
ochrany

Zábor
ZPF
(ha)

I.+ II.
třída
(ha)

III.-V.
třída
(ha)

Odvodněná
půda
(ha)

I.
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
V.
V.
I.
III.
IV.

36,18

18,18

18,00

9,29

3,20

1,73

1,47

-

Realizací posuzovaného záměru dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků na
jednotlivých dotčených katastrálních územích. Vzhledem k fázi zpracování přípravy stavby
(Technické studie) a míře její přesnosti může být přesný rozsah záboru specifikován až v
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Předpokládá se celkový zábor 58,58 ha, z toho zábor
zemědělské půdy bude cca 39,38 ha, což je 67,22 % záboru. Zemědělská půda dle tříd
ochrany bude činit cca 19,91 ha půdy I. a II. třídy ochrany (cca 34 % celkového záboru, 50,55
% záboru ZPF) a půda III. až V. třídy ochrany bude tvořit 19,47 ha (cca 33 % celkového
záboru, 49,45 % záboru ZPF).
Zemědělská půda bude ze zemědělského půdního fondu odňata v souladu se zák. č. 334/1992
Sb., o ochraně půdního fondu, v platném znění. Se skrytými zeminami bude zacházeno
v souladu s požadavky uvedeného zákona.
Jedná se o plochu o předpokládané výměře cca 39 ha, což znamená, že příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 a 17 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo životního prostředí pro udělení
souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8.
Dle § 11a odst. (1) se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu pro ad b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně
jejich součástí a příslušenství.
Ostatní dotčené
komunikacemi).

pozemky

jsou

tvořeny

ostatními

plochami

(zejména

ostatními

Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako podklad
pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
Proveden byl pro účely posouzení orientační průzkum v rámci pochůzky při přípravě tohoto
Oznámení dle jednotlivých částí v mocnosti 0,20 až 0,30 m.
Se skrytými zeminami bude nakládáno v souladu se zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění platných předpisů, zejm. změny č. 41/2015 Sb.
Základním ukazatelem pro hodnocení kvality půd jsou bonitované půdně-ekologické jednotky
BPEJ.
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PŮDA URČENÁ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
Trasa obchvatu je navržena vesměs územím vedeném jako zemědělská plocha. Malou částí
dojde k záboru fragmentu lesní plochy.
Dle vyhodnocení záboru PUPFL v rámci ÚP dojde k záboru:
Tabulka č. 11
Plocha
k. ú.
Z 132.8

Město Žďár

Kód a účel využití
území
DS
Dopravní infrastruktura
silniční

Celková výměra
lokality (ha)
8,77

Dotčená výměra PUPFL
(ha)
0,24

Při záboru PUPFL bude postupováno v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2. Voda (zdroj vody, spotřeba)
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavbě obvyklým způsobem. Voda bude
spotřebována v prostoru zařízení staveniště. Množství bude záviset na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Výše spotřeby
bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Konkrétní spotřebu lze v současnosti pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o
předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (pouze pro pití, příp. mytí nádobí 5
l/osobu a směnu, pro mytí a sprchování, WC 120 l/osobu a směnu pro prašný a špinavý
provoz).
Případná potřeba vody přímo na stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých
klimatických podmínek) bude zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem
stavebních prací. Nároky na spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu
výstavby. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato
problematika bude řešena dodavatelem stavby.
Období provozu
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.
3. Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové zdroje)
Stavební materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude podrobně specifikován a uveden
v projektu stavby. Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu
odpovídajícím tomuto typu stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí
hlavní suroviny a materiály především do konstrukčních vrstev vozovky, tj. kamenivo a
štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů, kamenivo a štěrkopísky pro betonové
konstrukce, materiál pro kryt vozovky, ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).
Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu
nelze v této fázi vyčíslit. O možnostech volby materiálu do násypových těles a využití zeminy
(horniny) získané z jednotlivých výrubů bude rozhodnuto ve vyšším stupni projektu, včetně
stanovení přesné bilance zemin a zemních prací. Konstrukce vozovek bude vycházet z ZTP
78 Katalog vozovek pozemních komunikaci.
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Konstrukce vozovky silnic I. a druhé třídy a okružních křižovatek
Dle technické studie se předpokládá konstrukce vozovky silnice I. a II. třídy a okružních
křižovatek s ohledem na dopravní zatížení a posouzení vozovky na promrzání jako těžká
vozovka živičná:
Asfaltový beton mastixový a posypem drtí
Postřik spojovací (modifikovaný)
Asfaltový beton pro ložní vrstvu vozovky
Postřik spojovací (modifikovaný)
Asfaltový beton pro ložní vrstvu vozovky
Postřik infiltrační
Mechanicky zpevněné kamenivo
Štěrkodrť
Celkem min.
Konstrukce vozovek místních komunikací
Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu
Postřik spojovací
Asfaltový beton pro ložní vrstvu
Postřik spojovací
Mechanicky zpevněné kamenivo
Štěrkodrť
Celkem min.
Návrh konstrukce chodníků:
Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu
Postřik spojovací
Asfaltový beton pro ložní vrstvu
Postřik spojovací
Štěrkodrť
Celkem

SMA 11 S PMB 45/80-60
PS EK-M
ACL 16 S PMB 25/55-60
PS EK-M
ACP 22 S PMB 25/55-60
PI EK
MZK 0/32 Gc
ŠD 0/63 GE min

40 mm

ACO 11+50/70
PS, EK
ACL 16+50/70
PS, EK
MZK 0/32 GC
ŠDA 0/63 GE min.

40 mm

ACO 8
PS, EK
ACL 16+50/70
PS, EK
ŠDA 0/63 GE

80 mm
100 mm
200 mm
180 mm
600 mm

60 mm
170 mm
180 mm
500 mm
40 mm
60 mm
150 mm
250 mm

Tomuto složení bude odpovídat potřeba jednotlivých materiálů dle jednotlivých ploch.
Provoz
Při provozu na komunikaci se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby
silnice a spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
4. Energetické zdroje (druh, zdroj, spotřeba)
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých
stavebních strojů, rozsahu a velikosti zařízení staveniště budovaných sociálních a provozních
zařízení. K odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného
vedení NN.
Předpokládaný příkon pro zařízení staveniště se předpokládá do 200 kW. Skutečná spotřeba
elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě použitých
mechanismů a technologií.
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Provoz
Běžný provoz silnice nespotřebovává elektrickou energii.
Jiné zdroje, než uvedené nebudou po realizaci stavby dle dosavadních podkladů a znalostí pro
provoz potřebné.
5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) je chápána jako variabilita všech žijících organismů
ekosystémů a ekologických komplexů a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i
mezi ekosystémy. Biologickou rozmanitostí se rozumí pestrost ekosystémů, druhů a genů na
určitém stanovišti. Znamená rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a
kombinacích. Zahrnuje genovou variabilitu, variabilitu všech žijících organismů včetně
ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Nejedná se jen o pouhý součet
všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.
Navrhovaná stavba obchvatu předpokládá realizaci nového antropogenního útvaru v krajině.
Záměr bude představovat zásah do přírodního a krajinného systému v lokálním měřítku.
Stavba je navržena z velké části do prostoru zemědělsky obdělávaných pozemků.
Významným faktorem je umístění stavby do prostoru CHKO Žďárské vrchy. Většina trasy je
navržena ve IV. zóně ochrany, část v místě přemostění Sázavy se dostává do kontaktu s
plochou III. zóny ochrany.
Posláním CHKO Žďárské vrchy je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s
významným zastoupením přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu
se pod zalesněnými Žďárských vrchy prolínají pole a louky s dřevinnou vegetací, rybníky a
venkovským osídlením s prvky horácké lidové architektury. Významným prvkem území jsou
vodní toky, na nichž byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava.
K nejcennějším segmentům náleží zejména rašeliniště a další mokřadní společenstva.
Typickým krajinným prvkem oblasti jsou rovněž rulové skalní útvary vytvořené na
zalesněných hřbetech Žďárských vrchů a mozaika rozptýlené dřevinné vegetace s remízky a
kamenicemi v zemědělsky využívané krajině.
V CHKO Žďárské vrchy se nachází celkem 21 evropsky významných lokalit (EVL). Nejblíže
k dotčené lokalitě jsou CZ0613809 EVL Dívka (v těsné blízkosti mimo dotčené území
stavbou) a EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa (nejblíže cca 500 m, mimo dotčené území
stavbou).
Je doporučeno projekčně prověřit v rámci projektové přípravy v následující části možnost
přemostění kromě vodoteče Sázavy obou rybníků (Přerovský rybník a Nový Žďár) vzhledem
k přírodním složkám a vlhké louce s biotopy vlhké pcháčové louky a nevápnitého mechového
slatiniště se zvláště chráněnými druhy (vachta trojlistá Menyanthes trifoliata, prstnatec
májový Dactylorhiza majalis) pro zachování těchto biotopů nebo uplatnit kompenzační
opatření vytvořením náhradních biotopů.
Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné blízkosti CZ0613809 EVL Dívka by
mohla znamenat riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik nových vlivů,
negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu (zásadní změny vodního
režimu území, ovlivnění vlastností vod posypovými materiály, fragmentace území narušující
migrační cesty obojživelníků, rušení hlukem, zvýšená mortalita při přímých střetech s
vozidly, přímé narušení suchozemských biotopů kuňky, usmrcování a zraňování jedinců při
stavebních činnostech, atd. Těžiště populace se nachází v rybníku Pihoun v těsné blízkosti
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uvažované trasy obchvatu. Vzhledem k této skutečnosti bylo zpracováno posouzení vlivu
záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D,
01/2019). Záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je situován v blízkosti
některých EVL. V rámci realizace záměru tedy nedochází k záboru EVL. Vzhledem k faktu,
že cílový druh ochrany – kuňka ohnivá (Bombina bombina) – reprezentuje vagilní druh
obratlovce, který se pravděpodobně vyskytuje také za hranicí EVL, je možné předpokládat, že
se jednotlivě vyskytuje také za hranicí EVL. Hlavní trasa migrace kuňky (resp. dalších
obojživelníků) vede podél bezejmenného toku směrem k Jedlovskému rybníku a k rybníku
Dívka, tedy ve směru od uvažovaného obchvatu I/37 Žďáru n./S. Ve směru k obchvatu se
aktuálně nachází intenzívně využívané zemědělské plochy (v r. 2019 zde byla vyseta řepka
olejka) a dále směrem do intravilánu města (kde aktuálně nejsou vhodné podmínky pro výskyt
a vývoj druhu). Pokud budou v místě staveniště vytvořeny zvodnělé plochy (kaluže, výkopy
zalité vodou ap.) je velmi pravděpodobné, že zde obojživelníci mohou dočasně imigrovat z
EVL. Z tohoto pohledu je potřeba vliv na celistvost předmětu ochrany EVL Dívka hodnocen
zpracovatelem jako mírně negativní a jsou stanoveny podmínky pro zamezení takového (-1).
Z toho důvodu jsou v posouzení navrženy směry, jimiž se mají finální návrhy opatření
k prevenci ubírat, jako je revize biotopů, které se nacházejí v trase obchvatu, případně
transfer, provedení terénních prací v době rozmnožování obojživelníků a jarních tahů žab.,
revize přítomnosti žab a snůšek vajíček v terénních depresích v době dešťových srážek.
Zároveň je stanovena celá řada opatření pro stavební práce z hlediska zabezpečení nedotčení
lokality vzhledem k uvedenému předmětu ochrany.
EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa tvoří rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké
louky v nivě Stržského potoka. Předmětem ochrany je mechorost srpnatka fermežová
(Drepanocladus vernicosus). Svým výskytem je vázána na otevřená či slabě zastíněná, trvale
vlhká stanoviště – převážně rašelinné louky a přechodová rašeliniště. Srpnatka je ohrožena
především ničením přirozených stanovišť změnami vodního režimu (melioracemi).
Nebezpečné jsou i změny ve způsobu obhospodařování lokality. Nezbytně nutné je zajistit
zachování odpovídajícího a stálého vodního režimu. Důležitá je úroveň hladiny podzemní
vody, která by neměla významněji kolísat. Trasa obchvatu se nachází za hranicí dílčího
povodí, resp. níže po proudu vodního toku a riziko ovlivnění související se změnou vodních
poměrů je relativně malé. Není předpoklad dotčení tohoto území a vliv na předmět ochrany.
Zpracovatel posouzen posouzení vlivu záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí uvádí, že trasa uvažovaného obchvatu vede v dostatečné vzdálenosti od EVL.
Trasa obchvatu se nachází níže po proudu vodního toku, a tak je dotčení hydrologických
poměrů v území EVL s výskytem srpnatky možno vyloučit. Nedojde k dotčení územní
celistvosti. Navíc lze předpokládat, že vlivy nově zbudovaného obchvatu budou dostatečně
překryty stávající I/37.
Z hlediska biologické rozmanitosti jsou v území dotčeném stavbou významné lokality
související s nivou vodoteče Sázava a vlastním tokem Sázavy, lesním porostem (lesní biotop).
Niva Sázavy je nejhodnotnějším biotopem podél celé trasy s výskytem kromě synantropních
druhů zejména s výskytem některých chráněných druhů (vydra říční, obojživelníci,
ornitofauna a vodní fauna). Stromové patro je tvořeno olšemi, vrbami, v podrostu je javor
klen, jeřáb, smrk, modřín, javor babyka, střemcha, lípa. Jedná se o III. zónu ochrany.
V místě přemostění Sázavy (2. úsek) je vymezeno lokální biocentrum (U trati), po toku
Sázavy je lokální biokoridor (Sázava). Stabilita tohoto prvku nesmí být narušena, při další
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přípravě stavby budou vymezena opatření pro zabezpečení průchodnosti tohoto prvku
s možností obnovy jeho stabilizační funkce po ukončení stavby.
Biologická rozmanitost je nepostradatelná pro život člověka a je zásadní pro ekosystémovou
stabilitu. Záměr bude řešen tak, aby nedošlo k nevratnému zániku významných stanovišť, ani
míst s výskytem významných druhů. Z toho důvodu jsou navrženy opatření a prověření
možnosti jejich uplatnění při přípravě stavby.
V zájmovém území připravovaného záměru byl proveden průzkum, který zahrnuje jarní, letní
i podzimní aspekt (v roce 2019 při přípravě podkladů pro zjišťovací řízení a v roce 2021 při
přípravě podkladů pro Dokumentaci EIA). Při projekční přípravě stavby bude průzkum dále
pokračovat vzhledem k předpokládané délce provádění projekčních prací a možnosti vývinu
přírodního prostředí. Provedený průzkum byl zaměřen zejména na výskyt druhů zvláště
chráněných ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nejvýznamnějším biotopem je niva vodoteče Sázava, jejíž vliv na okolní prostředí z hlediska
biodiverzity je významný.
Z chráněných druhů rostlin nebyly v trase vymezené pro navrhovaný obchvat zjištěny
chráněné druhy (prstnatec májový Dactylorhyza majalis, vachta trojlistá Menyanthes
trifoliata). Uvedené druhy technická studie nepotvrdila, nebyly zjištěny při průzkumu v rocee
2019, ale při průzkumu v roce 2021 byly nalezeny.
V rámci průzkumu byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, ze silně
ohrožených obojživelníků kuňka žlutobřichá Bombina variegata a skokan zelený Pelophylax
esculentus, čolek obecný Lissotriton vulgaris, slepýš křehký Anguis fragilis, ještěrka obecná
Lacerta agilis, ohrožena ropucha obecná Bufo bufo, z ptáků silně ohrožený čáp černý Ciconia
nigra a ohrožená vlaštovka obecná Hirundo rustica, sledován byl v širším území ohrožený
druh rorýs obecný Apus apus.
Z hmyzu byl zjištěn výskyt ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius, z brouků
střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri a z blanokřídlých čmelák Bombus. Z dalších
bezobratlých nebyl během terénního průzkumu v linii posuzovaného záměru zaznamenán
výskyt chráněných druhů bezobratlých dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dodržena budou opatření pro ochranu těchto druhů.
Dojde k zásahu do zemědělského půdního fondu, tím bude v prostoru stavby dotčena
agrocenóza, nemající zásadní vliv na biodiverzitu přírodního prostoru. Dotčeny budou
pozemky určené k plnění funkce lesa v k. ú. Město Žďár. Na základě těchto údajů sice bude
v lokálním rozsahu dotčeno území s výskytem chráněných druhů nebo jejich biotopů, ale za
předpokladu dodržení podmínek dále uvedených a technologické kázně ze strany dodavatele
stavby nedojde k významnému ovlivnění biodiverzity. Dotčené druhy jsou v daném území
schopny využít v dostatečném rozsahu v navazujícím území přírodní biotopy, které bývají
základem biologického přínosu, které skýtá dostatečné prostory pro zabezpečení dosavadní
biodiverzity území. Navrženy budou výsadby doprovázející trasu obchvatu tak, aby došlo
nejen k začlenění trasy do území, ale i možnost doplnění biodiverzity území. Na základě
těchto úprav je možné zabezpečit vytvoření prvků zabezpečujících vytvoření obnovy a
pestrosti ekosystémů, druhů a genů na určitém stanovišti.
Navržené technické řešení je zvoleno s ohledem na možnost prostoupení trasy územím se
stanovením podmínek pro zabezpečení s ohledem na biodiverzitu přírodních systémů.
Předložena Dokumentace stanoví podmínky pro navrhovanou stavbu a další postup přípravy
záměru s ohledem nejen na občany, bezpečnost provozu, zabezpečení tranzitní dopravy, ale
také z hlediska zachování biodiverzity, tj. biologické rozmanitosti dotčeného území.
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6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)
Výstavba
Organizace postupu výstavby nebyla a v rozsahu dosavadních znalostí o stavbě nemohla být v
podkladové technické studii navržena a bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy,
stejně jako časový harmonogram výstavby. Předpokládá se výstavba při zachování stávajícího
provozu. V době výstavby bude nákladní doprava obsluhující stavbu znamenat průjezd
těžkých nákladních vozidel. Je odhadován na 50 těžkých nákladních vozidel/den.
Provoz
Stávající stav
Z posledního sčítání dopravy v roce 2020 byly k datu zpracování zveřejněn výstup
z CSD2020 v tabulkové formě ve formátu MS Excel (zveřejněné v 02/2022) a pouze
pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2020.
Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2020
Tabulka č. 12
Komu- Sčítací
nikace
úsek
I/37
6-1580
6-1586
6-1582
6-1161
6-1591
6-1592
6-1590
TV
O
M
SV

TV
1 392
2 725
2 219
2 203
1 984
1 489
1 489

O

M

SV

5 782
11 934
11 552
11 797
12 159
7 191
7 191

67
140
101
138
95
80
80

7 241
14 799
13 872
14 138
14 238
8 760
8 760

Začátek úseku

Konec úseku

Žďár n. Sáz. k. z., vyús.19
vyús.353 do Bohdalova
x s MK - ul. Novoměstská
zaús. 19 od Sázavy
zaús. 353 od Sněžné
Žďár n. Sáz.a z. z.
x s 350

vyús. 354 Ostov nad Oslavou
Žďár n. Sáz. k. z., vyús.19
vyús. 353 do Bohdalova
x s MK - ul. Novoměstská
zaús. 19 od Sázavy
zaús. 353 od Sněžné
Žďár n. Sáz. a z. z.

- těžká motorová vozidla celkem
- osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
- jednostopá motorová vozidla
- všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)

Údaje udávají počty vozidel v obou směrech za 24 hod v celoročním průměru.
Situace s vymezením sčítacích úseků – mimo území města
(použito předchozí vymezení jednotlivých sčítacích úseků)
Obr. č. 21
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Situace s vymezením sčítacích úseků – detail města
(použito předchozí vymezení jednotlivých sčítacích úseků)
Obr. č. 22

Intenzita dopravy – rok 2035
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, které jsou uvedeny pro rok 2020. Tyto údaje byly
následně přepočteny pro výhledový výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na
ostatních okolních komunikacích, které budou na obchvat napojeny.
Pro přepočet byly použity koeficienty vývoje intenzit dopravy, uvedené v dokumentu TP225
Prognóza intenzit automobilové dopravy (6/2018). Pro výpočet byly použity koeficienty pro
kraj Vysočina.
Odhad intenzity dopravy v roce 2035 na komunikacích zahrnutých do výpočtu je uveden
v následující tabulce, na mapě jsou pak zobrazeny úseky komunikací zahrnuté do studie.
Intenzita dopravy – rok 2035 (předpoklad)
Tabulka č. 13
Úsek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28

Osobní vozidla
6 891
8 146
7 947
7 947
7 947
7 715
7 715
7 715
7 715
7 715
10 042
4 751
1 536
519
4 253
2 186
2 581
6 621
7 388

Nákladní vozidla
228
371
328
328
328
1101
1101
1101
1101
1101
2014
149
142
49
96
108
148
823
1502

Celkem
7 119
8 517
8 275
8 275
8 275
8 816
8 816
8 816
8 816
8 816
12 056
4 900
1 677
567
4 349
2 294
2 729
7 445
8 890

87
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Úseky dopravy
Obr. č. 23

6 747
9 888
4 137
7 901
4 483
6 641
4 046
10 378
4 894
5 743
10 918

405
1448
507
1297
1150
1243
613
1277
883
427
802

7 152
11 336
4 644
9 199
5 633
7 884
4 659
11 655
5 777
6 171
11 720
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Nároky na jinou infrastrukturu
Přeložka silnice I/37 bude zasahovat do ochranných pásem technické infrastruktury (křižující
komunikace a sítě technického vybavení území). Konkrétní řešení střetů s těmito dílčími
ochrannými pásmy bude podrobně řešeno v projektové dokumentaci.
Ochranná pásma
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy a dále v ochranných pásmech silničních a
jednotlivých inženýrských sítí. Definice jednotlivých ochranných pásem jsou uvedeny níže.
Ochranné pásmo dráhy – tvoří prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, ale
nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy u drah celostátních a regionálních (100 m u drah
celostátních budovaných pro rychlost nad 160 km/h), 30 m od osy krajní koleje u
tramvajových drah a vleček.
Silniční ochranná pásma – pro dálnice, silnice a komunikace určuje zákon č.13/1997 Sb.,
zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění. Silničním ochranným pásmem se
rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m
od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,
a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy
nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.
Ochranné pásmo elektrického vedení
Zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu.
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) § 46 odst. 3 písm. a) svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu:
- u napětí nad 1 kV do 35 kV 7 m
- u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m
- u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m
- u napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m
Ochranné pásmo telekomunikačních vedení – dle ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích činí 1,5 m od krajního kabelu trasy
Ochranné pásmo plynovodů – ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení
vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys:
- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm 4 m
- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm 8 m
- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m
- u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m
Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích
- u vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí
- u vodovodů nad průměr 500 mm je 2,5 m
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Trasa silnice prochází lesními pozemky, čímž současně vstupuje do ochranného pásma lesa,
které je zákonem stanoveno na 50 metrů od jeho okraje.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů
znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost
zachycování znečišťujících látek)
1.1 Ovzduší
Pro záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je zpracována rozptylová studie imisní
situace č. E/5040/2018/03, aktualizace 01/2022 (Ing. Milan Číhala, TECHNICKÉ SLUŽBY
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného
Ministerstvem životního prostředí ČR (čj. 1693/820/08/DK ze dne 6. 6. 2008).
Rozptylová studie je vypočtena pro výhledový stav, tj. situaci po realizaci záměru, a to pro
výpočtový rok 2035. Výpočet rozptylové studie je proveden pro liniové zdroje emisí, tj. pro
automobilovou dopravu, související s provozem na předmětné komunikaci.
Vzhledem k různým variantám řešení přednádražního prostoru (Technická studie
VIAPONT s.r.o., 10/2010) byla pro modelování vybrána varianta č. 2 s vybudováním
mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice
II/353 (ulice Jihlavská), která je emisně nejméně příznivá. Tato varianta zohledňovala Územní
plán města.
Původně byla též navržena varianta s jedním či dvěma tunely. V případě realizace tunelu (či
dvou) by k emisím znečišťujících látek z provozu vozidel došlo pouze v jeho ústí a tím by
byla více imisně zatížena lokalita bezprostředně blízká vjezdu a výjezdu z tunelu. Varianta s
tunelem není do studie zahrnuta, není s ní v budoucnu uvažováno, jelikož by se jednalo o
razantní zásah do přednádražního prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na
výstavbu i dlouhodobý provoz.
Vzhledem ke stanoveným imisním limitům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro
následující znečišťující látky:
• NO2 (hodinové a roční koncentrace),
• CO (8hodinové koncentrace),
• částice frakce PM10 (denní a roční koncentrace),
• částice frakce PM2,5 (roční koncentrace),
• benzen (roční koncentrace),
• benzo(a)pyren (roční koncentrace).
Emise ostatních látek jsou buď nevýznamné, nebo pro ně není stanoven imisní limit pro
ochranu zdraví lidí.
Doba výstavby
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové
a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Významný podíl
na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je
závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí,
zrnitostní složení zemin na staveništi apod.

90

Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace.
Z emitovaných škodlivin v období výstavby jde zejména o částice suspendovaného prachu a
částečně oxid dusičitý. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic
z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše,
zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je
vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární
prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti
je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování
imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Obecně emise prachu z výstavby mohou být velmi vysoké a je třeba realizovat všechna
opatření k jejich minimalizaci. Jedná se zejména o následující opatření:
- účinné zkrápění všech ploch staveniště včetně přepravních tras
- čištění stavební mechanizace včetně očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
- zaplachtování automobilů, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší
než 4 mm.
- minimalizace nebo úplné vyloučení volného deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi, shromažďování dlouhodoběji ukládaného materiálu v boxech a
zamezení vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru zařízení staveniště)
- v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezení souběhu stavebních mechanismů s
vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů mimo
silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou v pracovním procesu
- používání nákladních vozidel splňujících alespoň emisní normu EURO IV
- provádění skrývky půdy a zemních prací postupně v rozsahu nezbytně nutném, aby
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí
- osázení ploch, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, co nejdříve po
dokončení prací
Pro výpočet emisního toku vstupujícího do výpočtu imisních příspěvků ke koncentracím
PM10 a PM2,5 v období výstavby byly použity následující emisní faktory uvedené v materiálu
„Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti“, který je
výsledkem řešení výzkumného projektu TA ČR, červen 2015 a je zařazen mezi metodickými
pokyny na stránkách MŽP. Jedná se o následující emisní faktory:
Rozrušování povrchu sbíjecím kladivem
0,56 kg/h práce stroje
podíl PM2,5 /PM10 činí 0,1
Buldozerování
s…. podíl jemných částic o velikosti pod 75 μm v povrchovém materiálu (%)
M… vlhkost materiálu (%)
podíl PM2,5/PM10
0,15
Pojezdy vozidel po nezpevněných plochách
s… podíl jemných částic o velikosti pod 75 μm v povrchovém materiálu (%)
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Wt… průměrná hmotnost vozidel (t)
S…rychlost (km/h)
podíl PM2,5/PM10
0,1
Emise vnášení nečistot na zpevněné veřejné komunikace
D…dráha ujetá po veřejné komunikaci od výjezdu ze staveniště
podíl PM2,5/PM10
0,242
Do výpočtu byly dosazeny průměrné hodnoty konstant uvedených ve výše jmenovaném
materiálu, ze kterého byl výpočet emisních faktorů převzat.
Obecně nárazové emise prachových částic v období výstavby mohou být za suchého a
větrného počasí relativně velice vysoké. Proto je třeba důrazně doporučit realizaci opatření na
omezení emisí TZL, jako je všech ploch včetně příjezdových komunikací i komunikací na
stavbě, důsledné čištění mechanizace, zejména čištění kol tlakovou vodou atp. Realizací
těchto opatření dojde k účinnému snížení emisního toku částic frakce PM10 i PM2,5.
Emise PM10 a PM2,5 v období výstavby
Tabulka č. 14
Emise PM10
bez zkrápění
se zkrápěním

Činnost sbíjecího kladiva
Buldozerování
Pojezdy po nezpevněné ploše
Vnášení na zpevněné komunikace

5,60
29,89
81,34
2,15

1,68
14,945
8,134
0,215

Emise PM2,5
bez zkrápění
se zkrápěním

0,56
4,48
8,13
0,52

0,168
2,24
0,813
0,052

Jednotky

kg/den
kg/den
kg/den/km
kg/den/km

Emise při provozu
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97,
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla roku 2013 aktualizována, aby
splňovala podmínky dané platnou legislativou.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a
plošných zdrojů
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a
připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám
stability mezní vrstvy ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve
složitém terénu
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Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících
látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability
ovzduší
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek
bez ohledu na třídu stability a rychlost větru
• roční průměrné koncentrace
• denní průměrné koncentrace
• klouzavý osmihodinový průměr
• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty
Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů
znečištění ovzduší na okolí.
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA 2013, výpočtovým rokem je rok
2035. Resuspenze prachu z povrchu zpevněných komunikací byla vypočtena v programu
MEFA 13 v souladu s postupem uvedeným v příloze č. 3 k Metodickému pokynu pro
vypracování rozptylových studií.
Do výpočtu nebyly zahrnuty vlivy jiných zdrojů než doprava související se záměrem, proto
dále uvedené hodnoty lze hodnotit pouze jako doplňkovou imisní zátěž lokality.
Pro výpočet byl použit program SYMOS’97, verze 2013 (v. 7.0. 6295.24465).
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s platnými imisními limity a s průměrným
imisním pozadím, známým v době zpracování studie. Výjimkou jsou částice PM2,5, u kterých
bylo také provedeno srovnání s imisním limitem výši 20 µg/m3, platným od roku 2020.
Údaje o zdrojích
Zdrojem znečišťování ovzduší je v tomto případě automobilová doprava, přičemž emise
znečišťujících látek z dopravy jsou tvořeny zejména emisemi ze spalování paliva a resuspenzí
prachu z povrchu vozovek, dále pak vlivem otěru z pneumatik a brzd.
Intenzita dopravy – rok 2035
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a pro
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, tyto údaje byly následně přepočteny pro výhledový
výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na ostatních okolních komunikacích, které
budou na obchvat napojeny. Pro přepočet byly použity koeficienty vývoje intenzit dopravy,
uvedené v dokumentu TP225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. Pro výpočet byly
použity koeficienty pro kraj Vysočina.
Použity byly dopravní intenzity pro rok 2035 uvedené na straně 84-85 v tabulce č. 13.
Emisní parametry zdrojů – doprava
Vliv stávající dopravy v části území je součástí stávajícího imisního pozadí. Do výpočtu je
zahrnuta vyvolaná doprava, související s uvedeným záměrem. Emise vozidel na dílčích
úsecích byly stanoveny programem MEFA verze 13, který slouží k výpočtu emisních faktorů
motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2035, emisní kategorie vozidel je dána
parametry programu MEFA. Výpočtová rychlost na přeložce je 70 km/h, v obci 50 km/h.
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Emise z úseků komunikací – rok 2035
Tabulka č. 15
Úsek

NOx
[g/s/km]

CO
[g/s/km]

PM10
[g/s/km]

NO2
[g/s/km]

Benzen
[g/s/km]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,01930501
0,02453826
0,02161037
0,01942614
0,02161037
0,02780687
0,02965580
0,02965580
0,02965580
0,02965580
0,05661086
0,01406475
0,00661004
0,00225122
0,01176147
0,00734866
0,00912445
0,03319854
0,04993029
0,02423699
0,05439521
0,02057468
0,04657187
0,03557085
0,06108982
0,02271697
0,05173696
0,03060559
0,02245266
0,04246629

0,03104563
0,03915080
0,03325783
0,02866519
0,03325783
0,04633020
0,04795402
0,04795402
0,04795402
0,04795402
0,08588522
0,03660834
0,01633840
0,00555901
0,03096078
0,01875876
0,02312643
0,08070134
0,11817906
0,06129499
0,13103348
0,05005587
0,11148551
0,08322161
0,15677764
0,05461936
0,12583908
0,07289343
0,05615234
0,10627287

0,00213481
0,00275999
0,00252026
0,00240818
0,00252026
0,00403738
0,00410684
0,00410684
0,00410684
0,00410684
0,00703099
0,00196485
0,00098228
0,00033491
0,00161947
0,00105165
0,00131701
0,00502565
0,00777555
0,00350751
0,00831555
0,00311181
0,00716727
0,00560529
0,00864366
0,00347987
0,00782705
0,00473534
0,00329208
0,00622193

0,00198640
0,00256002
0,00221760
0,00196305
0,00221760
0,00299005
0,00320707
0,00320707
0,00320707
0,00320707
0,00640777
0,00153724
0,00079021
0,00026955
0,00125832
0,00083202
0,00104600
0,00407495
0,00637851
0,00278901
0,00677010
0,00252219
0,00585131
0,00461999
0,00924922
0,00283551
0,00634471
0,00387434
0,00263296
0,00497458

0,00037648
0,00045045
0,00039869
0,00030070
0,00039869
0,00033030
0,00037979
0,00037979
0,00037979
0,00037979
0,00063821
0,00026559
0,00009327
0,00003157
0,00023475
0,00012534
0,00014961
0,00041900
0,00051383
0,00039249
0,00064304
0,00026119
0,00052498
0,00033072
0,00068161
0,00026477
0,00065564
0,00033148
0,00034065
0,00064678

BaP
[µg/s/km]
0,60443581
0,75067629
0,63752505
0,49339461
0,63752505
0,64560119
0,74005295
0,74005295
0,74005295
0,74005295
1,48036958
0,44460077
0,17550131
0,05956101
0,38520743
0,21806791
0,26438065
0,82904686
1,12354317
0,69705365
1,31227882
0,51540070
1,09643471
0,76296463
1,02811243
0,54403310
1,29482326
0,70620547
0,62141236
1,17794671

PM2,5
[g/s/km]
0,00144398
0,00188211
0,00169814
0,00160275
0,00169814
0,00280344
0,00286217
0,00286217
0,00286217
0,00286217
0,00500882
0,00129115
0,00067969
0,00023194
0,00105047
0,00070562
0,00089004
0,00352788
0,00557466
0,00237554
0,00588082
0,00218290
0,00509409
0,00405307
0,00633148
0,00246474
0,00549173
0,00337892
0,00225365
0,00425677

Resuspenze prachu (PM10 a PM2,5) a BaP vznikající při provozu na komunikacích
Emise (resp. emisní faktory) jsou stanoveny dle přílohy č. 3 k Metodickému pokynu odboru
ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií. Předpokládaná průměrná
hmotnost vozidel je dána interním nastavením programu MEFA 13. Resuspenze prachu
z dopravy na silnicích je vypočtena pro intenzitu dopravy na těchto komunikacích.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací – 2035
Tabulka č. 16
Úsek

PM10
[g/s/km]

BaP (v PM10)
[µg/s/km]

PM2,5
[g/s/km]

1
2
3

0,01335568
0,01217385
0,01227026

0,16003116
0,14587018
0,14702541

0,00323121
0,00294529
0,00296861
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4
5
6
7
8
9

10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,01227026
0,01227026
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01749949
0,01614009
0,02466804
0,01505258
0,01573788
0,02053232
0,02151904
0,02054617
0,02151848
0,01578127
0,01464971
0,02636170
0,01823259
0,03551690
0,02387207
0,02917047
0,01357562
0,02912541
0,01879282
0,01092538

0,14702541
0,14702541
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,20968343
0,19339470
0,29557880
0,18036394
0,18857530
0,24602355
0,25784674
0,24618950
0,25783995
0,18909521
0,17553659
0,31587265
0,21846759
0,42557263
0,28604132
0,34952815
0,16266660
0,34898817
0,22518037
0,13091074

0,00296861
0,00296861
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00423375
0,00390486
0,00596807
0,00364175
0,00380755
0,00496750
0,00520622
0,00497085
0,00520608
0,00381805
0,00354428
0,00637783
0,00441111
0,00859280
0,00577550
0,00705737
0,00328442
0,00704647
0,00454665
0,00264324

Vzhledem k použitým zdrojům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro následující
znečišťující látky:
- NO2 (hodinové a roční koncentrace)
- CO (8hodinové koncentrace)
- částice frakce PM10 (denní a roční koncentrace)
- částice frakce PM2,5 (roční koncentrace)
- benzen (roční koncentrace)
- benzo(a)pyren (roční koncentrace)
Emise ostatních látek (SO2, těžké kovy atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem
k imisním limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Imisní limity
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené zákonem č. 201/2012 Sb. V následující
tabulce č. 17 jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem výpočtu
rozptylové studie.
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Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č. 17
Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

1 hodina
1 kalendářní rok

200 µg/m3
40 µg/m3

18
-

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový průměr

10 mg/m3

-

Částice PM10
Částice PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

50 µg/m3
40 µg/m3

35
-

Částice PM2,5
Benzen
Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

20 µg/m3
5 µg/m3
1 ng/m3

-

Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot imisních
příspěvků v celé síti referenčních bodů s platným imisním limitem, pokud je stanoven, a
stávajícím imisním pozadím (průměr z let 2014-2018).
Uvedená maxima byla vypočtena přímo u komunikace I/37, ve východní části u okružní
křižovatky, kde je nejvyšší intenzita dopravy. Uvedená maxima tedy nemají vypovídací
hodnotu pro hodnocení změny imisních koncentrací u obydlených lokalit v posuzované
lokalitě, jsou též ovlivněna umístěním referenčních bodů. Hodnoty imisí v místech s obytnou
či jinou zástavbou jsou uvedeny v následující kapitole.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků
Tabulka č. 18
Zn.
látka
PM10
PM2,5
NO2
CO
Benzen
B(a)P

Doba průměrování
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 hodina
Maximální denní
8hodinový průměr
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Max. vypočtená
koncentrace
[µg/m3]
2,81
15,8
1,02
0,68
15,5

Imisní
limit
[µg/m3]
40
50
20
40
200

%
imisního
limitu
7
31,6
5,1
1,7
7,8

158

10 000

0,064
0,145 ng/m3

5
1 ng/m3

18
--13
9
---

%
imisního
pozadí
15,6
--7,8
7,6
---

1,6

---

---

1,3
14,5

0,8
0,6 ng/m3

8,0
24,2

Imisní pozadí
[µg/m3]

Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech (profilech), a to u nejbližších obydlených objektů u posuzované stavby.
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Umístění referenčních bodů
Obr. č. 24

Vypočtené hodnoty krátkodobých koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č. 19

Číslo profilu

1
2
3
4
5
6

NO2

CO

PM10

Maximální
hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální
8hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální
denní
koncentrace
[µg/m3]

2,68
2,45
2,65
5,34
4,30
12,2

19
14
17
45
26
95

3,9
2,9
2,5
5,6
4,9
13,5

Počet
překročení
koncentrace
5 µg/m3
[dny/rok]
7
10

Počet
překročení
koncentrace
10 µg/m3
[dny/rok]
3

97
7
8
9
10
Min
Max

8,03
5,53
5,99
7,05
2,45
12,2

76
60
61
60
14
95

10,1
7,0
7,2
7,8
2,5
13,5

22
13
19
13
6
22

2
2
3

Vypočtené hodnoty ročních koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č. 20
Průměrné roční koncentrace
[µg/m3]

Číslo profilu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Min
Max

NO2

PM10

PM2,5

benzen

BaP

0,097
0,077
0,058
0,244
0,204
0,279
0,370
0,301
0,325
0,297
0,058
0,37

0,65
0,39
0,23
1,56
1,17
1,37
1,81
1,27
1,42
1,19
0,23
1,81

0,196
0,122
0,074
0,489
0,375
0,453
0,610
0,442
0,490
0,417
0,074
0,61

0,0126
0,0094
0,0047
0,0232
0,0182
0,0254
0,0320
0,0256
0,0284
0,0239
0,0047
0,032

0,027
0,019
0,010
0,058
0,045
0,060
0,078
0,061
0,067
0,059
0,01
0,078

Vyhodnocení vypočtených hodnot
Realizací záměru dojde k významné změně imisní zátěže lokality, jelikož dojde ke změně
vedení trasy I/37. Lze též předpokládat snížení intenzity dopravy a tím i navýšení plynulosti
dopravního proudu v intravilánu Žďáru nad Sázavou (na trase stávající silnice I/37).
Imise PM10 a PM2,5
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 byl vypočten 15,8 µg/m3 tj. 31,6 % limitu.
Tyto vyšší imisní příspěvky jsou dané započtením sekundární prašnosti z povrchu vozovek,
k těmto vyšším koncentracím však může dojít zcela výjimečně.
Ve vybraných profilech u zástavby nejblíže komunikacím jsou vypočteny příspěvky denních
koncentrací PM10 od 2,5 do 13,5 µg/m3, přičemž maximum je vypočteno na ulici Smíchov.
Zde byla také vypočtena nejvyšší četnost překročení příspěvku 10 µg/m3. Vzhledem
k umístění objektu v blízkosti přeložky je to však očekávaná situace a lze jí předejít pouze
pravidelným čištěním komunikace. Každopádně vypočtené hodnoty denních imisních
příspěvků jsou významně pod imisním limitem (50 µg/m3), k maximálním imisním
příspěvkům PM10 může dojít pouze za velmi nepříznivých rozptylových podmínek (inverze
s velmi nízkou rychlostí větru).
V současné době je 36. nejvyšší hodnota denní koncentrace PM10 v místě stavby uváděna ve
výši cca 31 µg/m3. Lze předpokládat, že k překročení denního limitu pro PM10 vlivem
dopravy na silnici I/37 nedojde.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,81 µg/m3 (40 %
limitu). Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty příspěvků od 0,23 do 1,81 µg/m3.
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Tyto relativně vysoké příspěvky jsou opět způsobeny sekundární prašností, tj. vířením prachu
z komunikace. Při imisním pozadí cca 18 µg/m3 nedojde k překročení limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 činí 1,02 µg/m3, tj. cca
4,1 % imisního limitu. Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty do 0,61 µg/m3, tj. do
cca 3,1 % imisního limitu 20 µg/m3. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí cca 13 µg/m3
nebude imisní limit překročen.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací (sekundární prašnost) byla hodnocena i přes
vysokou nejistotu výpočtu. Přes jisté přiblížení skutečnému stavu je výpočet emisních faktorů
silně ovlivněn složením dopravního proudu, tonáží vozidel, povrchem komunikací a
způsobem údržby vozovek v letním a zimním období.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 15,5 µg/m3,
což činí 7,8 % imisního limitu 200 µg/m3. V obydlených lokalitách v okolí komunikace je
vypočten imisní příspěvek v řádu jednotek µg/m3, výjimkou je ulice Smíchov, u domu
přiléhajícímu ke komunikaci I/37, kde je vypočteno maximum 12,2 µg/m3.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 byly vypočteny max. 0,68 µg/m3.
V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek ročních imisí nejvýše 0,379 µg/m3, tj.
méně než 1 % imisního limitu (40 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 9 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
Imise CO
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 158 µg/m3, tj. 1,6 % imisního limitu
10 000 µg/m3. Výhledový příspěvek osmihodinových koncentrací u obydlených objektů byl
vypočten v rozmezí od 14 µg/m3 do 95 µg/m3. Imisní příspěvky ve všech lokalitách jsou proti
hodnotě imisního limitu minimální.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 300 µg/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,064 µg/m3, tj.
1,3 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace v řádu setin
µg/m3, nejvýše 0,032 µg/m3, což je minimální hodnota (0,6 % limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 0,8 µ g/m3 nedojde překročení imisního limitu vlivem
provozu tohoto záměru.
Imise benzo(a)pyrenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu byl vypočten 0,145 ng/m3,
tj. 14,5 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace do 0,078
ng/m3, tj. 7,8 % limitu.
Hodnota vypočtených imisí je dána obsahem benzo(a)pyrenu v sekundárních emisích
prachových částic, tudíž je zde stejná nejistota vypočtených imisí jako u suspendovaných
částic PM10 (potažmo PM2,5). Zároveň lze emise prachových částic s obsahem benzo(a)pyrenu
eliminovat pravidelnou údržbou komunikací v suchém období (kropení, úklid po zimním
období).
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 0,6 ng/m3 neočekáváme významnou změnu vlivem
provozu tohoto záměru, imisní limit nebude překročen.
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Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru se na imisní situaci lokality neprojeví takovou mírou, aby došlo k překročení imisních
limitů.
Celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ a JZ obchvat“
označit za pozitivní, spojenou s příznivým vlivem v podobě poklesu imisních příspěvků ve
středu města.
1.2 Znečišťování vody
Provoz navrhovaného záměru nesouvisí s možností úniku látek, které by mohly znamenat
znečištění vodního prostředí. Vlastní provoz je stavebně zabezpečen vzhledem
k předmětnému území
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace musí zaručovat, že odpadní vody vypouštěné do
vodoteče budou splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění (zejména obsahu NEL,
chloridů, NL).
V rámci projektové přípravy budou na základě podrobného technického řešení provedeny
hydrotechnické výpočty – posouzení na chloridy Cl-.
Výpočet bude proveden dle TP 83 kap. 5.4 Výpočet vlivu chemických rozmrazovacích látek v
odtoku z komunikace na recipientní vodoteč.
Lze uvažovat s průměrnou spotřebou 1 kg soli na 1 m2. Uplatněny budou údaje o průtocích
dle Hydrometeorologického ústavu a údaje o množství aplikované chemické rozmrazovací
látky na vozovce (pro klimatické pásmo lze počítat s hodnotou cca 0,6 až 2,0 kg/m2, počítá se
se spotřebou 1 kg/m2/sezónu).
Procentuální podíl Cl-iontů je zde cca 60 hmotnostních procent. Proto se uvažuje
s přepočtovým koeficientem kCl- = 0.6. Tento koeficient je dostatečně přesný i při větším
podílu CaCl2 (Zde je hmotnostní podíl Cl iontů 63 %).
Výsledné hodnoty koncentrací v recipientu musí splňovat limity dle nařízení vlády
č. 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a
o citlivých oblastech.
1.3 Znečištění půdy a půdního podloží
V rámci stavby by mohlo dojít ke znečištění půdy v případě havarijního stavu souvisejícího
s provozem dopravy. V tomto případě budou učiněna okamžitá opatření (záchyt
znečišťujících látek, odtěžení, dekontaminace). Během výstavby je dále nutné dodržovat
podmínky pro minimalizaci rizika znečištění horninového prostředí a podzemních vod. Mimo
jiné je třeba udržovat dokonalý stav mechanizace používané při výstavbě, používat inertních
neznečištěných materiálů do násypů, maximálně zkrátit dobu mezi odtěžením ornice a
uložením násypů a v průběhu stavby vyloučit odtok splachových vod ze staveniště.
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Dále bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních
mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány
jejich pravidelné kontroly. V prostoru stavby se nesmí skladovat pohonné hmoty a maziva.
Nutnou manipulaci s nimi je třeba omezit na minimum. V případě úniku látek ropného
původu je nutné neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i vodou
zacházet v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a
místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY
Období výstavby
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb
s uplatněním mobilních zařízení. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků.
Způsob nakládání s těmito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude
řešen dodavatelem stavby. Na stavbě budou použita chemická WC.
Během provozu se nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Produkce odpadních vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění
stavebních mechanismů, vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat
opatření zabraňující kontaminaci okolních ploch.
Po uvedení stavby do provozu nebudou vznikat odpadní vody.
DEŠŤOVÁ VODA
Technické řešení odvádění dešťových vod v podrobnějším rozsahu bude řešeno v dalších
stupních přípravy záměru (v dokumentaci k územnímu rozhodnutí DÚR a v dokumentaci ke
stavebnímu povolení DSP).
Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení
vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že
geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
V případě, že nebude možné provádět na základě hydrogeologického průzkumu zasakování
budou v souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop pak budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Menší dešťové srážky, dopadající na povrch vozovky nebo do jejích odvodňovacích prvků
(příkopů) ovlivní průtoky přilehlých vodotečí jen málo, protože většina jich prostřednictvím
vsakovacích příkopů obohatí podzemní vody. Z toho důvodu budou mít větší význam
extrémní srážkové epizody (přívalové deště).
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Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku nebo zdrženy.
V. 1 úseku budou dešťové vody odváděny dle terénních vlastností do údolí Sázavy. Tomu
bude napovídat i řešení mostních objektů přes terénní rýhy (most v km 1,356 a 1,671 přes
erozní rýhy) umožní odvedení vod z navazujícího území (ze svahu západně od obchvatu do
stávajícího rybníka, přirozená terénní deprese odvádějící vody z přilehlého svahu do údolí
Sázavy).
Ve 2. úseku je odvedení vod řešeno dle variant. Ve variantě 1 a 2 je trasa řekou Sázavou z
hlediska odvodnění rozdělena na dvě části. Nejnižší místo v 1. části je v km 2,853 a nejnižší
místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny samostatnými dešťovými
stokami přes DUN do řeky Sázavy.
Trasa je řekou Sázavou ve variantě 3. a 4. z hlediska odvodnění rozdělena na tři části.
Nejnižší místo v 1. části je v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové
vody jsou odvedeny samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší
místo 3. části je ve variantě 3. v km 5,154 před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí
II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné plochy této části bude dešťová voda odvedena do
stávajícího kanalizačního systému.
Nejnižší místo 3. části je ve variantě 4. v km 5,342 (zářez v místě křížení se silnicí II/353)
před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné
plochy této části bude dešťová voda odvedena vlastním kanalizačním systémem směrem k
mostu SO 206.2 (proti směru staničení), kde bude zaústěna do stávajícího kanalizačního
systému.
Pro odsazení usaditelných částic z dešťových vod, jejich čištění a kontrole budou sloužit
dešťové usazovací nádrže, které zabezpečí spolu s lapačem lehkých kapalin a komorou
ovládání odtoku a kontrolu.
Znečištění vody
Provoz dopravy pro realizaci navrhovaného záměru nesouvisí s možností úniku látek, které by
mohly znamenat znečištění vodního prostředí. Vlastní provoz bude stavebně zabezpečen
vzhledem k předmětnému území. Znečištěné dešťové vody ze silničního tělesa budou
zachyceny v silničních příkopech a odváděny bud' do kanalizace nebo do vodoteče přes
dešťové usazovací nádrže. V případě, že to povolí hydrogeologický průzkum, bude uplatněn
zejména v 1. části trasy však dešťové vody.
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace bude zpracován v dalších stupních přípravy stavby
a musí zaručovat, že odpadní vody vypouštěné do vodotečí budou splňovat příslušné hodnoty
přípustného znečištění (zejména obsahu NEL, chloridů, NL). Pro dobu zimní údržby je
nezbytné zabezpečit zamezení znečištění okolního vodního prostředí srážkovou vodou
(zásobovány jsou drobné vodní plochy drenážní a srážkovou vodou, splach může ohrozit
vlastnosti vody v těchto vodách). Proto budou navržena opatření zamezující únik znečištěné
vody do prostředí.
V kapitole D. IV. jsou uvedeny podmínky pro zabezpečení ochrany znečištění vody v rámci
provozu souvisejícího s provozem na I/37.
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3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby
nakládání s odpady)
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
V rámci stavebních činností budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na
provoz jednotlivých zařízení stavenišť. Současně budou během stavby vznikat v relativně
velkých množstvích odpady vázané na vlastní demoliční a stavební činnost, které bude možno
zařadit do kategorie ostatní odpady (O).
Původce bude postupovat dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
(účinný od 1. 1. 2021). Odpady budou zařazeny dle Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb., v platném
znění.
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č. 21
Kód odpadu
03 01 04
03 01 05
08 01 01
08 01 11
08 01 12

Druh odpadu
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03
01 04
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11

Kategorie odpadu Pravděpodobný způsob nakládání
N

O
N
N
O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 10
15 02 02

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

17 04 05

Železo a ocel

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující
ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné
látky)

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

17 01 01

Beton

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
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17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plast

O

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 03

Izolační materiály obsahující nebezpečné látky

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

Při rozmístění odpadu bylo postupováno tak, aby většina hmot v kategorii odpadu „O“ byla
využita pro následné použití. Jedná se především o recyklaci vyfrézovaného krytu vozovky,
konstrukce z kamene atd. Kovových konstrukcí bude využito jako druhotných surovin. Také
ostatní vybourané hmoty budou dle možnosti následně využity.
Jedná se především o odstraněné směrové sloupky, dopravní značky, svodidla, betonové
trouby, bet. sloupy – elektro apod., které budou předány majiteli k dalšímu využití.
Dřevní hmota z pokácených dřevin bude odkoupena zhotovitelem nebo si dřevo ponechají
vlastníci bez náhrady. Křoví, větve a pařezy budou štěpkovány a budou předány k dalšímu
využití (např. k mulčování, rekultivaci nebo spálení).
Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
V rámci všech činností, které jsou předpokládány při stavbě přeložky a doprovodných staveb,
budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na provoz stavebních dvorů, z
nichž většinu bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady (N). V rámci činnosti
stavebních dvorů budou vznikat odpady při údržbě a opravách strojů, při přípravě materiálů
na staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech, budou
vznikat i odpady ze sociálního zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude dodavatelem
stavby řešeno podle platné legislativy.
Současně budou v relativně velkých množstvích vznikat odpady vázané na vlastní demoliční a
stavební činnosti, které budou převážně kategorie ostatní odpady (O), některé i kategorie
nebezpečné (N - např. znečištěné demoliční materiály).
Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici
potřebné údaje. Vznik odpadů při výstavbě bude minimalizován a odpady budou přednostně
využívány přímo nebo recyklovány k dalšímu využití. Odpady, které nebude možno nijak
využít, budou zneškodňovány předepsaným způsobem nebo předávány ke zneškodnění
oprávněným osobám a firmám na základě smlouvy.
Dodrženy budou podmínky vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění. Postupováno bude v souladu s požadavky o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, požadavky na obsah škodlivin v odpadech
využívaných na povrchu terénu a na výsledky ekotoxikologických testů.
Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích
nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství. Nakládání bude zajištěno
prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány tříděné.
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Základní podmínky pro nakládání s odpady pro původce odpadů během stavby:
• Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby je povinen zařadit odpady podle
Katalogu odpadů, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné
k nakládání s odpady.
• Podle zákona o odpadech musí být odpady přednostně nabídnuty k využití a recyklaci,
tento způsob má přednost před konečnou likvidací na skládce.
• Po realizaci stavby budou doklady o způsobu nakládání s odpady původcem archivovány
minimálně 5 let a v případě, že jej správní orgán vyzve, předloží je k nahlédnutí.
• S nebezpečnými odpady vzniklými při realizaci stavby může nakládat pouze osoba
oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady
Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které
• jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny
• splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými
vlastnostmi jako mají odpady, pro které jsou určeny
• jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s
odpady a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů
• svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro
jednorázové použití, i při jejich čištění a desinfekci
• svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž
jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo
zápachem a zároveň chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo
odcizením a jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární
bezpečnost, dostupnost a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky
Odpady vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především
při úklidu vozovek, zimní údržbě, sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů, seřezávání
dřevin, čištění stok a dešťových vpustí, drobné úpravy vozovky a svahů silnice nebo
odstraňování následků havárií apod.
Při úklidu a údržbě komunikace může vznikat odpad kategorie 15 02 – Absorpční činidla,
filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy. Místem shromažďování nebezpečného
odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem.
Odpadní železo a ocel musí být vytříděno a předáno oprávněné osobě k využití.
Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad
20 02 Odpad, který bude předáván specializované firmě k biodegradaci (kompostování).
Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03
uliční smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných
pracovníků. Odpad bude odstraněn na skládku uložením.
Tabulka č. 22
Kód druhu
odpadu
15 02 02
15 02 03
17 02 01
17 02 03

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Dřevo
Plasty

N
O
O
O
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17 04 05
20 03 03
20 02 01

Železo a ocel
Uliční smetky

O
O

Biologicky rozložitelný odpad

O

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru
je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány
budou oprávněnou osobou.
Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020, o odpadech, v platném znění:
- nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii
odpadu; při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené
jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí
- nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií
odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a
nakládání se vzorky odpadu
- soustřeďovat odpady odděleně
- nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo
k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s
hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, předání zjištění přijatelnosti odpadu do
zařízení určeného pro nakládání s odpady, zařazení odpadu do kategorie, hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění
nakládání s odpady v souladu s právními předpisy, v souladu s hierarchií odpadového
hospodářství
Před uvedením posuzovaného úseku silnice I/37 do provozu bude trasa zahrnuta do
odpadového hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence odpadů, ve které bude
stanoveno množství, místo vzniku a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů
vznikajících při provozu silnice I/37.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk
Provoz na komunikacích je liniovým zdrojem hluku, který je emitován vozidly na
komunikacích. Zdrojem hluku jsou motorová vozidla, pohybující se na komunikaci. Hluk z
dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené působení) a posléze po jejím
otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé působení).
Doba výstavby
Celková hladina hluku v území bude také záviset na výběru dodavatele stavby, kvalitě jeho
strojového parku, organizaci výstavby (nasazování hlučných mechanismů do provozu),
používání případných protihlukových opatření (kapotáže strojů, mobilní protihlukové
zábrany) apod. Hladiny akustického tlaku A u běžných stavebních strojů (v dobrém

106

technickém stavu) a pohonných agregátů se ve vzdáleností 5–10 m v průměru pohybují v
rozsahu 85–95 dB. Hladiny akustického tlaku A u běžných těžkých nákladních vozidel se
pohybují v téže vzdálenost v rozmezí 75–85 dB.
K emisi hluku bude docházet i v průběhu výstavby silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací. Nejhlučnější stavební operace budou probíhat při
přípravě území pro výstavbu, kdy budou prováděny skrývky kulturních zemin a zemní práce.
Celková hladina akustického tlaku bude záviset na dodavateli stavby a kvalitě jeho strojového
parku a organizaci výstavby (nasazování hlučných mechanismů do provozu), používání
případných protihlukových opatření (kapotáže strojů, mobilní protihlukové zábrany) apod.
Hladiny akustického tlaku A u běžných stavebních strojů (v dobrém technickém stavu) a
pohonných agregátů se ve vzdáleností 5–10 m v průměru pohybují v rozsahu 85–95 dB.
Hladiny akustického tlaku A u běžných těžkých nákladních vozidel se pohybují v téže
vzdálenost v rozmezí 75–85 dB.
Jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi dopravních
staveb. Není předpoklad, že by byly všechny mechanismy užívány současně. Umístění zdrojů
hluku se bude neustále měnit dle aktuální potřeby.
Hluk v období výstavby bude mít dočasný charakter a omezí se vždy na určitý rozestavěný
úsek rozestavěné trasy přeložky.
Stavební práce budou probíhat pouze v denní době v časových úsecích tak, aby ekvivalentní
hladina akustického tlaku v denní době stanovená pro 8 souvislých na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin nepřekročila hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru staveb.
Stanovení úrovně hladiny hluku vznikajícího v období vlastní výstavby není v této fázi
přípravy záměru možné. Závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitějším je množství
přepravované zeminy při výstavbě silničního tělesa. Na hlukových emisích se dále podílí
například doba výstavby určitého úseku trasy a tím kumulace stavebních mechanismů a
vozidel v místě a čase, umístění zařízení staveniště, dvorů, technologie výstavby a akustické
parametry použitých strojů a automobilů. Tyto údaje bude možné stanovit po zvolení
dodavatele stavby.
Období provozu
Hlavním zdrojem hluku v dotčeném území bude provoz vozidel po nové přeložce l/37. Tento
hluk bude trvalý a bude více či méně zasahovat celou trasu přeložky a její okolí, a tedy i
případně obyvatelstvo v blízkém okolí.
Pří jízdě automobilů existují 3 hlavní zdroje hluku:
• hnací a převodové agregáty
• odvalování pneumatik po vozovce
• aerodynamický hluk
Hladina hluku v dotčeném území je ovlivňována třemi základními skupinami faktorů:
• druhem a technickým stavem dopravních prostředků
• intenzitou a skladbou dopravy a dalšími charakteristikami dopravy jako je např. její
plynulost, styl jízdy, rychlost, povrch vozovky, typ komunikace, podélný sklon vozovky
apod.
• stavebním uspořádáním a charakteristikou zástavby v okolí komunikace
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Pro doložení posouzení možného vlivu hlukové zátěže navrhované stavby byla zpracována
Akustická studie č. 202202-02 (Akustika Bartek s. r. o., Tomáš Bartek, 02/2022). Úkolem této
studie je zmapovat hlukovou zátěž dotčené lokality po výstavbě záměru „I/37 Žďár nad
Sázavou – SZ + JZ obchvat.“
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 14.01 profi14_uzemi (JpSoft).
Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových
pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Určující ukazatele hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 272/2011 ve znění pozdějších
předpisů (NV č. 217/2016). Dle § 12 odst. 3 se hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny
v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další
korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce
-5 dB.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Část A
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru
Tabulka č. 23
Korekce [dB]
Druh chráněného prostoru

1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor
staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde
se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:

1.

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy

108

2.
3.

4.

vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do
provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy
a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.
třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném
pásmu dráhy.
Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže (dále jen SHZ).

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit v případě, že
se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě
se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle
odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým
limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte
další korekce , +5 dB.
Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další
korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí
Tabulka č. 24
Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro venkovní prostor LAeq,T [dB]
zdroj
DEN
NOC
dálnice, silnice I. a II. tř., místní komunikace I. a II. tř.

65

55

silnice III. tř., komunikace III. tř. a účelové komunikace

60

50

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro ChVePS
Tabulka č. 25

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro venkovní prostor LAeq,T [dB]
zdroj
DEN
NOC
hluk z dopravy na silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a
účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o
55
45
pozemních komunikacích
hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a
II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad
60
50
hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích
stará hluková zátěž
70
60
CHVePS

- chráněný venkovní prostor stavby

Provoz záměru, zdroje hluku, stanovení hlukové zátěže, vstupní data
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a pro
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, které jsou uvedeny pro rok 2020. Tyto údaje byly
následně přepočteny pro výhledový výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na
ostatních okolních komunikacích, které budou na obchvat napojeny. Pro přepočet byly
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použity koeficienty vývoje intenzit dopravy, uvedené v dokumentu TP225 Prognóza intenzit
automobilové dopravy (6/2018). Pro výpočet byly použity koeficienty pro kraj Vysočina.
Odhad intenzity dopravy v roce 2035 na komunikacích zahrnutých do výpočtu je uveden na
stranách 84-85 v tabulce č. 13 Dokumentace.
V rámci posouzení je provedeno i vyhodnocení stávajícího stavu hlukové zátěže u
referenčních kontrolních bodů (dále jen RKB), které jsou již nyní v území zasaženém hlukem
z dopravy (v lokalitě Zámek Žďár – RKB č. 1 a Žďár nad Sázavou 3 - RKB č. 5 a 6) a
posouzení u nejvíce exponovaného referenčního kontrolního bodu (RKB č. 6) pro určení
hygienického limitu v rámci režimu staré hlukové zátěže. Výhledový stav v hlukové studii je
u RKB 1, 5 a 6 i ve variantním řešení (nulová varianta a varianta se záměrem).
U nejexponovanějšího RKB č. 6 je provedeno posouzení, zdali je možné pro určení
hygienického limitu uznat korekci pro režim staré hlukové zátěže.
Intenzity a složení dopravy pro sčítací úsek 6-1151 (ul. Brodská)
Tabulka č. 26
Rok
sčítání 2000
sčítání 2016
2035 nulová varianta

Osobní vozidla
4 844
7 395
8 726

Nákladní vozidla
859
840
966

Celkem
5 703
8 235
9 692

6 621

823

7 445

2035 záměr

Vymezení objektů a referenčních kontrolních bodů
Dle umístění záměru byly vymezeny všechny nejbližší objekty k bydlení, u kterých byly
vyměřeny referenční kontrolní body (dále jen RKB). Kontrolní body byly zvoleny
v chráněném venkovním prostoru stavby nejblíže situovaném vůči novému zdroji hluku – 2 m
od fasády ve výšce od 2 do 15 m (ve výšce jednotlivých podlaží) a v půdorysné cca
vzdálenosti od osy sledované komunikace.
Referenční kontrolní body
Tabulka č. 27
RKB č.

staničení cca [km]

č. p.

k. ú.

vzdálenost cca [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.400
0.750
0.930
2.170
2.850
2.900
3.000
4.300
4.820
4.990
5.140
5.440

216
503
174
2419
2034
2032
811
513
2138
2148
2153
838

Zámek Žďár
Zámek Žďár
Zámek Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár

80
50
23
250
42
72
51
22
26
34
40
39

Protihluková stěna
Vzhledem k nadlimitním imisním hodnotám ve sledované zástavbě k bydlení v okolí
budoucího záměru byly navrženy a modelovány protihlukové stěny umístěné na horních
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hranách náspů či zářezů. Z vnitřní strany (směrem ke komunikaci) doporučuje zpracovatel
akustické studie s pohltivým povrchem.
Soupis modelovaných protihlukových stěn
Tabulka č. 28
č. PHS

ve směru
od Ždírce

začátek
[km]

délka
[m]

výška
[m]

1
2
3a
3b
4
5
6

L
P
L
L
L
L
L

0.482
0.83
2.735
2.805
2.888
4.370
4.800

470
70
70
67
192
100
420

3
3
3
6
3
3
3

7

L

5.400

70

3

L ... na levé straně

P ... na pravé straně

Akustické výstupy
Provoz záměru
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v RKB, r. 2035, DEN
Tabulka č. 29

0.400
0.750
0.930
2.170

2.850

2.900
3.000
4.300

4.820

Zámek Žďár

-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6
-7
-7
-8
-9
-9
-9
-9
-9

staničení cca
[km]

Město Žďár

RKB č.

TABULKA BODŮ VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
č. p.
k. ú.
výška
ZÁMĚR
limit
2
42.5
60
216
5
47.4
60
2
41
60
503
5
44.4
60
2
49.3
60
174
5
53
60
2
31.3
60
2419
5
36.4
60
2
47.5
60
5
49.1
60
2034
8
51.8
60
11
53.9
60
14
56.2
60
3
57.6
60
2032
6
58.9
60
9
59.2
60
3
48.4
60
811
6
52.6
60
513
2
51.6
60
2
46.4
60
5
48.5
60
2138
8
50.1
60
11
52
60
15
54.6
60

rozdíl
-17.5
-12.6
-19
-15.6
-10.7
-7
-28.7
-23.6
-12.5
-10.9
-8.2
-6.1
-3.8
-2.4
-1.1
-0.8
-11.6
-7.4
-8.4
-13.6
-11.5
-9.9
-8
-5.4

-10
-10
-10
-10
-10
-11
-11
-11
-11
-12
-12

4.990

2148

5.140

2153

5.440

838

Město Žďár
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2
5
8
11
14
2
5
8
11
2
5

43.6
49.5
51.3
52.8
54.6
44.9
50.3
52.3
54.4
47.5
51.7

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

-16.4
-10.5
-8.7
-7.2
-5.4
-15.1
-9.7
-7.7
-5.6
-12.5
-8.3

Nejistota výpočtu ±1.5 dB

Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v RKB, r. 2035, NOC
Tabulka č. 30
TABULKA BODŮ VÝPOČTŮ(NOC)
č. p.

0.400

216

0.750

503

0.930

174

2.170

2419

2.850

2034

2.900

2032

3.000

811

4.300

513

4.820

2138

4.990

2148

k. ú.

Zámek Žďár

-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6
-7
-7
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10

staničení cca
[m]

Město Žďár

RKB č.

výška
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
8
11
14
3
6
9
3
6
2
2
5
8
11
15
2
5
8
11
14

LAeq,8h [dB]
ZÁMĚR

limit

rozdíl

33.7
38.6
32.2
35.7
40.5
44.2
22.8
27.8
39.8
41.3
43.9
46
48.3
49.9
51.2
51.5
40.7
45
43.9
38
40.2
41.9
43.9
46.7
35.5
41
42.8
44.4
46.4

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

-16.3
-11.4
-17.8
-14.3
-9.5
-5.8
-27.2
-22.2
-10.2
-8.7
-6.1
-4
-1.7
-0.1
1.2
1.5
-9.3
-5
-6.1
-12
-9.8
-8.1
-6.1
-3.3
-14.5
-9
-7.2
-5.6
-3.6
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5.140

2153

5.440

838

2
5
8
11
2
5

Město Žďár

-11
-11
-11
-11
-12
-12

36.8
42.1
44.1
46.3
41.5
46.5

50
50
50
50
50
50

-13.2
-7.9
-5.9
-3.7
-8.5
-3.5

Nejistota výpočtu ±1.5 dB

V tabulkách č. 29 a č. 30 jsou uvedeny hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny hluku na
nejbližší chráněný venkovní prostor stavby. V grafické části Akustické studie, která je
uvedena v Příloze č. 8 v celém rozsahu, jsou graficky zobrazena hluková pásma.
Posouzení exponovaného RKB č. 6 ohledně určení režimu staré hlukové zátěže
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, DEN
Tabulka č. 31
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-6
-6
-6

3
6
9

r. 2000
60.3
60.4
60.1

BODŮ
nulová
r. 2035
61.7
61.7
61.5

VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
záměr
rozdíl 1)
r. 2035
1.4
57.6
1.3
58.9
1.4
59.2

limit

rozdíl 2)

70
70
70

-12.4
-11.1
-10.8

Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, NOC
Tabulka č. 32
TABULKA
RKB č.
-6
-6
-6
1) ...
2) ...

výška [m]

r. 2000

3
54.7
6
54.7
9
54.4
rozdíl = nulová - 2000
rozdíl = záměr – limit

BODŮ
nulová
r. 2035
54.4
54.4
54.1

VÝPOČTŮ
(NOC)
LAeq,8h [dB]
záměr
rozdíl 1)
r. 2035
-0.3
49.9
-0.3
51.2
-0.3
51.5

limit

rozdíl 2)

60
60
60

-10.1
-8.8
-8.5

Vyhodnocení nulového a budoucího stavu hlukové zátěže u RKB 1, 5 a 6
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, DEN
Tabulka č. 33
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-1
-1
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

2
5
2
5
8
11
14
3
6
9

BODŮ

VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
NULOVÁ
ZÁMĚR
51.3
42.5
54.2
47.4
55
47.5
55
49.1
55
51.8
55
53.9
55
56.2
61.7
57.6
61.7
58.9
61.5
59.2

rozdíl
-8.8
-6.8
-7.5
-5.9
-3.2
-1.1
1.2
-4.1
-2.8
-2.3

113

Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, NOC
Tabulka č. 34
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-1
-1
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

2
5
2
5
8
11
14
3
6
9

BODŮ

VÝPOČTŮ

NULOVÁ
45
47.9
47.7
47.6
47.6
47.6
47.7
54.4
54.4
54.1

(NOC)
LAeq,8h [dB]
ZÁMĚR
33.7
38.6
39.8
41.3
43.9
46
48.3
49.9
51.2
51.5

rozdíl
-11.3
-9.3
-7.9
-6.3
-3.7
-1.6
0.6
-4.5
-3.2
-2.6

Vyhodnocení hlukové zátěže pouze z obchvatu (I/37) bez ul. Brodská (I/19) u RKB 5 a 6
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB
Tabulka č. 35

RKB č.
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

výška [m]
2
5
8
11
14
3
6
9

TABULKA BODŮ
VÝPOČTŮ
DEN
LAeq,16h [dB]
obchvat
limit
rozdíl
obchvat
39.6
60
-20.4
31.8
43.3
60
-16.7
35.5
47.4
60
-12.6
39.7
50.3
60
-9.7
42.6
53.8
60
-6.2
46.1
41
60
-19
33.4
44.3
60
-15.7
36.7
47.8
60
-12.2
40.2

NOC
LAeq,8h [dB]
limit
50
50
50
50
50
50
50
50

rozdíl
-18.2
-14.5
-10.3
-7.4
-3.9
-16.6
-13.3
-9.8

V modelových výpočtech bylo počítáno s ekvivalentním provozem liniového zdroje (RPDI
dle TP 225 pro rok 2035). Ve výsledkových tabulkách jsou uvedené hodnoty dopadající
ekvivalentní hladiny hluku na sledované chráněné venkovní prostory staveb, v grafické části
jsou zobrazena hluková pásma včetně odrazů od vlastních fasád.
Z výpočtů uvedených v akustické studii dle zadaných vstupů a závěrečných hodnot
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v příslušných referenčních kontrolních bodech, je
zřejmé, že:
•

hluková zátěž provozu záměru nebude v zájmovém území v chráněném venkovním
prostoru staveb záměru překračovat hygienické limity pro den LAeq,16h = 60 dB a pro noc
LAeq,8h = 50 dB, u RKB č. 6 hygienické limity v režimu staré hlukové zátěže pro den
LAeq,16h = 70 dB a pro noc LAeq,8h = 60 dB (se stávající dominancí imise z ul. Brodské
(I/19))
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Zpracovatel Akustické studie v závěrečném hodnocení uvádí, že u všech ostatních sledovaných
referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor staveb je z výše uvedených
výpočtů dle vstupních dat zřejmé, že hluková zátěž nebude vlivem provozu záměru
překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru stavby příslušné limitní
hygienické hodnoty pro den a pro noc.
Vibrace
Období výstavby
Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost
pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu vozovky. Velikost přenosu
vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem stavební
konstrukce a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
V období výstavby mohou vznikat vibrace zejména činností těžkých stavebních strojů (např.
při hutnění). Nepředpokládá se vznik vibrací, které by mohly mít vliv na statiku objektů.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Potenciálními zdroji vibrací je
provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější vliv vibrací lze očekávat obvykle v řádu
metrů, výjimečně desítek metrů od osy komunikace. Prakticky jde o negativní vliv pouze na
budovy v těsném okolí stávající komunikace. Průjezdem těžkých nákladních vozidel
zásobujících stavbu příp. dalšími stavebními činnostmi může docházet k lokálnímu výskytu
vibrací. Jejich výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní dobu a přenos do
nejbližší zástavby se s ohledem na trasování a konstrukci vozovek nepředpokládá.
Období provozu
V období provozu může být zdrojem vibrací provoz po dokončené komunikaci, zejména z
nákladních vozidel. Vzhledem k tomu, že je většina trasy vedena mimo zastavěná území,
nebudou tyto vibrace významným vlivem pro obyvatelstvo.
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Terénní úpravy budou zahrnovat skrývku kulturních zemin (ornice, případně humózní vrstvy
zeminy v záboru stavby) a dále výkopové práce spojené s realizací tělesa nové trasy silnice
I/37 (zářezy, násypy, založení mostních objektů). Silnice je dle terénu vedena v zářezu v km
cca 0,94 až 1,21 (mostní objekt SO 204.1 je veden v rovině), v km 1,28 až cca 1,7 je vedena
v násypu (největší násyp je v km 1,67 most SO 206.1), následně je v km 1,7 až cca 2,25
vedena v zářezu. Následuje situace mimoúrovňové křižovatky (SO 103.2 MÚK I/37 a I/19
Brodského), která mění ráz území. Významným prvkem v území je most (SO 203.2 Most
v km 3,2 přes Sázavu), který překračuje nivu vodoteče v souběhu s trasou železnice č 250
Havlíčkův Brod – Brno a jejího mostního objektu. Následně je trasa vedena dle souvisejícího
území podél železniční trati v zářezu, od km cca 4,5 již v rovině.
Problematika zásahu do krajiny je posouzena v Příloze č. 12. V současnosti nelze autenticky
zpracovat vizualizaci trasy, tu bude možné realizovat až po projekčním zpracování záměru,
který bude na základě podmínek provedeného posouzení stavby upraven, zejména v 1.stavbě
bude projekčně prověřeno vedení trasy v prostoru rybníků Převorský a Nový Žďár.
Stejně bude podrobně zpracována bilance zemin v projektu, kde bude vymezena velikost
výkopů a potřeba násypů zeminy v rámci stavby.
Rovněž z bilance kulturních zemin bude přesně vymezena velikost přebytku. Na stavbě bude
deponována pouze zemina, která bude následně na stavbě využita k ohumusování svahů
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zemních těles a k rekultivacím území v oblasti stavby. Zbývající zeminy budou ihned po
odtěžení odvezeny do místa trvalého využití.
Přítomnost nového antropogenního útvaru v jakékoliv krajině znamená vždy zásah do tohoto
části území, obzvláště v případě realizace liniové stavby.
Snížení dopadu navrhované liniové stavby lze u technických staveb ovlivnit umístěním do
krajiny, vhodným technickým řešením, a především začleněním stavby do krajiny (vegetační
úpravy).
Nejvýznamněji bude dotčeno území nivy Sázavy. Pro zmírnění výrazného zásahu do
krajinného rázu v části trasy v blízkosti Dolního hřbitova a v km cca 0,5 až 0,8 jsou navržena
opatření na základě prověření technického řešení, která umožní postupné začlenění trasy do
krajiny, ochranu přírodních prvků (technické řešení stavby využitím veškerých prvků a
opatření pro harmonické začlenění stavby do krajiny).
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (např.
struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny,
části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území,
přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy;
ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo archeologického významu,
území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)
Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Záměr je situován do jihozápadní a severozápadní části města Žďár nad Sázavou. Historická
zástavba města Žďáru nad Sázavou je situována nad řekou Sázavou. Zámek Žďár východně
od řeky Sázavy. Městu dominují památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v
historickém jádru Žďáru nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
včetně přilehlého areálu zámku.
Z hlediska hlukové a imisní situace má v území dominantní vliv doprava vázaná na současný
silniční průtah městem. Stávající hluková situace v místě záměru je dána zejména hlukem z
provozu na pozemních komunikacích a pozaďovým hlukem.
Z hlediska imisních koncentrací je území záměru zatíženo podlimitně v případě zátěže NOx a
PM2,5, PM10 a benzenem. V případě benzo(a)pyrenu je území na hranici limitů. Na základě
údajů o kvalitě ovzduší dle ČHMÚ se postupně zjištěné hodnoty pozadí v porovnání
zjištěných hodnot v letech 2012–2016, 2014–2018 a 2016–2020 zlepšují (viz další část
Dokumentace).
Dotčené území zahrnuje antropogenní krajinu (zástavba, oblasti se zahradami), krajinu
s kulturním dědictvím, krajinu s přírodním společenstvím (niva vodoteče Sázava). Plocha
vymezena pro stavbu přeložky prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,
zejména IV. zónou, v místě přemostění Sázavy (2. úsek) se stavba dostává do kontaktu s
plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
Lokalita záměru není situována v ochranném pásmu vodního zdroje, v ochranném pásmu
přírodních léčivých zdrojů, je situována v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV). V lokalitě záměru se nachází významný vodní tok Sázava.
Stavba nezasahuje na území soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, ale je situována v těsné blízkosti EVL Dívka (CZ0613809, lokalita kuňky
ohnivé) a v blízkosti EVL Louky u Černého lesa (CZ0615014, lokalita srpnatky fermežové).
Trasa neprochází územím přírodního parku ani není v jeho blízkosti.
Významné krajinné prvky nad rámec významných krajinných prvků vyjmenovaných
zákonem se na území CHKO neregistrují. V trase obchvatu se památné stromy nenacházejí.
Stavba se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy, která je s doprovodným porostem vymezena jako biokoridor.
Bezprostředně trasa souvisí s lokálním biocentrem evidovaném pod názvem „U trati“, ale toto
lokální biocentrum nebude stavbou přímo dotčeno (úprava ÚP). Záměr bude realizován tak,
aby byla zachována stabilita celého systému, zejména lokálního biokoridoru vedeného podél
vodoteče Sázava.
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Katastrální území Město Žďár 795232, Zámek Žďár 795453 a Hamry nad Sázavou 637106 se
nacházejí ve zranitelné a citlivé oblasti dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, a
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí.
Lokalita záměru se nenachází v poddolovaném území, v chráněném ložiskovém území, ani se
zde nenachází žádná ložiska či prognózní zdroje.
Část půdy na vybrané lokalitě patřící do ZPF je zařazena do nadprůměrné kategorie ochrany
(I. a II. třída ochrany) ZPF. Přechází přes pozemky zařazené určené k plnění funkcí lesa.
Území je klasifikováno jako území s potenciálními archeologickými nálezy.
Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Záměr je situován:
• ve IV zóně ochrany CHKO Žďárské vrhy, část v místě přemostění Sázavy se
dostává do kontaktu s plochou III. zóny CHKO
• záměr je situován v CHOPAV
• mimo evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000
• dotčen bude lokální biokoridor podél Sázavy
• mimo území historického a kulturního, respektovány budou pohledové
charakteristiky (vegetační úpravy), ale v blízkosti památky Dolní hřbitov – navržena
jsou opatření
• je v území archeologického významu
• mimo území zatěžována nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží), vyjma
původní skládky suti, která již byla řešena v rámci související stavby „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ (město Žďár nad Sázavou – protokol o předání a
převzetí pozemku z 31. 12. 2021)
Vlastní stavba neznamená nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu nebo schopnost
regenerace. Realizací terénních úprav, výsadbou dřevin bude trasa postupně začleněna do
okolního prostředí.
Záměr ” I/37 Žďár nad Sázavou – SZ a JZ obchvat“, včetně všech souvisejících stavebních
částí, nebude znamenat takové řešení, které by mohlo znamenat významné ovlivnění nebo
narušení kvality a schopnosti regenerace přírodních zdrojů.
Uvedené stavební řešení nebude rovněž mít vliv na území historického nebo kulturního
významu (navržena jsou opatření), ani na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení. Pro
ochranu obyvatelstva jsou rovněž navržena příslušná opatření (protihlukové stěny, technické
řešení stavby). Pro začlenění stavby do území je navržena výsadba zeleně s hygienickým a
estetickým významem s uplatněním přírodě blízkých druhů zeleně, navrženo je prověření
možnosti úpravy vedení trasy v místě Převorského rybníku a rybníku Nový Žďár nebo
kompenzační opatření.
Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností:
- na územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny představuje účelové propojení ekologicky
stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem zachovat biodiverzitu přírodních
ekosystémů a stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu. ÚSES je postupně
navrhován na třech navzájem provázaných hierarchických úrovních – nadregionální,
regionální, lokální. Lokální (místní) ÚSES v sobě zahrnuje i systémy nadřazené, až na této
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úrovni lze síť navzájem propojených ekologicky cenných částí přírody považovat za skutečný
systém. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména vytvoření sítě relativně
ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu,
zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, zachování či podpoření
rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).
Situace územních systémů ekologické stability vyšší hierarchické úrovně
(dle ZÚR kraje Vysočina)
Obr. č. 25

(dle https://www.kr-vysocina.cz/)

Aktivity v plochách a koridorech vymezených jako ÚSES na nadregionální a regionální
úrovni je nutné podřídit zabezpečení funkce ÚSES pro zvýšení biodiverzity a ekologické
stability krajiny.
Z prvků vyšší hierarchické úrovně na území Žďáru nad Sázavou zasahuje část
nadregionálního biokoridoru 125 (NRBC 81 Žákova hora – NRBK 124, vegetační typ osy –
mezofilní, bučinná) a část RBC 1565 Peperek (L2 (BK, JV, SM), P, B), které je biocentrem
vloženým v ose NRBK 125. Žádný z těchto skladebných prvků nebude záměrem dotčen.
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu
Žďár nad Sázavou je založena na principu tvorby ucelené ekologické sítě, sestávající se z
vzájemně navazujících a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů. Vymezeny jsou
následující skladebné části ÚSES:
• část nadregionálního biokoridoru 125 (NRBC 81 Žákova hora – NRBK 124) – mimo
dotčené území
• část RBC 1565 Peperek, které je biocentrem vloženým v ose NRBK 125 – mimo
dotčené území
• na území města je vymezeno dvacet čtyři lokálních biocenter, jedenáct z nich neleží v
řešeném území celou plochou. Pouze jedno lokální biocentrum je vloženo v ose
nadregionálního biokoridoru, ostatní jsou součástí výhradě lokálních větví ÚSES.
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• celý systém je propojen relativně hustou sítí lokálních biokoridorů (celkem 28), které
tvoří ve většině případů zcela samostatné větve, nebo svým umístěním podporují
fungování koridorů vyšších úrovní systému.
Na území města jsou zastoupeny dva základní typy větví místního ÚSES, sestávající z
navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů
(LBC a LBK). Pro území, jímž prochází navrhovaný obchvat, je významná část vymezených
hydrofilních větví ÚSES. Jedná se o větve, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně
do vlhkých až mokrých poloh vázaných na vodní toky a plochy hydrofilní větve v řešeném
území převažují.
Hlavní větve jsou vázané na řeku Sázavu (LBC Hynkovec, U Pilské, Nový a Bránský rybník,
V sídlišti U trati a Březinův rybník a propojující biokoridory), Stržský potok (LBC Pod Strží a
Konventský rybník a navazující biokoridory), potok Staviště (LBC Plícky, Hrázky a
související biokoridory), v jižní části území města Žďár nad Sázavou jsou vymezeny větve
navazující na soustavu rybníků na Vetelském potoce a Šebravě (LBC Návesník - Vetla,
Kamenný rybník, Křivý rybník a spojující biokoridory), Honzovském potoce a jeho přítocích
(LBC Pod Jamskou cestou, Honzovské rybníky, Na Mělkovickém rybníku a navazující
biokoridory); na západě prvky vázané na potok Rejznarka a bezejmenný tok spojující rybník
Myškovec a Dívka (LBC Rejznarka, Dívka a opět biocentra spojující biokoridory).
(čerpáno z ÚP Žďár nad Sázavou)
Výřez mapy Územního plánu sídelního útvaru s prvky ÚSES v nejbližší blízkosti navrhované
trasy - 1. úsek
Obr. č. 26

LBK podél Sázavy
LBK podél Sázavy

LBC Za konventem

LBK

LBC Nový a Bránský
rybník
LBK Sázava

(dle
https://www.zdarns.cz/media/files/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_a.pdf
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1. úsek kříží hlavní větev vázanou na řeku Sázavu, tj. lokální biokoridor spojující LBC U
Pilské a LBC Nový a Bránský rybník. Trasa kříží lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53
spojující LBC U Pilské a Nový a Bránský rybník (SO 202,1 Most na silnici I/37 v km 0,533
přes Sázavu a cyklostezku).
Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Zabezpečena
bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici I/37. Zabezpečení průchodnosti
biokoridoru v prostoru obchvatu bude podrobně řešeno v projektu stavby.
Detail s vymezením místa přechodu biokoridoru mostním objektem je uveden v následujícím
grafickém znázornění dle dosavadního řešení v rámci Technické studie 1. úseku
Detail s vymezením místa přechodu biokoridoru mostním objektem
Obr. č. 27

Střet s prvkem ÚSES

2. úsek se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy – LBK Sázava v km 3,2 (SO 203 Most v km 3,2 přes Sázavu). Most
původně zasahoval do lokálního biocentra evidovaného pod názvem „U trati“ (LBC U trati o
výměře 4,5 ha, 5BC4-5, cílový typ společenstva vodní, luční, v současnosti zahrnuje tok
Sázavy s bohatými břehovými porosty, přirozené mokré louky). Nový ÚP vymezil zmenšení
rozsahu biocentra s ohledem na dopravní koridor, jak je zřejmé z následujícího výřezu situace
územního plánu (obr. č. 28).
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Výřez mapy Územního plánu sídelního útvaru s prvky ÚSES v nejbližší blízkosti navrhované
trasy - 2. úsek
Obr. č. 28

LBK Sázava

LBC U trati

LBK Sázava

Detail střetu s prvkem ÚSES
Obr. č. 29

122

V další části již není trasa v kolizi s prvky územních systémů ekologické stability, jak
dokladuje následující obr. č. 30 s výřezem situace územního plánu s vymezením prvků ÚSES.
Obr. č. 30

LBK

LBC Kamenný rybník

LBK

(dle https://www.zdarns.cz/media/files/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_a.pdf)

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem z pohledu ochrany přírody a krajiny, veřejně
prospěšným opatřením dle platné legislativy. Pro všechny části ploch s rozdílným
způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES platí dle územního
plánu města následující podmínky využití:
• Hlavní – je využití sloužící k zachování či posílení funkčnosti ÚSES.
• Podmíněně přípustné – je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití
daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či
podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a
nesníží aktuální míru ekologické stability území.
• Nepřípustné – je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální
funkčnost ÚSES.
Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v
zastavitelných plochách.
Výjimky tvoří stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES, stavby dopravní
infrastruktury v plochách dopravní infrastruktury za předpokladu minimalizace jejich
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES,
stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci
systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného

123

a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES a stavby a
zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která
nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace
jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost
ÚSES.
Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Obchvat protíná
lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53 a v dále v km 3,2 nivu Sázavy. Zabezpečena bude
průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici I/37. Zabezpečení průchodnosti
biokoridoru v prostoru obchvatu bude podrobně řešeno v projektu stavby (řešeno
autorizovaným projektantem ÚSES). V Dokumentaci je uvedena možnost zabezpečení funkce
biokoridoru s ohledem na údaje uvedené v technických studiích).
- na zvláště chráněná území
Na území města se nacházejí čtyři zvláště chráněná území. Maloplošná zvláště chráněná
území reprezentuje Přírodní památka (PP) Peperek, Přírodní památka Louky u Černého lesa
(obě v k. ú. Zámek Žďár s přesahem do sousedních katastrů) a PP Šafranice (v k. ú. Veselíčko
u Žďáru nad Sázavou s přesahem do sousedních katastrů). Všechny tyto Přírodní památky
mají ochranná pásma.
Velkoplošným chráněným územím je Chráněná krajinná oblast (CHKO) Žďárské vrchy.
Stavba prochází územím CHKO IV. zónou. V místě přemostění Sázavy se stavba dostává do
kontaktu s plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
CHKO Žďárské vrchy byla vyhlášena 25. 5. 1970, rozkládá se v nadmořské výšce 490–836 m
n. m., vnitřně je členěna na 4 zóny – k upřesnění intenzity a způsobu ochrany, přičemž v 1.
zóně je ochrana nejpřísnější. Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích
typických znaků, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životního prostředí; k typickým
znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch,
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící
živočišstvo, sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového
rázu i monumentální nebo dominantní díla.
Situace se zákresem CHKO Žďárské vrchy v předmětném území
Obr. č. 31

124

Do jiných zvláště chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (velkoplošná ZCHÚ = národní park, maloplošná ZCHÚ
= národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka)
navržená trasa silnice I/37 nezasahuje.
Přírodní památka (PP) Peperek, PP Louky u Černého lesa (obě v k. ú. Zámek Žďár s
přesahem do sousedních katastrů), PP Šafranice (v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou s
přesahem do sousedních katastrů), PP Rozštípená skála a PP Díly u Lhotky jsou mimo dosah
posuzované trasy obchvatu, včetně jejich ochranných pásem.
Jak je zřejmé z následujícího výřezu situace, jsou od dotčeného území ve významné
vzdálenosti. Nejblíže situovaná přírodní památka PP Louky u Černého lesa je ve vzdálenosti
nejblíže cca 500 m od nové trasy I/37, za stávající silnicí I/37.
Obr. č. 32
PP Louky u
Černého lesa
PP Šafranice
P Peperek

PP Rozštípená
skála
PP Díly u Lhotky

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
V souvislosti se vstupem ČR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejímž cílem je
zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Soustava těchto území má
zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a živočišným druhům významným nikoliv
pouze z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality
vyplývá ze směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice
o ptácích“) a směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).
Lokalita stavby není součástí ptačích oblastí, evropsky významných lokalit nebo území
chráněných podle Ramsarské úmluvy.
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Na území města se nachází pět evropsky významných lokalit – EVL Dívka (CZ0613809,
lokalita kuňky ohnivé), EVL Louky u Černého lesa (CZ0615014, lokalita srpnatky
fermežové), EVL Staviště (CZ0613333, lokalita vranky obecné), EVL Babinský rybník
(CZ613318), EVL Vetelské rybníky (CZ0613338). Ptačí oblasti se v dotčeném území
nenacházejí.
Nejblíže situované prvky Natura 2000
Obr. č. 33

EVL Louky u Černého lesa
CZ0615014
EVL Dívka
CZ0613809

EVL Staviště
CZ0613333

EVL Babinský rybník
CZ0613318

EVL Vetelské rybníky
CZ0613338
(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

Nejblíže situovaná je EVL Dívka:
Kód lokality:
CZ0613809
Biogeografická oblast:
kontinentální
Rozloha lokality:
36,1 ha
Evropsky významný druh kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Katastrální území
Hamry nad Sázavou, Město Žďár, Zámek Žďár
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Obr. č. 34

Rybníky Dívka, Mikšovec, Jedlovský a Pihoun jsou severně od obce Hamry nad Sázavou, asi
2 km západně od Žďáru nad Sázavou v CHKO Žďárské vrchy.
Rybníky Mikšovec a Dívka mají poměrně dobře vyvinutý, avšak díky intenzivnímu
rybníkářskému hospodaření úzký litorální pás. Litorální porosty jsou tvořeny rákosinami
(M1.1) s rákosem obecným (Phragmites australis) a orobincem širolistým (Typha latifolia) a
porosty vysokých ostřic (M1.7) s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a ostřicí
měchýřkatou (Carex vesicaria). V břehových porostech se vtroušeně vyskytují vrby a olše.
Rybník Jedlovský je téměř bez litorálu, rybníček Pihoun má vyvinutou rákosinu (M1.1
Rákosiny eutrofních stojatých vod).
Obr. č. 35

Stanovisko vydané při přípravě zjišťovacího řízení, dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny k záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ obchvat“ (Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, č.
j. 3212/ZV/18 z 21. 9. 2018) uvádí k EVL CZ0613809:
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EVL CZ0613809 Dívka je tvořena soustavou rybníků Dívka, Mikšovec, Jedlovský a Pihoun a
navazujícími mokřady a vlhkými loukami. Předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina
bombina). Kuňka ohnivá je vázána především na vodní prostředí a je náročnější na kvalitu a
množství biotopů v porovnání s většinou ostatních druhů obojživelníků. Většinu roku tráví v
různých typech vodních biotopů – v kalužích, tůních i rybnících, a to v rozdílných vodních
tělesech v průběhu celého roku. Dospělci se v průběhu roku zdržují v různých typech vodních
i suchozemských biotopů. Obývají vodní plochy, kde hledají potravu. Dále se vyskytují na
loukách, lučních ladech, ve světlých mokřadních lesích, na extenzivních polích a v dalších
obdobných biotopech. Kuňky ohnivé zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců,
pod návějemi listí, v ruinách, pod kameny, ve sklepích apod. Většina populace zimuje jen do
několika set metrů od vody. U tohoto druhu jsou prokázané migrace až 1 200 metrů od místa
rozmnožování, pravděpodobné jsou však i migrace na větší vzdálenosti v případě výskytu
příhodných suchozemských biotopů. Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné
blízkosti EVL představuje významné riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik
celé řady nových vlivů, negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu.
Namátkou lze jmenovat např. zásadní změny vodního režimu území, ovlivnění vlastností vod
posypovými materiály, fragmentace území narušující migrační cesty obojživelníků, rušení
hlukem, zvýšená mortalita při přímých střetech s vozidly, přímé narušení suchozemských
biotopů kuňky, usmrcování a zraňování jedinců při stavebních činnostech atd. Riziko je
vysoké také proto, že těžiště populace se nachází v rybníku Pihoun v těsné blízkosti
uvažované trasy obchvatu.
EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa tvoří rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké
louky v nivě Stržského potoka. Předmětem ochrany je mechorost srpnatka fermežová
(Drepanocladus vernicosus). Jedná se o konkurenčně slabý mech tvořící až několik metrů
čtverečních velké trsy. Svým výskytem je vázána na otevřená či slabě zastíněná, trvale vlhká
stanoviště – převážně rašelinné louky a přechodová rašeliniště. Srpnatka je ohrožena
především ničením přirozených stanovišť změnami vodního režimu (melioracemi).
Nebezpečné jsou i změny ve způsobu obhospodařování lokality. Upuštění od extenzivního
obhospodařování rašelinišť a rašelinných luk (kosení či pastvy) vede k nežádoucí sukcesi –
zarůstání bylinami a dřevinami. Také zintenzivnění zemědělského využívání krajiny a celkové
zvyšování obsahu živin vede ke změnám v konkurenčních poměrech, a tudíž ke znevýhodnění
srpnatky. Po narušení a částečném zničení lokality se při opětovném zlepšení podmínek
srpnatka velmi těžce vrací zpět kvůli své malé schopnosti rozmnožování a šíření. Nezbytně
nutné je zajistit zachování odpovídajícího a stálého vodního režimu. Důležitá je úroveň
hladiny podzemní vody, která dosahuje obvykle 3 až 8 cm pod vrcholky lodyžek a neměla by
významněji kolísat. Možná míra ovlivnění předmětu ochrany této EVL výstavbou a provozem
obchvatu je výrazně menší než v předešlém případě. Trasa obchvatu se nachází v zásadě za
hranicí dílčího povodí, resp. níže po proudu vodního toku a riziko ovlivnění (zvláště změna
vodních poměru) je relativně malá. Z posuzované dokumentace však není zřejmý konečný
rozsah a podoba uvažované stavby a navazujících objektů. I v tomto případě je proto namístě
uplatnit princip předběžné opatrnosti a vliv záměru na EVL důkladně vyhodnotit v
navazujících fázích řízení.
Podkladem pro zpracování Dokumentace EIA bylo stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ obchvat“
(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022), které je uvedeno v Příloze č. 2 Dokumentace.
Vychází z údajů vymezených v rámci připravované Dokumentace.
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Stanovisko uvádí, že „ve správním obvodu Správy CHKO Žďárské vrchy se nachází celkem
21 evropsky významných lokalit (EVL). Přibližně 1,5 km jižním směrem od plánovaného JZ
úseku se nachází EVL CZ0613338 Vetelské rybníky, cca 1,5 km západním směrem od
plánovaného SZ obchvatu se nachází CZ0613809 Dívka – předmětem ochrany je kuňka
ohnivá (Bombina bombina). 1 km východně od SZ části obchvatu se nachází CZ0615014
Louky u Černého lesa – předmětem ochrany je srpnatka fermežová (Hamatocaulis
vernicosus) a 0,5 km východně od SZ části obchvatu je vymezena CZ0613700 Žďár nad
Sázavou–garáže. Předmětem ochrany je netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Všechny
jmenované EVL se nacházejí v dostatečné vzdálenosti a vzhledem k jejich předmětům
ochrany a terénní situaci nemohou být záměrem nijak ovlivněny.
S ohledem na předmět žádosti a umístění záměru tedy lze vyloučit významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL na území CHKO Žďárské vrchy.“
Vzhledem k celkovému charakteru území a potřebě zodpovědně posoudit možnost vlivu
stavby na území související s předměty ochrany nejblíže situovaných evropsky významných
lokalit bylo autorizovanou osobou zpracováno posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Je zpracováno posouzení vlivu záměru podle § 45i
zák. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 45i zákona ČNR č.
114/1992 Sb., v platném znění, RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. (autorizace č. j.:
82209/ENV/15), které je uvedeno v Příloze č. 9.
CHOPAV
Stejnou hranici jako CHKO Žďárské vrchy (a tedy i shodný rozsah dotčení stavbou) má i
chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV 107 Žďárské vrchy. V této oblasti jsou
zakázány činnosti narušující vodní režim jako odlesňování, odvodňování, povrchová těžba.
Situace vymezující hranice CHOPAV v dotčeném území
Obr. č. 36

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)
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- na území přírodních parků
Stavba neprochází územím přírodního parku ani neleží v jeho blízkosti.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů
pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část přírody, např.
chráněné území, nemůže podle zákona být registrována jako VKP).
Stavba se dostává do střetu s těmito významnými krajinnými prvky:
• les poblíž mostu přes Sázavu v km cca 3,4 – 3,5
• vodní tok Sázava
• údolní niva Sázavy
Významné krajinné prvky nad rámec významných krajinných prvků vyjmenovaných
zákonem se na území CHKO neregistrují.
Stavba přechází přes pozemky určené k plnění funkcí lesa o přibližné výměře 2 230 m2 (zábor
lesa s ohledem na postup výstavby však bude pravděpodobně větší).
Základní údaje:
Vegetační stupeň: jedlobukový
Lesní oblast 16 - Českomoravská vrchovina
Soubor lesního typu 5K – Kyselá jedlová bučina (Abieto – Fagetum
acidophilum)
Lesní typ 5K1
Cílový hospodářský soubor: 53 - Hospodářství kyselých stanovišť
vyšších
- na památné stromy
Na území města se nachází památný strom – lípa srdčitá (lípa u Tokozu 100626, památným
stromem vyhlášena 3. 4. 1980, O: 820 cm, V: 24 m, S: přes 400 let) a buk u Zelené hory.
Přímo dotčeny stavbou nebudou žádné památné stromy, které by mohly být záměrem
ohroženy.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historická zástavba města Žďár nad Sázavou je situována nad řekou Sázavou (Žďár nad
Sázavou jižně od řeky, Zámek Žďár východně od řeky). Oběma částem města dominují
památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v historickém jádru Žďáru nad Sázavou a
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře včetně přilehlého areálu zámku.
Státem chráněná národní kulturní památka 11797/7-4653 kostel sv. Jana Nepomuckého
(Zelená hora) je zároveň od roku 1994 chráněna jako světové kulturní dědictví. Poutní kostel
na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem českého architekta s italskými předky Jana
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Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba byla zahájena v roce 1719
rozhodnutím opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy a vysvěcena dva
roky poté.
Ve správním území Žďáru nad Sázavou je evidována řada státem chráněných nemovitých
kulturních památek, zanesených v Ústředním seznamu kulturních památek).
38874 / 7-4627 kostel sv. Prokopa
46611 / 7-4630 kaple hřbitovní, Nejsvětější Trojice
86168 / 7-4628 kaple sv. Barbory (v centru města, v blízkosti kostela sv. Prokopa)
21806 / 7-4641 boží muka (Jiřího z Poděbrad, při čp. 488)
23080 / 7-4644 boží muka (u nového hřbitova)
28448 / 7-4640 boží muka
31211 / 7-4639 boží muka (před čp. 485)
36238 / 7-4642 boží muka (park u nového hřbitova)
36378 / 7-4643 boží muka (u silnice do Dolních Hamrů)
20542 / 7-4637 sousoší Nejsvětější Trojice (nám. Republiky)
36666 / 7-4645 smírčí kámen (u plotu chaty č. 72 u hráze rybníka Velká Strana)
22213 / 7-4638 pomník obětem nacismu (městský park)
45213 / 7-4629 čp. 1 - fara, s omezením: bez stodoly
20226 / 7-4632 čp. 60 - měšťanský dům (Veselská)
22837 / 7-4633 čp. 62 - měšťanský dům (nám. Republiky)
29353 / 7-4634 čp. 64 - měšťanský dům (nám. Republiky)
23350 / 7-7083 čp. 253 - měšťanský dům – Čechův dům (Havlíčkovo nám.)
10424 / 7-8525 čp. 276 - tvrz (Tvrz)
24630 / 7-4631 čp. 294 – radnice (nám. Republiky)
11797 / 7-4653 kostel sv. Jana Nepomuckého (Zelená hora)
14002 / 7-4667 hřbitov Dolní
33061 / 7-4669 boží muka (u rozcestí k Polničce)
35951 / 7-4668 boží muka (u cesty do Starého Dvora)
86717 / 7-4670 boží muka (při železničním mostě)
21713 / 7-4656 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (u mostu)
21597 / 7-4671 hraniční kámen (deponován v objektu dílen, Dvorská ul.)
32755 / 7-4365 hraniční kámen (při silnici, k. ú. Zámek Žďár a k. ú. Stržanov)
18079 / 7-4672 lávka – mostek (Dvorská ul.)
13882 / 7-4665 silniční most přes Sázavu s 8 sochami
26179 / 7-4647 čp. 1 - zámek s areálem
26968 / 7-4655 čp. 33 - zemědělský dvůr Lyra
31144 / 7-4654 čp. 38 - hospoda Táferna (Bezručova ul.)
Nejblíže k navrhované trase je Dolní hřbitov (14002 / 7-4667) a čp. 33 zemědělský dvůr Lyra
(26968 / 7-4655). Pro ochranu Dolního hřbitova jsou navržena opatření nad rámec řešené
technické studie. Zemědělský dvůr Lyry je od trasy silnice oddělen zástavbou podél ulice
Dvorská, rovněž zde jsou navržena opatření, související s prověřením možnosti řešení vedení
trasy přes rybníky, ale současně budou souviset i s ochranou dvory Lyra.
Celé území města je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Jakékoli zásahy do terénu musí být
předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat zásahům na území významných archeologických lokalit,
důležitých pro poznání vývoje osídlení města a jeho zázemí (lokalita Starý dvůr – s
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archeologickými nálezy ze 13. století, Staré město – s doklady středověké vsi z 2. poloviny
13. století).
- na území hustě zalidněná
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou. V trase
komunikace se nacházejí zahrádkářské kolonie. Ačkoliv bude posuzovaný záměr procházet v
okrajové části města Žďár nad Sázavou, nebude přímo zasaženo hustě zalidněné území.
Výjimkou je část území v km cca 4,0 až 5,3 (tj. mezi ulicemi Strojírenská, Nádražní a
Jihlavská, kde se trasa mírně přimyká k zástavbě v oblasti přednádražního prostoru.
Za území nadmíru zatěžovaná vlivy z dopravy na stávající trase silnice I/37 je nutné
považovat prostor kolem této silnice procházející centrem Žďáru nad Sázavou.
Město Žďár nad Sázavou má k 1. 1. 2021 20 485 obyvatel, z toho muži tvořili 9 849, ženy
10 636 (dle Čs. statistického úřadu). Průměrný věk obyvatel je 44,8 let (muži 43,2 a ženy 46,2
let).
Možné vlivy na veřejné zdraví jsou řešeny v dalších částech tohoto materiálu.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.
Část stavby je vedena prostorem s původní deponií stavebních a demoličních odpadů
(provozovatel AVE Vysočina s. r. o.) V prostoru nebyly uloženy odpady jiné kategorie než
„O“, není tedy předpoklad znečištění prostoru škodlivými sloučeninami. V rámci přípravy
související stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ byla deponie odpadů
odstraněna provozovatelem, který měl lokalitu v nájemním vztahu od města. K dispozici je
Protokol o předání a převzetí pozemku dne 31. 12. 2021, který stvrzuje, že byl pronajatý
pozemek předán v původním stavu.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území
a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména
ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a
jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch,
podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd,
zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti
(např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např.
dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny
klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví
včetně architektonických a archeologických aspektů
Při přípravě stavby ” I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat” byly sledovány následující
složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:
• ovzduší a klima
• vlivy na vodu
• půda
• horninové prostředí a přírodní zdroje
• flora, fauna a ekosystémy
• krajina
• hmotný majetek a kulturní památky
2.1 Ovzduší a klima
Území je na základě klimatických poměrů zařazeno do oblasti mírně teplé MT3 s krátkým
létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodné období je normální
až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až mírně
chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatické charakteristiky MT3 (dle Quitta, 1971)
Tabulka č. 36
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

20–30
120–140
130–160
40–50
-3–-4 °C
6–7 °C
16–17 °C
110–120
350–450 mm
250–300 mm
60–100

Větrná růžice
Pro výpočet ročního rozložení imisí ve zpracované Rozptylové studii byla použita aktuální
větrná růžice pro lokalitu Žďár nad Sázavou.
Parametry větrné růžice:
• Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, N 49° 33.07056', E 15° 56.98628'
• platná ve výšce 10 m nad zemí, četnosti uvedeny v %
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•
•
•
•
•

Stabilitní členění podle Bubník-Koldovský (metodika SYMOS'97)
Období výpočtu: 2007–2016
Vytvořeno: 15. 3. 2018, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: Oddělení modelování a expertíz, Úsek ochrany čistoty ovzduší
Objednavatel: TESO Ostrava spol. s r. o.

Rychlostní a stabilitní větrná růžice
Obr. č. 37

Hodnoty větrné růžice – celková růžice
Tabulka č. 37

Stávající imisní situace
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (K posouzení, zda dochází k překročení
některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro
čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty
ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup).
Zveřejněno je na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu Praha oblasti s překročenými imisními limity, OZKO - vrstvy GIS, (http://chmi.cz/files/portal/
docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html) pětileté průměry. Pro možnost porovnání vývoje imisní
situace jsou následně v grafické podobě uvedeny pětileté průměry v letech 2012–2016 a
nejnovější hodnoty údajů v letech 2014–2018.
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Obr. č. 38-55
36. nejvyšší 24h. koncentrace PM10 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

Průměrná roční koncentrace NO2 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

Průměrná roční koncentrace PM10 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020
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Průměrná roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

Průměrná roční koncentrace benzenu [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

Průměrná roční koncentrace B(a)P [ng/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

2016–2020

2016–2020
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Dle ročenky ČHMÚ „ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE
2020“ byl v tomto roce na ploše kraje Vysočina překročen imisní limit pro benzo(a)pyren na
0,04 % území (dle https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/20groc/).
Pro znázornění aktuální imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace PM10 a PM2,5,
naměřené v roce 2020 měřicím programem v lokalitě Žďár nad Sázavou. Imise jiných
znečišťujících látek nejsou v dotčené lokalitě sledovány.
Měřicí program v místě záměru
Tabulka č. 38
Identifikace
ISKO

Název
měřicího
programu

Klasifikace

Reprezentativnost

Cíl

okrskové měřítko
(0.5 až 4 km)

stanovení celkové hladiny pozadí
koncentrací

Lokalita

JZNZA

1196

B/U/RC
• pozaďová
• městská
• obytná;
obchodní

Žďár nad
Sázavou

Imisní koncentrace znečišťujících látek v r. 2017 (µg/m3)
Tabulka č. 39
Název
měřicího
programu

Max. denní koncentrace PM10

JZNZA
Pozn.:

Průměrná roční
koncentrace PM10

Průměrná roční
koncentrace PM2,5

17,9

11,5

57,0 1) (36 MV: 31,6) 2)
VoL: 1 3)
1)

Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku.
36 MV: 36. nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný počet překročení hodnoty
limitu. V případě vyšší hodnoty, než je limitní hodnota, jsou imisní limity překračovány.
3)
VoL: Počet překročení limitní hodnoty.
2)

Imise CO jsou měřeny nejblíže v Jihlavě (měřicí program JJIHA, cílem programu je využití
při operativním řízení a regulaci (SVRS), stanovení repr. konc. pro osídlené části území),
typově se jedná o obdobu lokalitu. V roce 2017 zde byla naměřena průměrná roční
koncentrace CO 321,3 µg/m3, maximální 8hodinová koncentrace pak 1145,4 µg/m3. V roce
2020 zde byla naměřena průměrná roční koncentrace CO 318 μg/m3, maximální 8hodinová
koncentrace pak 902,6 μg/m3.
Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2012-2016
Tabulka č. 40

PM10

PM2,5

CO

NO2

benzen

BaP

~ 22 µg/m3

~ 17 µg/m3

~ 300 µg/m3

12 µg/m3

0,9 µg/m3

0,7 ng/m3

benzen

BaP

Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2014-2018
Tabulka č. 41

PM10
~ 20 µg/m

PM2,5
3

~ 15 µg/m

CO
3

~ 300 µg/m

NO2
3

11 µg/m

3

0,9 µg/m

3

0,8 ng/m3
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Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2016-2020
Tabulka č. 42

PM10

PM2,5

CO

NO2

benzen

BaP

~ 18 μg/m3

~ 13 μg/m3

~ 300 μg/m3

~9 μg/m3

~0,8 μg/m3

~0,6 ng/m3

(dle: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko)

2.2 Voda
Povrchová voda
Celá trasa silnice spadá do povodí Sázavy (číslo hydrologického pořadí 1-09-01-007).
Jihovýchodně od zájmového prostoru prochází rozvodnice mezi hlavním povodím Sázavy
(1-09-01) a Oslavy (4-16-02). Toto rozvodí dvou moří ovlivňuje menší vodnatost toků a jejich
čistotu. Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_2120 Sázava od hráze
rybníku Velké Dářko po Nížkovský potok. Dle vyjádření Povodí Vltavy (č.j. PVL23624/2020-240 z 31. 3. 2020) ve zjišťovacím řízení je chemický stav hodnocen jako
„nedosažení dobrého stavu“ a ekologický stav je vymezen jako střední.
Významným vodním tokem je řeka Sázava, která protéká Pilskou nádrží, Bránským rybníkem
a městem Žďár nad Sázavou. Do Pilské nádrže ústí pravostranný potok. Druhým významným
tokem je Stržský potok, který je levobřežním přítokem Sázavy. Na potoce je vybudována
vodní nádrž Strž, která má účel průmyslový, ochranný a rekreační.
Levobřežním přítokem Sázavy ve městě je potok Staviště, na kterém se nachází vodní nádrž
Staviště (byla zdrojem pitné vody pro město). Potok má jeden pravobřežní a jeden levobřežní
bezejmenný přítok. V západní části katastru pramení potok Rejznarka, který je pravobřežním
přítokem Sázavy a na jihu potok Šabrava, který je jejím levobřežním přítokem.
Některé menší potoky v polích jsou částečně zatrubněny, ale je navrženo jejich otevření
(revitalizace). Většina toků je ve správě Povodí Vltavy, a.s. územní pracoviště Havlíčkův
Brod, s výjimkou úseků drobných toků, které slouží výhradně k melioračním účelům.
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Obr. č. 56

LPB č. 3.2.
Rejznarky
IDVT 10239399

Vodní tok
IDVT 10250450

Stržský potok
IDVT 10100844

LPB č. 36
Stržského potoka
z obce Vysoké–
Pernička
IDVT 10262138

Šabrava
IDVT 10272868
Sázava
IDVT 10100005

Vodní tok
IDVT 10239760

Staviště
IDVT 10100916

Nádrže na řece Sázavě s jejími bezejmennými přítoky jsou:
• Pilská nádrž účel ochranný a rekreační včetně menších přítoků do nádrže se čtyřmi
menšími bezejmennými vodními plochami na nich
• Bránský rybník a na přítocích menší nádrže (Konventský, Přerovský, Jordánek, Nový
Žďár) účel především chovný
• Velký Posměch, Horní (Velký) Žďárský, Gottlerův rybník a dvě menší vodní plochy v
zastavěné části města, účel okrasný, chovný
• rybníky chovné Miškovec, Jedlovský
• rybníky rekreační a ochranné Dívka, Pihoun
• kalová a neutralizační nádrž pod závodem Žďas
Na potoce Staviště a jeho přítocích (povodí):
• vodárenská nádrž Staviště s PHO 1 a 2 dříve sloužila jako zdroj pitné vody, nyní jen
jako záloha a k vyrovnávání průtoků pod hrází
• rybníky Škodů, Bruknerů, Krčů, Puvák, Velké a Malé hrázky, účel převážně chovný
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Na Šabravě:
• Radoňský rybník, Kamenný rybník, břeh Křivého rybníka
• rybníky Miškovec, Dívka, Jedlovský, účel převážně chovný
Na potoce Rýznarka a jeho přítocích:
• rybník Rýznarka, Křižný, jezero Vápenice účel převážně chovný
V blízkosti navrhované stavby se nachází Branský rybník, Jordánek, Pihoun a Jedlovský
rybník, na p. č. 768 Za Starým dvorem. Rybníky Nový Žďár a Převorský rybník jsou trasou
dotčeny (navrženo je prověření možnosti řešit trasu zachováním bioty tohoto území nebo
kompenzační opatření).
Obr. č. 57

Ochranné pásmo toků, nutné pro údržbu, je stanoveno zákonem č. 254/2001 Sb. v pozdějším
znění v šířce min 6 m od břehové čáry.
Vyhlášená ochranná pásma nejblíže situovaná jsou:
• PHO I. a II. stupně nádrže Staviště (Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát životního
prostředí, čj. ŽP Vod.2674/02/Kl ze dne 23 září 2002, vodní nádrž)
• jihovýchodní část obce zasahuje PHO 2. stupně vnější jímací území Jámy vrty VA1,
JAč.5 (ONV Žďár nad Sázavou, č. j. Vod 507/87/Ms z 6. března 1987, podzemní
zdroj)
• ochranné pásmo Hamry nad Sázavou jímací zářez 3 (ONV Žďár nad Sázavou, VLHZ
Vod. 1729/83 Ha z 19. 7. 1983)
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Situace umístění nejblíže situovaných ochranných pásem
Obr. č. 58

V okolí plánované trasy silnice byla provedena evidence blízkých jímacích objektů
podzemních vod. Bylo registrováno pouze několik existujících domovních studen, neboť celé
území města je zásobováno vodou z veřejného vodovodu. Byl zaevidován i nepřístupný
opuštěný jímací objekt (ST-4), dle ústního sdělení obyvatel se jedná o nevyužívanou studnu
bývalé sodovkárny.
Evidované domovní studny jsou využívány především pro zalévání zahrad, příp. jako
užitková voda. Problémy se zásobováním domácností nebyly zjištěny. Ve třech
zahrádkářských koloniích nacházejících se podél trasy silnice je vybudován rozvod užitkové
vody, jímací objekty podzemních vod se zde nenacházejí.
Technická studie 2. úseku stavby uvádí, že dle ústního sdělení pracovníků městského úřadu se
v blízkosti trasy silnice nenacházejí významná území jímání podzemních vod. Městský
vodovod k zásobování údajně využívají i všechny průmyslové areály.
Ve Žďáru nad Sázavou je vybudován vodovod (provozovatelem je společnost Vodárenská a.s.
Žďár nad Sázavou), který je rozveden po celém území města.
Návrhy opatření, které uvádí územní plán, které mohou souviset s řešením stavby obchvatu,
jsou:
- provést protierozní úpravy na pozemcích, které zabrání splachu ornice, a to jak stavební
(menší poldry, vhodné trasování polních cest, čistění koryt toků a vodních ploch, záchytné
příkopy ap.), tak organizační (vhodná skladba kultur, orba po vrstevnici, apod.)
- umožnit rozlivy přívalových vod mimo zástavbu hlavně nad městem
- ochránit rašeliniště
- vyčistit stávající rybníčky severně od zástavby, aby mohly sloužit i jako požární nádrže
Záplavové území je stanoveno na významném vodním toku Sázava včetně aktivní zóny (OÚ
Žďár nad Sázavou, referát životního prostředí, čj. KUJI 29427/2006, sp. zn. OLVHZ
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141/20006-3/Za ze dne 11. 4. 2006), dále na Stržském potoce (přípisem čj. KUJI 10084/2005
OLVHZ, KUJIP007FQHP ze dne 3. 8. 2005) a potoce Staviště (přípisem čj. KUJI
21481/2010, sp. Zn. OLVHZ 1866/2009 St-4 ze dne 23. 3. 2010).
Záplavová území Q5
Záplavová území Q100
Obr. č. 59

Vodohospodářská mapa
Obr. č. 61

Obr. č. 60
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2.3 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půdy
Na základě provedeného předběžného geotechnického posouzení lze konstatovat, že kvartérní
pokryv je v zájmovém území zastoupen zvětralinovým pláštěm hornin moldanubika, tvořený
eluviálními, na úpatí deluviálními hlinitými až jílovitými písky a v občas nebo trvale
protékaných terénních depresích až deluviofliviálními sedimenty, zastoupenými jílovito
písčitými uloženinami s proměnlivým obsahem štěrkovité příměsi.
Podle taxonomického klasifikačního systému půd (TKSP) jsou v zájmovém území přítomny
PGm (pseudogleje modální).
Základním ukazatelem kvality půd jsou třídy ochrany. Trasa silnice I/37 v nové trase prochází
půdou s BPEJ:
7.29.11
8.34.01
8.34.21
8.34.04
8.34.31
8.58.00
8.50.01
8.34.24
8.50.11
8.37.15
8.67.01
8.34.01
8.50.01
8.34.34
Třídy ochrany jsou stanoveny dle vyhlášky č.48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany. V
zájmovém území (území dotčené stavbou) jsou zastoupeny I. až V. třídy ochrany ZPF:
7.29.11
I. třída ochrany
8.34.01
I. třída ochrany
8.34.21
I. třída ochrany
8.34.04
II. třída ochrany
8.34.31
II. třída ochrany
8.58.00
II. třída ochrany
8.50.01
III. třída ochrany
8.34.24
III. třída ochrany
8.50.11
III. třída ochrany
8.37.15
V. třída ochrany
8.67.01
V. třída ochrany
8.34.01
I. třída ochrany
8.50.01
III. třída ochrany
8.34.34
IV. třída ochrany
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v rovinných nebo jen mírně skloněných plochách, které je
možno odejmout ze ZPF jen výjimečně, a to především na záměry související s obnovou
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností,
jde o půdy jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možné využít pro výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s podprůměrnou produkční schopností s jen
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou sdruženy půdy, které představují půdy s velmi nízkou produkční
schopností, jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné, lze u nich předpokládat
efektivnější nezemědělské využití.
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Podle charakteristiky BPEJ se v zájmovém území vyskytují následující hlavní půdní jednotky:
29
34
37
50
58
67

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách,
žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně
štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobným
horninám, lehké, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubého
písku, značně vodopropustné, vláhové poměry závislé na vodních srážkách.
Mělké půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou slabě štěrkovité až kamenité,
v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých ‚
oblastí)
Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách, zpravidla středně těžké,
slabě až středně štěrkovité, dočasně zamokřené.
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně
příznivé, při odvodnění příznivější
Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až
velmi těžké, zamokřené.

Následující výřez mapy ukazuje klasifikaci půdních typů zájmové oblasti. Většinu půd tvoří
kambizem dystrická, pseudoglej, severně glej, v nejbližším okolí půdy glejové.
Klasifikace půdních typů zájmového území
Obr. č. 62

(dle http://geoprotal.gov.cz/web/guest/)
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Zranitelné oblasti
Území patří do zranitelných oblastí dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí.
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Plánovaná trasa přeložky zasáhne i do lesních pozemků (PUPFL), a to především v oblasti
nivy Sázavy v km cca 3,4 až 3,5. Lesní společenstvo zahrnuje lesní typ 5K kyselou jedlovou
bučinu Abieto – Fagetum acidophilum s lesním typem 5K1. Zároveň se stavba dotýká
ochranného pásma lesa. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně některých zákonů (lesní zákon).
Geomorfologické poměry
Zájmové území náleží do provincie Český vysočina, subprovincie Českomoravská soustava,
oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská
vrchovina. Jedná se o plochou vrchovinu složenou z krystalických břidlic a vyvřelin, které
jsou v údolích překryty neogenními sedimenty.
Trasa obchvatu přechází Světrovskou sníženinu protékanou řekou Sázavou. S přechodem
toku pokračuje po jejím západním úbočí, které je tvořeno krystalickými břidlicemi, krytými
jíly.
Geologické poměry
Předkvartérní podloží širšího okolí je budováno převážně metamorfovanými horninami
strážeckého
moldanubika,
zastoupeného
zde biotitickými
pararulami
(místy
migmatitizovanými, občasně se sillimanitem) a migmatitickými biotitickými rulami (převážně
páskovanými) až migmatity (občasně leukokrátními, s muskovitem). V části podloží
posuzovaného území (zhruba střed trasy silnice) zasahují od Z paleozoické metasomatické
dvojslídné až biotitické granity tzv. žďárského typu.
Tyto podložní horniny jsou v přípovrchové zóně silně navětralé až zvětralé, eluviálního
charakteru (nepřemístěné). Spodní partie eluvií mají charakter jemně až středně zrnitých, silně
hlinitých slídnatých písků. V horních partiích jsou rulové horniny zvětrány velmi intenzivně
na některých místech až do hloubek 3 m (Polenka a kol., 1981). V těchto polohách má
hornina charakter světle a rezavě hnědých prachovitých a jílovitých písků, event. jílů.
Směrem do hloubky roste v těchto eluviích četnost úlomků matečné horniny, v různém stupni
navětralých.
Pokryvné kvartérní uloženiny pokrývají většinu zájmového území, jejich mocnost dosahuje v
archivních vrtech zhruba 0,3 až 4 m. V prostoru městské zástavby je nejsvrchnější obzor často
tvořen antropogenním navážkovým materiálem (nejčastěji stavební odpad). Na mírných
svazích podél toku Sázavy se vyskytují eluviálně-deluviální jílovito-písčité soudržné hlíny a
hlinité písky. V údolní nivě Sázavy jsou fluviální uloženiny, na bázi se štěrky s
písčitojílovitou výplní mezer, výše roste podíl hlinitých až jílovitých naplavenin.
Zájmovým územím prochází předpokládaná tektonická linie směru Z-V, probíhající podél
severního okraje žďárských granitů. Další tektonické linie v okolí posuzované oblasti Žďáru
nad Sázavou lze předpokládat ve shodném ZV směru anebo ve směru JZ-SV.
Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer, Kessel, 1990) spadá zájmové území do
hydrogeologického rajónu č. 652 – Krystalinikum v povodí Sázavy. Podél jihovýchodní části
trasy silnice prochází hranice s rajonem č. 655 – Krystalinikum v povodí Jihlavy.
Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody (Krásný a kol., 1982) se pohybuje mezi
2 až 3 l/s/km2 (střední).

145

V prostředí přítomných krystalinických hornin, reprezentovaných především rulami, lze
rozlišit spodní zvodeň, která je vázána na propustné tektonické zóny a puklinové systémy v
hlubších částech skalního podkladu. Významnější puklinové zvodnění se vyskytuje v
blízkosti tektonických poruchových pásem. Hladina puklinové vody se vyskytuje
nepravidelně v důsledku různé propustnosti puklin.
Významnější svrchní (mělká) zvodeň je vázána především na kvartérní pokryv, zónu
zvětrávání a podpovrchového rozpojení hornin. Převládá zde průlinový nebo průlinově –
puklinový typ propustnosti. Hloubka oběhu je limitována úrovní místní erozní báze. Hladina
vody je převážně volná až mírně napjatá (v případě přítomnosti nepropustných jílovitých či
zahliněných nadložních poloh) v archivních vrtech se nacházela v průměru 3 m pod terénem.
Ve 2 evidovaných domovních studnách se hladiny v době terénního šetření nacházely cca v
úrovni 2,2 m pod terénem (dle podkladů).
K dotaci zásob podzemní vody dochází infiltrací srážek v celé ploše kolektoru, v závislosti na
míře propustnosti kvartérního pokryvu a zvětralinového pláště. Nejčastějším způsobem
odvodňování mělkého oběhu podzemních vod je skrytý příron do uloženin údolní nivy nebo
vodoteče. Mělký oběh lze charakterizovat jako značně rozkolísaný a nepravidelný v přímé
závislosti na klimatických podmínkách. Propustnost písčitých, popř. písčitojílovitých eluvií je
spíše malá. Vyšší propustnost vykazují polohy navážek (tvořených převážně suťovým
materiálem). Díky různorodosti pokryvných kvartérních materiálů je mělká zvodeň
nesouvislá, s nepravidelnou, spíše nižší vydatností. Mělký oběh má většinou lokální
charakter.
Sklon hladiny a směr proudění podzemní vody je převážně konformní s morfologii terénu a
generelně směřuje k místním erozním bázím, jimiž jsou zde tok Sázavy a její drobné přítoky a
některé rybníky. Drenážní funkci mají lokálně zářezy železniční trati a silnic. Náspy naopak
fungují pro odtok jako bariéra.
Ložiska nerostných surovin, důlní činnost a seismicita
V současnosti se v místě stavby nenacházejí žádná ložiska nerostů ani se zde neprovádí
hornická činnost.
V zájmovém území nejsou žádné limity (ložiska, prognózní zdroje, chráněná ložiskové území,
dobývací prostory ad.), které by byly předmětem ochrany nebo zájmu dle horního zákona
(zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
V trase komunikace ani její blízkosti nejsou sesuvy ani projevy minulé důlní činnosti
(poddolovaná území, hlavní důlní díla, haldy).
2.4 Flóra, fauna a ekosystémy
Zájmové území je součástí hercynské podprovincie (dle Culka 1995) a Žďárského bioregionu
č. 1.65. Fytogeograficky se jedná o oblast českého mezofytika, okres č. 67 Českomoravská
vrchovina. Potenciálně přirozenou vegetací jsou v zájmovém území acidofilní bučiny (Luzulo
– Fagion).
Z hlediska geomorfologického členění České republiky (Demek, Mackovčin, Balatka 2006)
se zájmové území nachází v geomorfologické provincii Česká vysočina. Zájmové území leží
v subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku
Křižanovická vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina, okrsku Veselská sníženina. Území se
nachází na zvlněné plošině, která je protnuta údolím řeky Sázavy.
Charakter bioty je podmíněn geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických
podmínek a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka.
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Z hlediska biografického členění ČR (Culek a kol. 1996) se zájmové území nachází v
Žďárském bioregionu (1.65), který je součástí Hercynské podprovincie.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v
roce 1987, náleží území do fytogeografického obvodu Žďárské vrchy, který náleží do obvodu
Českého oerofytika.
Původními geobiocenózami byly v širším území různé typy bučin. Jednalo se o jedlodubové
bučiny (Fageta abietino-quercina), typické bučiny (Fageta typica), smrkové jedlové
doubravy (Abieti-querceta roboris-piceae), jedlové doubravy s bukem (Abieti-querceta
roboris fagi) a jasanové olšiny (Fraxini-alneta).
Pro potenciální stanovení možných vlivů záměru na biologicky potenciálně významná území
byl zpracován průzkum dotčeného území. Byly vymezeny lokality, kde dochází ke kontaktu
nebo přímému střetu s krajinnou zelení, liniovými keřovými a stromovými společenstvy na
lukách nebo podél cest, vodními toky a jejich nivami.
Předchozí průzkum byl proveden v roce 2019, v roce 2021 byl proveden průzkum, který
navazoval na průzkum v roce 2019 s cílem potvrdit fenologické aspekty roku 2019 a získat
aktuální informace o výskytu ohrožených, zvláště chráněných a bioindikačních druhů a
cenných biotopů v území dotčeném plánovanou stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“.
Byly uvažovány nejen přímé vlivy na přítomné druhy rostlin a živočichů, ale také nepřímé
důsledky na jejich populace, společenstva a funkční vazby, v kontextu biologických funkcí
jednotlivých segmentů krajiny.
Poloha jednotlivých posuzovaných lokalit byla rozdělena v rámci průzkumu v roce 2019 a při
průzkumu v roce 2021 je dodrženo původní rozdělení pro možnost zachování koexistence
obou průzkumů. Dodrženo je rozdělení na úseky dle technických studií:
• 1. stavba – úsek v k. 0,0 až 2,39
• 2. stavba úsek v km 2,39 až 5,25
1. stavba – úsek v k. 0,0 až 2,39
Úsek zahrnuje 13 dílčích lokalit. Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde
většinou nedochází, vymezena jsou v rámci trasy následující dotčená území, charakterizovaná
vymezenými dílčími lokalitami č. 1 až č.13.
Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde většinou nedochází, vymezena
jsou v rámci trasy následující dotčená území:
Tabulka č. 43
Lokalita č. 1

Je vymezena na západním okraji města. Plocha je situována v sousedství čerpací stanice
PHM. Území se dotkne výstavba okružní křižovatky u areálu firmy TOKOZ a.s. Lokalita
zahrnuje ruderalizovanou travnatou plochu, která ve spodní části zarůstá třtinou křovištní
Calamagrostis epigejos. Lokalita je z botanického hlediska málo významná.
Druhové složení: ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, třtina křovištní Calamagrostis
epigejos, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, bolševník obecný Heracleum sphondylium, vlčí
bob mnoholistý Lupinus polyphyllus, šťovík tupolistý Rumex obtusifolius, svízel bílý Galium
album.
Podél silnice (včetně širšího území) se nachází místa s ruderální zelení jako je pelyněk
černobýl Artemisia vulgaris, vratič obecný Tanacetum vulgare, přeslička rolní Equisetum
arvense, štovíky Rumex, pcháč rolní Cirsium arvense, ostřice chlupatá Carex hirta, pastyňák
obecný Pastynaca sativa, silenka bílá Silene latifolia ssp. alba, starček obecný Senecio
vulgaris, Uplatňují se zde i druhy, které jsou tolerantní k použití soli v zimním období, jako je
jetel plazivý Trifolium repens, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla
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Lokalita č. 2

Lokalita č. 3

Lokalita č. 4

Lokalita č. 5

anserina, rdesno ptačí Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, zblochanec
oddálený Puccinelia distans nebo tolice dětelová Medicago lupulina.
Podél čerpací stanice rostou dřeviny, tvořené zejména břízou bílou Betula pendula.
Z fauny byl zaznamenán výskyt běžných druhů (bělásek řepkový Pieris napi, babočka
kopřivová Aglais urticae, okáč bojínkový Melanargia galathea, střevlík Scheidlerův Carabus
scheidleri, aj.). Lokalita nezahrnuje významný biotop z hlediska zoologického.
Území souvisí se stavbou křižovatky silnice I/37 a napojení na ulici Santiniho. Středně vlhká
louka je situována naproti čerpací stanici PHM. Vyskytuje se zde hojně pcháč svazu Calthion
palustris, ve vzdálenějších částech lokality je výskyt tužebníku jilmového Filipendula
ulmaria, roste zde krvavec toten Sanguisorba officinalis, srha říznačka Dactylis glomerata,
psárka luční Alopecurus pratensis, metlice trsnatá Dewschampsia caespitosa, medyněk vlnatý
Holcus lanatus. Spodní část je podmáčena, vyskytuje se zde ostřice žlutavá Carex flavaag,
ostřice zaječí Carex leporina, zřejmý je výskyt sítin – sítina článkovaná Juncus articulatus,
sítina klubkatá Juncus conglomeratus. Lze zde předpokládat výskyt prstnatce májového
Dactylorrhiza majales, při průzkumu v roce 2019 nebyl výskyt potvrzen, v roce 2021 se
objevily dva kusy.
Z hlediska fauny je louka bohatší. Sledováni byli motýli bělásek řepkový Pieris napi, babočka
paví oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui, okáč bojínkový Melanargia
galathea, okáč luční Maniola jurtina, zjištěn byl čmelák skalní Bombus lapidarius – nebyla
potvrzena přítomnost hnízdění, vosa útočná Vespula germanica, pestřenka luční
Sphaerophoria menthastri, pestřenka pruhovaná Episyrpus balteatus, pestřenka hrušňová
Scaeva pyrastri.
Výskyt ornitofauny přilétávající za potravou je pro území zřejmý i přes blízkost dopravní
trasy (strnad obecný Emberiza citrinella). Objevil rovněž zajíc polní Lepus europaeus.
V území se předpokládá výstavba tělesa komunikace v násypu. Lokalita je tvořena
udržovaným trávníkem s běžnými druhy trav jílek vytrvalý Lolium perenne, bojínek luční
Phleum pratense a bylin řebříček obecný Achillea millefolium, zvonek rozkladitý Campanula
patula, jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, jetel plazivý Trifolium repens.
V okraji tvoří bylinné patro plevele, jako je ptačinec Stellaria media, penízek rolní Thlaspi
arvense, heřmánkovité Matricaria sp., ale také vikvovité Vicia a kakosty Geranium, objevuje
se pryskyřník plazivý Ranunculus repens.
Z hlediska fauny je území bez většího významu. Byl zjištěn běžný výskyt druhů,
charakteristických pro dotčené stanoviště.
Vzhledem k blízkosti Dolního hřbitova je doporučeno provést úpravu navrhovaného násypu
tělesa komunikace zabezpečující rozvolnění nového systému v území (zmísnění výšky
násypu) a doplnění vegetace ve směru k historickému objektu Dolního hřbitova.
Lokalita zahrnuje nivu Sázavy, bude řešeno přemostění toku. Niva Sázavy zahrnuje fragmenty
olše lepkavé Alnus glutinosa, zarůstající invazní netýkavkou malokvětou Impaziens parviflora
a celíkem obrovským Solidago gigantea, zejména v okrajové části. Porost vrby Salix, v
bylinném patře nitrofilní druhy jako tužebník jilmový Filipendula ulmaria, opletník plotní
Calystegia sepium, krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum, rdesno hadí kořen Bistorta
major, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium. Přítomnost zvláště chráněných druhů bioty
nebyla při průzkumu zjištěna.
Zoologicky je lokalita významnější. Z obojživelníků byli zastiženy chráněné druhy ropucha
obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria. Bylo potvrzeno rozmnožování
obojživelníků.
Zjištěn byl výskyt čmeláka rodu Bombus, nebyla zjištěna v místě vymezené pro trvslý zábor
stavbou hnízdiště.
Lokalita (doprovodný porost) vykazuje útočiště ptáků – kachna divoká Anas platyrhynchos,
pěnice pokřovní Sylvia curruca, sýkora babka Parus palustris, drozd kvíčala Turdus pilaris.,
ale také slípka zelenonohá Gallinula chloropus.
Vlhká louka bude dotčena realizací paty násypu komunikace. Jedná se o přírodní biotop vlhké
pcháčové louky a nevápnité mechové slatiniště. Zpracovatel technické studie nevyloučil
možnost výskytu zvláště chráněných druhů, např. prstnatce májového Dactylorrhiza majales,
ten nebyl při průzkumu v roce 2019 zjištěn, při průzkumu v roce 2021 byl výskyt prstnatce
májového potvrzen. Rovněž byl zjištěn výskyt vachty trojlisté Menyanthes trifoliata.
Dominantní je tužebník jilmový Filipendula ulmaria, vyskytuje se zde krvavec toten
Sanguisorba officinalis, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium, vrbina obecná Lysimachia
vulgaris, ostružiník maliník Rubus idaeus, posed bílý Bryonia alba, rdesno hadí kořen
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Lokalita č. 6 a 7

Bistorta major.
Z trav se vyskytuje psárka luční Alopecurus pratensis, medyněk vlnatý Holcus lanatus,
psineček výběžkatý Agrostis stolonifera, v navazujícím lučním porostu se nachází rostliny
vlhkých případně střídavě vlhkých luk.
Pro omezení vlivu na okolní prostor stavby je nezbytné zabezpečit omezení pojezdů techniky
mimo území dotčené stavbou. Lokalita je druhově pestrá. Přítomnost dalších zvláště
chráněných druhů nebyla zjištěna, jejich výskyt však nelze vzhledem k charakteru biotopu
vyloučit.
V lokalitě byl potvrzen výskyt obojživelníků, zejména ropucha obecná Bufo bufo, a skokan
hnědý Rana temporaria, stejně jako v navazujícím území.
Lokalita zahrnuje rybníky Nový Žďár a Převorský rybník. Stavba se dotkne obou rybníků.
Rybník Nový Žďár je těžko přístupný. Významnější je rybník Převorský s vodní a pobřežní
vegetací. V lokalitě byly zjištěny rdesno obojživelné Polygonum amphibia, zblochan
vzplývavý Glyceria fluitans, žabník jitrocelolistý Alisma plantago-aquatica, ostřice štíhlá
Carex gracilis, ale také vachta trojlistá Menyanthes trifoliata.
Jedná se o zoologicky významnou lokalitu. Lokalita je refugiem obojživelníků, sledována
byla kuňka žlutobřichá Bombina variegata, skokan zelený Pelophylax esculentus, ropucha
obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria. Zjištěn byl výskyt čolka obecného
Lissotriton vulgaris.
Rybník slouží k rozmnožování poláka chocholačky Aythya fuligula, je potravním prostorem
pro vlaštovku obecnou Hirundo rustica.
V prostoru byl sledován výskyt čápa černého Ciconia nigra.

Průzkum prokázal výskyt chráněných druhů flory i fauny, zejména obojživelníků, ale také
ptáků. Jedná se o významný biotop, jehož zánik souvisí s významnou změnou dosavadního
přírodního biotopu.
Přestože technická studie navrhuje pouze přemostění nivy vodoteče Sázava a vlhkou louku a
v prostoru obou rybníků navrhuje násep pro vedení trasy přeložky, je navrženo prověřit
možnost úpravy technického řešení vedení trasy v tomto úseku mostním objektem nebo
uplatnit kompenzační opatření formou náhradních biotopů (tůňky) a transferu dotčených
zvláště chráněných druhů.
Současně je nezbytné v území realizovat opatření pro zamezení rizika úhynu obojživelníků na
silnici.
Tabulka č. 44
Lokalita č. 8

Lokalita č. 9

Lokalita č. 10

Lokalita bude dotčena dle technické studie v tomto místě násypem tělesa obchvatu a místní
obslužnou komunikací. Lokalita zahrnuje hospodářsky významné louky v blízkosti roubenky
č. p. 29. Zjištěn byl výskyt běžných druhů jako je skřípina lesní Scirpus sylvaticus, psárka
luční Alopecurus pratensis, srha říznačka Dactylis glomerata, nebo šťovík kadeřavý Rumex
crispus).
Zoologicky je lokalita bez většího významu. Je místem výskytu ornitofauny, které sem nejen
zalétává, ale některé druhy zde hnízdí.
Dojde k zásahu do nivy drobného vodního toku a jejího porostu. V této části již je trasa silnice
vedena dle technické studie již v pozvolném zářezu a kříží silnici Dvorská.
Lokalita zahrnuje drobný vodní tok s běžným porostem. Ve stromovém patru je zastoupena
zejména olše lepkavá Alnus glutinosa a vrby Salix sp. V bylinném patru převládá kopřiva
dvoudomá Urtica dioica, chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea, ostružiník maliník Rubus
idaeus. Mezi nimi se metlice trsnatá Deschampsia caespitosa, vrbina obecná Lysimachia
vulgaris, vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum.
Lokalitu tvoří kulturní sečená louka. Lokality se dotkne realizace mostu pro převedení
přeložky místní komunikace (ul. Dvorská/Starý dvůr). Jedná se o sekundární vysetý,
udržovaný porost, z botanického hlediska s dominantní psárkou luční Alopecurus pratensis,
srhou říznačkou Dactylis glomerata, šťovíkem kadeřavým Rumex crispus, skřípinou lesní
Scirpus sylvaticus. Dojde k odstranění stávajících vzrostlých stromů podél stávající silnice.
Doporučeno je chránit v maximální míře stávající vzrostlé stromy podél ulice Dvorská.
Stromy, které budou v blízkosti stavby, ale nebudou stavbou dotčeny budou chráněny v době
výstavby před poškozením (a to i v kořenové části).
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Lokalita č. 11

Lokalita č. 12

Lokalita č. 13

Lokalitu tvoří lesní remíz na okraji trasy obchvatu, který nebude přímo dotčen. Jeho základní
význam je krajinotvorný. Zde trasa přechází ze zářezu postupně do násypu vzhledem
k terénním charakteristikám. Navržen je most o jednom poli přes erozní rýhu v km 1,3560.
V porostu převažuje smrk ztepilý Picea abies a jeřáb ptačí Sorbus aucuparia. Keřové patro
zahrnuje v převaze bez hroznatý Sambucus racemosa.
Vyskytuje se rákos obecný Phragmites australis, psineček obecný Agrostis tenuis) kostřava
červená Festuca rubra, psárka luční Alopecurus pratensis, lipnice luční Poa pratensis,
štírovník růžkatý Lotus corniculatus, jetel plazivý Trifolium repens, jetel zvrhlý Trifolium
hybridum. Druhově bohatší mezofilní louka (svaz Arrhenatherion) zejména v místě, kde louka
přechází v rákosinu.
Zjištěn byl výskyt běžných motýlů kulturní stepi bělásek zelný Pieris brassicae, babočka paví
oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnkava obecná Fringilla coelebs,
rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček
obecný Sturnus vulgaris), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
Dojde k zásahu do porostu louky – násyp tělesa obchvatu, navržen je most přes erozní rýhu
v km 1,67150. Louka bude dotčena tělesem obchvatu v násypu. Jedná e o extenzivně
udržovanou louku s výraznou ruderalizací v okraji porostu. Louka je s výskytem jílku
vytrvalého Lolium perenne a kostřavy červené Festuca rubra. Lokalita je bez většího
zoologického významu. Sledováni byli zejména motýli – bělásek zelný Pieris brassicae,
babočka síťkovaná Araschnia levana, babočka kopřivová Aglais urticae. Z ptáků byl
zaznamenán výskyt strnada obecného Emberiza citrinella a holuba hřivnáče Columba
palumbus. Na plochách dotčených stavbou žije trvale pouze běžný hraboš polní Microtus
arvalis a krtek obecný Talpa europaea. Pouze přechodně využívají území hmyzožravci
zastoupení ježkem západním Erinaceus europaeus nebo rejskem obecným (Sorex araneus). V
území se také objevuje se myš domácí Mus musculus. Z typických zástupců savců se v širším
území vyskytuje například srnec obecný Capreolus capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška
obecná Vulpes vulpes) zajíc obecný Lepus vulgaris, kuna Martes sp., ježek východní
Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek obecný Sorex araneus, hraboš
polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
Těleso obchvatu je zde navrženo v mírném zářezu, přemostění bude řešeno pro pěší mostem
na polní cestě o jednom poli přes silnici I/57 v km 2,1670.
Lokalita zahrnuje polní cestu mezi agrocenózou s převahou ruderálních porostů,
z botanického hlediska bez většího významu. Pro faunu je významný ruderalizovaný široký
pruh (šířka cca 3 m). Sledována byla v nejbližším okolí poštolka obecná Falco tinnunculus,
zvonohlík zahradní Serinus serinus, strnad obecný Emberiza citrinella. Zjištěn byl výskyt
čmeláka rodu Bombus, nebyla zjištěna hnízdiště.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.

Vymezené lokality č. 8 až 13 (dílčí část lokality 14) zahrnují průchod trasy zemědělským
půdním fondem. Jedná se o typické agrocenózy, lokality zahrnují pozemky pravidelně
obdělávané. Vymezené lokality zahrnují vždy přechod trasy erozní rýhou nebo polní cestou,
které jsou tvořeny trvalým travním porostem, často s lokálními plocha remízků. Nebyly
zjištěny chráněné druhy flory, výskyt fauny odpovídá běžnému výskytu v zemědělsky
využívaném prostoru. Výskyt čmeláků ani jejich hnízd v trase nebyl zjištěn. V tomto prostoru
nebyli zjištěni obojživelníci. Zde končí část 1. úseku stavby obchvatu silnice I/37.

150

2. stavba – úsek v km 2,39 až 5,25
Úsek zahrnuje 12 dílčích lokalit. Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde
většinou nedochází. Vymezena jsou v rámci trasy následující území, charakterizovaná
vymezenými dílčími lokalitami č. 14 až č.25.
Převážná část trasy obchvatu, který řeší technická studie 2. stavby, prochází zastavěným
územím města, popř. po jeho okrajových částech, které jsou druhově chudými, nevyskytují se
zde významné populace zvláště chráněných druhů, ani z ochranářského hlediska nebo
hlediska přírodovědného hodnotné biotopy. Hodnotnější je území údolní nivy Sázavy, přes
které trasa přechází po mostní konstrukci, nicméně stavba si vyžádá kácení dřevin v tomto
prostoru.
Tabulka č. 45
Lokalita č. 14

Trasa prochází agrocenózou, v jejíž blízkosti se nachází intenzivně využívaný biotop
s výskytem obojživelníků. V rámci průzkumu byla zvýšená pozornost věnována výskytu
kuňky ohnivé Bombina bombina. Kuňka ohnivá je vázána především na vodní prostředí.
Většinu roku tráví v různých typech vodních biotopů – v kalužích, tůních i rybnících, a to v
rozdílných vodních tělesech v průběhu celého roku. Dospělci se v průběhu roku zdržují v
různých typech vodních i suchozemských biotopů. Obývají vodní plochy, kde hledají potravu.
Dále se vyskytují na loukách, lučních ladech, ve světlých mokřadních lesích, na extenzivních
polích a v dalších obdobných biotopech. Kuňky ohnivé zimují v puklinách skal, opuštěných
norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, pod kameny, ve sklepích apod. Většina
populace zimuje jen do několika set metrů od vody.
Přímo v trase stavby nebyl při průzkumu v roce 2019 a v roce 2021 výskyt zjištěn. Kuňka byla
zjištěna pouze v prostoru bezprostředně souvisejícího s rybníkem Pihoun, tedy mimo trasu pro
realizaci silnice I/37 (rozmezí území 1. a 2. úseku).
Zpracovatel posouzení vlivu stavby na EVL dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění revidoval trasu plánovaného obchvatu v termínu, který byl
vymezen s ohledem na období rozmnožování žab, které je v tomto čase možno poměrně
snadno akusticky lokalizovat, následně dohledat a identifikovat s cílem revidovat výskyt
obojživelníků.
Z provedených šetření v místě, která konzultoval s odborníkem na problematiku
batrachologie, vyplývá následující:
• V blízkosti trasy uvažovaného obchvatu se nachází několik míst s početnější
kumulací obojživelníku, tj. severní litorál Kamenného rybníka při jižním okraji města
Ždáru nad Sázavou, u rybníka Pihoun při SZ okraji města a severní a severovýchodní litorál Konventského rybníka při S okraji města.
• Z hlediska posuzovaného záměru je podstatný hojný výskyt kuňky ohnivé (Bombina
bombina) v rybníku Pihoun. Dle ozývajících se samců, byl v zarůstajícím rybníčku
Pihoun odhadnut výskyt na 200-300 jedinců kuňky. Jedná se tedy o velmi významné
stanoviště, kde se kuňky současně rozmnožují.
Zpracovatel posouzení uvádí, že výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v blízkosti EVL
představuje riziko v podobě přímého dotčení rozptylujících se jedinců v období výstavby a
provozu stavby. Riziko vlivu stavby na populaci kuňky ohnivé roste také s ohledem na
blízkost rybníka Pihoun, který je nedaleko uvažované trasy obchvatu, přičemž rybník je
těžištěm výskytu kuňky v EVL.
V rámci provedeného šetření nebyl zaznamenán výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina
v trase uvažované přeložky silnice I/37. Trasa je vedena intenzívně obhospodařovanými
zemědělskými pozemky (v r. 2019 se jednalo zejména o pozemky s vysazenou řepkou
olejkou) a výskyt kuňky v takovém prostředí je nepravděpodobný, resp. nevýznamný. Početný
výskyt kuňky byl ale zaznamenán v nedalekém rybníčku Pihoun (cca 200-300 jedinců kuňky).
Z hlediska lokalizace předmětu ochrany v EVL Dívka je rybník Pihoun velmi významným
(nejvýznamnějším) stanovištěm pro výskyt a vývoj kuňky v EVL. Uvažovaný záměr trasy
plánovaného obchvatu leží v přímé vzdálenosti několika desítek metrů od místa výskytu
kuňky v EVL Dívka. Územně dotčena EVL záměrem nebude. Stejně tak nebude dotčena
hlavní trasa migrace kuňky podél bezejmenného toku mezi Pihounem, navazujícím
Jedlovským rybníkem a rybník Dívka.
Tato zjištění potvrdil i průzkum v letním a podzimním období 2021, přímo v prostoru
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Lokalita č. 15

Lokalita č. 16
Lokalita č. 17

Lokalita č. 18

navrhované stavby nebyl výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina potvrzen.
V prostoru okolních rybníků a vodních nebo podmáčených ploch je výskyt obojživelníků
zaznamenán. Jedná se o rosničku zelenou Hyla arborea, skokana krátkonohého Rana
lessonae, skokana zeleného Pelophylax esculentus, ropuchu obecnou Bufo bufo, blatnici
skrvnitou Pelobates fuscus, ale také čolky (čolek obecný Lissotriton vulgaris, čolek velký
Triturus cristatus), jejichž subpopulace se v rybnících rozmnožují. Je nezbytné zachovat jejich
možnost komunikace a migrační propustnost územím, jak uvádí i vyjádření CHKO Žďárské
vrchy ve vyjádření ve zjišťovacím řízení.
Současně je nezbytné zabezpečit, aby při zacházení s vodami (odvod vod z komunikace)
nedošlo k narušení biotopu obojživelníků. Současně budou při stavbě komunikace řešeny
zábrany, které zamezí riziko úhynu na komunikaci.
Litorální pásmo rybníka je vyvinuté, ale díky intenzivnímu rybníkářskému hospodaření
poměrně úzké tvořené porosty chrastice rákosovité Phalaris arundinacea, kyprej vrbice
Lythrus salicaria a rákosu obecného Phragmites australis v mělčinách, jsou porosty rdesna
obojživelného Persicaria amphibi a okřehku Lemna sp. V břehových porostech se vtroušeně
vyskytují vrby Salix sp. a olše Alnus sp. V území byl sledován výskyt vážky obecné
Sympetrum vulgatum a šídla modrého Aeshna cyanea.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis.
Zahrádkářská kolonie u silnice I/19 (ul. Brodská) je intenzivně využívaným územím pro
drobné zemědělství. Vyskytuje se typické společenství zahrad, zahrnující zelinářské plochy,
plochy s ovocnými stromy a okrasné zahradnické plochy (výskyt synantropní fauny a flóry).
Mimo zahrádkářskou osadu v bylinném patru převládají běžné trávy jako je lipnice luční Poa
pratensis, srha laločnatá Dactylis glomerata, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, jílek
vytrvalý Lolium perenne a kostřavy, zejména kostřava luční Festuca pratensis, kostřava
rákosovitá Festuca arundinacea, kostřava červená Festuca rubra, jitrocel kopinatý Plantago
lanceolata, řebríček obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, jetel luční
Trifolium pratense a pampelišky Taraxacum aj.
Možný je pouze ojedinělý výskyt zvláště chráněných druhů ornitofauny do území zalétávající.
Plocha výrobních služeb – bez významu z hlediska výskytu fauny a flóry. Jedná se o plochu
zahradního centra, tomu odpovídá i flora, případně fauna antropogenního charakteru.
Porost je tvořen listnatými druhy, zejména vrbou Salix, javorem Acer, břízou Betula, dubem
Quercus, vtroušen je smrk Picea, přerušen bylinným patrem. V bylinném patru se nachází
pelyněk černobýl Artemisia vulgaris, vratič obecný Tanacetum vulgare, lopuch větší Arctium
lappa, štovíky Rumex, pcháč rolní Cirsium arvense, pcháč obecný Cirsium vulgare, třtina
křovištní Calamagrostis epigeios, mrkev obecná Daucus carota, mléč zelinný Sonchus
oleraceus, řeřicha rumništní Lepidium ruderale, silenka bílá Silene latifolia ssp. alba, starček
obecný Senecio vulgaris, kerblík lesní Anthriscus sylvestris, bolševník obecný Heracleum
sphondylium.
V lokalitě byli zjištěni zejména druhy ornitofauny, jako je kos černý Turdus merula, konipas
bílý Motacilla alba, kvíčala obecná Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca) zvonek zelený Chloris chloris
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík
obecný Carduelis carduelis, strnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný
Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Niva Sázavy – nejhodnotnější biotop na celé trase. Zároveň se jedná o lokální biokoridor.
Stromové patro je tvořeno olšemi Alnus a vrbami Salix, v podrostu hojně javor klen Acer
pseudoplatanus, jeřáb Sorbus, dále smrk Picea, modřín opadavý Larix decidua, javor babyka
Acer campestre, střemcha Prunus padus, lípa Tilia. V bylinném patru dominuje kopřiva
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Lokalita č. 19

Lokalita č. 20

dvoudomá Urtica dioica. V blízkosti mostku pro pěší roste agresivní křídlatka Reynoutria.
Tento biotop bude zasažen kácením dřevin v rozsahu cca 5 m od půdorysu mostní konstrukce
na obě strany od jejích okrajů. To znamená zásah v šířce přibližně 22,5 m a délce 100 m
(celková délka přemostění je 301,8 m), což činí 22 500 m2.
Vyjdeme-li z dostupných podkladů, pak je zde kromě výskytu synantropních druhů
předpoklad výskytu některých zvláště chráněných druhů živočichů, jako je vydra říční Lutra
lutra (při průzkumu byly zjištěna ve vzdálenosti cca 250 m od zájmového území),
obojživelníci (ropucha obecná Bufo bufo, skokan hnědý Rana temporaria). Ve vodoteči jsou
ryby, např. vranka obecná Cottus gobio. Zjištěna byla ještěrka obecná Lacerta agilis,
v blízkosti slepýš křehký Anguis fragilis a užovka obojková Natrix natrix.
Významnou skupinou organismů jsou bezobratlí, z nich se v širším území se vyskytuje
babočka paví oko Inachis io, bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius spp., Myrmica spp., včela medonosná Apis mellifera, vosa obecná Vespula vulgaris,
kobylky Ensifera, sarančata Caelifera, sekáči Ophion spp., plzáci Arion spp., hlemýžď
zahradní Helix pomatia.
Jedná se o vhodný biotop pro hnízdění ptáků. Z ptáků byl viděn cca 150 m od zájmového
území ledňáček říční Alcedo atthis. Zde byl zjištěn při záletu za potravou, což může znamenat
i výskyt se stejným účelem v prostoru stavby. Zjištěné druhy ornitofauny: hrdlička zahradní
Streptopelia decaocto, kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná
Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek
domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus
apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík obecný Carduelis carduelis, strnad obecný
Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major), sýkora modřinka Cyanistes caeruleus,
vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Lokalitu tvoří plocha zahrad nad údolím Sázavy, je přechodem do údolí Sázavy. Zahrádkářská
kolonie v údolí Sázavy je charakterizována jako intenzivně využívané území. Výskyt zvláště
chráněných druhů na ploše kolonie může být ojedinělý, i když s ohledem na blízkost
vhodných biotopů zejm. pro hnízdění ptáků, je odůvodněné předpokládat zalétání ptáků za
potravou. Plocha může poskytovat zejména potravní základnu pro některé druhy ornitofauny.
Jinak bez většího přírodovědného významu. Výskyt zvláště chráněných druhů v ojedinělém
rozsahu je možný, ale při dosavadním průzkumu nebyl zjištěn.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, straka
obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris, strnad
obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Zahrádky budou přemostěny v délce cca 200 m. Případné zrušení zahrádek v oblasti blízko
mostní konstrukce nemá na zvláště chráněné druhy žádný významný dopad.
Lesní biotop – jedná se o svahový les nad zahrádkářskou kolonií s nepůvodními druhy dřevin.
Dominantně je zastoupen smrk Picea a borovice Pinus. V podrostu hojně dub červený
Quercus rubra, dále výskyt dubu zimního Quercus petraea, jeřábu Sorbus, břízy Betula
pendula. Les je od většího lesního komplexu (U Malého lesa) oddělen železnicí. Dle sítě
drobných cestiček je zřejmé, že les je často navštěvován místními obyvateli (prochází do lesa
za tratí, ale také ve směru k zahradám). Z hlediska biotopového se nejedná o významně cenný
biotop. Bylinný porost se váže spíše k prostoru navazujících zahrad v zahrádkářské osadě,
tvoří běžný porost s trávami jako je lipnice luční Poa pratensis, ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius, sveřep měkký Bromus mollis, jílek vytrvalý Lolium perenne,
zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, rožec obecný Cerastium vulgare, řebríček
obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, štovíky Rumex, mléč zelinný Sonchus
oleraceus, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla anserina, rdesno ptačí
Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, jetel plazivý Trifolium repens, tolice
dětelová Medicago lupulina.
Z bezobratlých bili zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius spp., Myrmica spp., vosa obecná Vespula vulgaris.
Výskyt zvláště chráněných druhů lze předpokládat, zejména ornitofauna, která zde zalétá, ale
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vyskytují se i hnízda. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý
Motacilla alba, rorýs obecný Apus apus, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia
curruca, zvonek zelený Chloris chlorisstrnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra
Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček
obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus
serinus.
Louka (mezi lesem a další zahrádkářskou kolonií) – intenzivně využívaná chudá louka. Bez
předpokladu výskytu význačných druhů. Převažují zde polní ekosystémy. V území nebyla
zaznamenána hodnotná plevelová společenstva, zjištěno bylo společenstvo asociace
Veronicetum hederifolio-triphylli. Ve většině případů se na okrajích polí šíří rozrazil
Veronica, přeslička rolní Equisetum arvense, kokoška pastuší tobolka Capsella bursapastoris, pýr plazivý Elytrigia repens, penízek rolní Thlaspi arvense, pcháč oset Cirsium
arvense, lipnice luční Poa pratensis, srha laločnatá Dactylis glomerata, ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius, jílek vytrvalý Lolium perenne, kostřava luční Festuca pratensis,
zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, řebříček obecný Achillea millefolium.
Z bezobratlíých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius, včela medonosná Apis mellifera.
Zjištěné druhy ornitofauny: konipas bílý Motacilla alba, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí
Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica.
Jedná se o stromové patro doprovázející přístupovou cestu k porostu louky mezi průmyslovou
částí a železniční tratí. V porostu byl zastoupen dub červený Quercus rubra, dub zimní
Quercus petraea, jeřáb Sorbus, bříza Betula pendula.
Bylinný porost tvoří běžný porost s trávami jako je lipnice luční Poa pratensis, ovsík
vyvýšený Arrhenatherum elatius, sveřep měkký Bromus mollis, jílek vytrvalý Lolium
perenne, zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, rožec obecný Cerastium vulgare,
řebríček obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, štovíky Rumex, mléč zelinný
Sonchus oleraceus, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla anserina,
rdesno ptačí Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, jetel plazivý Trifolium
repens, tolice dětelová Medicago lupulina.
Ornitofauna sem zalétá, ale vyskytují se i hnízda. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý
(Turdus merula), konipas bílý (Motacilla alba), straka obecná (Pica pica), pěnice pokřovní
(Sylvia curruca), zvonek zelený (Chloris chlorisstrnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), vrabec domácí (Passer
domesticus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), zvonohlík
zahradní (Serinus serinus).
Louka je intenzivně využívaná, sečená s kulturním travinným porostem. Nebyly zjištěny
význačné druhy, ani se takový výskyt nepředpokládá. V území nebyla zaznamenána hodnotná
plevelová společenstva. V kraji se vyskytuje ruderalizovaný travinný porost lemující zejména
železniční trať. Vyskytuje se zde například bedrník obecný Pimpinella saxifraga, bez černý
Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa, bolševník obecný Heracleum
sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera varia, hadinec
obecný Echium vulgare, chrastavec rolní Knautia arvensis, jahodník trávnice Fragaria viridis,
jestřábník chlupáček Hieracium pilosella, jetel prostřední Trifolium medium, kakost smrdutý
Geranium robertianum, komonice bílá Melilotus albus, lipnice luční Poa pratensis, lnice
květel Linaria vulgaris, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná Potentilla
argentea, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, řebříček obecný Achillea millefolium,
silenka širokolistá bílá Silene latifolia subsp. alba, vikev ptačí Vicia cracca, violka rolní Viola
arvensis, zemědým lékařský Fumaria officinalis a zvonek okrouhlolistý Campanula
rotundifolia.
V zájmovém území nebyl při terénním průzkumu zjištěn výskyt obojživelníků a plazů. Z
širšího území je udáván výskyt zvláště chráněné zmije obecné Vipera berus – kriticky
ohrožený druh. Možný je i výskyt silně ohrožené ještěrky obecné Lacerta agilis.
Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius, včela medonosná Apis mellifera.
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Zjištěné druhy ornitofauny: konipas bílý Motacilla alba, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí
Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica.
Lokalita zahrnuje zahrádkářskou osadu v blízkosti ulice Strojírenské. Zahrádkářská kolonie je
charakterizována jako intenzivně využívané území. Výskyt zvláště chráněných druhů na ploše
kolonie může být ojedinělý, i když s ohledem na blízkost vhodných biotopů zejm. pro
hnízdění ptáků, je odůvodněné předpokládat zalétání ptáků za potravou.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, straka
obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris, strnad
obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Vlhká louka u ulice Strojírenská – na místě (pravděpodobně již nevyužívaného) zdroje
užitkové vody, ohraničena rozpadlým oplocením. Možný výskyt zvláště chráněných druhů
obojživelníků, z obojživelníků byli zastiženi ropucha obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana
temporaria. Lokalita je možnou potravní základnou pro ptáky a další druhy živočichů.
Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, žluťásek Colias sp., slunéčko
sedmitečné Coccinella septempunctata, vosa obecná Vespula vulgaris, kobylky Ensifera,
sekáči Ophion spp., plzáci Arion spp., hlemýžď zahradní Helix pomatia.
Zjištěné druhy ornitofauny: hrdlička zahradní Streptopelia decaocto, kos černý Turdus
merula, konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia
atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris
chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík
obecný Carduelis carduelis, strnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný
Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Porost stromů v lemu kolem ulice Strojírenské tvoří vzrostlé stromy (bříza Betula, javor Acer,
lípa Tilia, vrba Salix, smrk Picea). Vzhledem k velikosti je porost útočištěm ornitofauny
s hnízdy. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia
curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná
Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Plochy veřejné zeleně (int. sečený chudý trávník) podél cesty pro pěší spojující ul.
Strojírenskou a Nádražní. Porosty s olší lepkavou Alnus glutinosa s podrostem bezu černého
Sambucus nigra. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná
Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Není vyloučen výskyt např. ropuchy obecné Bufo bufo,
která byla zjištěna v sousední lokalitě.
Travnatý porost kolem chodníku, doplněný nově vysazenými, zapojenými stromy, které jsou
jednak v linii podél chodníku, ale místy i v prostoru mezi chodníkem a ulicí Dvořákovou.
Nový porost (zejména lípa Tilia) doplňuje původní porost bříz Betula, vrby Salix, dubu
Quercus, vyskytuje se zde jabloň domácí Malus domestica, jasan ztepilý Fraxinus excelsior,
javor klen Acer pseudoplatanus, jeřáb ptačí Sorbus aucuparia.
Místy zůstaly ve směru k železniční trati porosty původní. V řídkých travinných porostech ve
směru k trati se uplatňují druhy krátkostébelných trávníků (např. mateřídouška vejčitá –
Thymus pulegioides, jestřábník chlupáček – Hieracium pilosella).
V porostu byly nalezeny bez černý Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa,
bolševník obecný Heracleum sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka
pestrá Securigera varia, hadinec obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium
robertianum, kapraď samec Dryopteris filix-mas, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kostřava
žlábkatá Festuca rupicola, kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, kuklík městský Geum
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urbanum, lipnice luční Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus, maliník Rubus
idaeus, máta dlouholistá Mentha longifolia, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná
Potentilla argentea, ostružiník Rubus fruticosus agg., přeslička rolní Equisetum arvense, růže
svraskalá Rosa rugosa, růže šípková Rosa canina, řebříček obecný Achillea millefolium,
střemcha hroznovitá Prunus padus, svída bílá Cornus alba, svlačec rolní Convolvulus
arvensis, třezalka tečkovaná Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus,
vratič obecný Tanacetum vulgare. Zjištěna byla ještěrka obecná Lacerta agilis.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica), vrabec domácí
Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Zastavěné plochy s výskytem městské zeleně před nádražím – bez většího významu. Vzrostlá
zeleň jen jednotlivě (bříza Betula, smrk Picea). Podél ulice Chelčického ucelená vzrostlá
liniová stromová zeleň, tvořená zejména lípou Tilia.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus.
Podél ulice Chelčického je ucelená řada vzrostlých stromů, tvořících liniovou zeleň, tvořená je
zejména lípou Tilia. Stromy mají obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm. Na ploše u
křižovatky jsou vrby jívy Salix caprea, mimo to je v prostoru dotčeném navrhovanou
křižovatkou porost bříz Betula pendula, jeřábu Sorbus, vrby Salix, vtroušen je smrk Picea.
Bylinné patro tvoří zejména srha Dactylis glomerata, ovsík Arrhenatherum elatius, řebříček
Achillea millefolium, jitrocel Plantago lanceolata, bedrník Pimpinella saxifraga, pcháče
Cirsium arvense, C. vulgare, kostřava Festuca rubra, lipnice Poa pratensis, P. angustifolia,
pampeliška Taraxacum officinale, kakost Geranium pratense, rozrazil Veronica chamaedrys,
psárka luční Alopecurus pratensis, lipnice luční Poa pratensis, štírovník růžkatý Lotus
corniculatus, jetel plazivý Trifolium repens, jetel zvrhlý Trifolium hybridum.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, rehek domácí Phoenicurus ochruros,
rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus
major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Možnost hnízdění v korunách stromů.
Prostor tvoří zčásti zpevněné plochy s ruderální zelení, tvořenou porostem: bolševník obecný
Heracleum sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera
varia, hadinec obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium robertianum, kapraď samec
Dryopteris filix-mas, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kostřava žlábkatá Festuca rupicola,
kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, kuklík městský Geum urbanum, lipnice luční
Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus, maliník Rubus idaeus, máta dlouholistá
Mentha longifolia, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná Potentilla argentea,
ostružiník Rubus fruticosus agg., přeslička rolní Equisetum arvense, růže svraskalá Rosa
rugosa, růže šípková Rosa canina, řebříček obecný Achillea millefolium, střemcha hroznovitá
Prunus padus, svída bílá Cornus alba, svlačec rolní Convolvulus arvensis, třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus, vratič obecný Tanacetum
vulgare. Stromové patro tvoří zejména bříza Betula, vrba Salix, javor Acer, smrk Picea,
doplněný náletem odpovídajícím stromovému patru, doplněným keři růže šípková Rosa
canina, bez černý Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa, líska obecná Corylus
avellana.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Prostor původní deponie stavebních a demoličních odpadů, který je tvořen plochou místy
zpevněnou s uloženým odpadem. Zeleň byla pouze místy náletového charakteru, ruderální.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
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Lokalita č. 33, 34
a 35

vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň a současně uskladněný stavební a demoliční odpad.
Stav v roce 2019 uvedl, že není předpoklad výskytu význačných druhů flory a fauny, byly zde
místy drobné plochy s porostem, které poskytují útočiště běžným druhům fauny.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.

Dotčené území se nachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Záměr je
ve střetu s územním systémem ekologické stability na lokální úrovni. Dotčen bude lokální
biokoridor Sázava na dvou místech. Jeho zachování bude řešeno mostními objekty.
Dotčení flóry a fauny řešeného území bude při dodržení podmínek, uvedených
v Dokumentaci EIA, přijatelné. Realizací záměru nebudou významněji zasaženy zvláště
chráněné druhy živočichů pozorované v širším území, za předpokladu dodržení navrhovaných
opatření, zejména s ohledem na výskyt chráněných druhů obojživelníků.
V případě prověření technického řešení vedení trasy v oblasti 1. stavby bude provedeno
přemostění obou rybníků nebo řešeny kompenzační opatření vytvořením náhradního biotopu,
s uplatněním transferu. Biotop a výskyt při migraci kuňky ohnivé Bombina bombina byl
posouzen a prokázáno nedotčení tohoto druhu v rámci posouzení NATURA dle § 45i
(samostatné posouzení), včetně přijetí podmínek pro zamezení vlivů na uvedený druh.
Prokázán byl výskyt:
• prstnatce májového Dactylorhyza majalis – ohrožený druh
• vachty trojlisté Menyanthes trifoliata – ohrožený druh
Bude postupováno v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
V případě fauny byly zjištěny následující chráněné druhy:
• silně ohrožené kuňky žlutobřiché Bombina variegata §§
• silně ohroženého skokana zeleného Pelophylax esculentus §§
• silně ohrožené ještěrky obecné Lacerta agilis §§
• silně ohroženého slepýše křehkého Anguis fragilis §§
• silně ohroženého čápa černého Ciconia nigra §§
• ohrožené ropuchy obecné Bufo bufo §
• ohrožené užovky obojkové Natrix natrix §
• ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius §
• ohrožených čmeláků Bombus spp. §
• ohrožené vlaštovky obecné Hirundo rustica §
• ohroženého rorýse obecného Apus apus §
Investor požádá o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Po dobu přípravy stavby bude dále pokračovat průzkum území pro zjištění vývoje výskytu
flory a fauny dle případných změn v území. Investor bude postupovat v souladu
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se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a požádá dle
příslušných ustanovení o výjimku z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy.
Floře a fauně je a bude po celou dobu přípravy stavby (i z širšího hlediska) a stavebních
prací nadále věnována zvýšená pozornost.
Zpracován bude v době přípravy dalšího stupně projektu (dokumentace pro územní
rozhodnutí) rovněž dendrologický průzkum, který vymezí konkrétní stromy a keře, tedy
mimolesní zeleň, která bude stavbou dotčena, nebo která je situována v blízkosti stavby a
bude vyžadována její ochrana. Náhradou za vykácenou zeleň bude provedení dostatečných
vegetačních úprav. Dotčen bude rovněž lesní porost.
Zároveň bude nezbytné vymezit, na jakých parcelách se kácené dřeviny nacházejí (mimolesní
zeleň, PUPFL) a které dřeviny budou skutečně v rámci stavby v nezbytně nutném rozsahu
odstraněny. Pro tyto účely bude vypracován soupis dotčené zeleně (druhy, zdravotní stav,
obvod kmene ve výšce 1,3 m). Tento soupis bude sloužit jako podklad pro investora, který
bude žádat orgány ochrany přírody o povolení ke kácení.
Pokud budou některé dřeviny určené k zachování ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je
ochránit podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích. Veškerou zeleň v místě stavby je však třeba chápat jako součást stávajícího rázu
krajiny, v níž hraje svou důležitou úlohu. Proto je třeba kácet v co nejmenší možné míře.
Rovněž bude nezbytné zohlednit blízkost prvků územních systémů ekologické stability a
zohlednit zachování plnění jejich funkčnosti. Bezprostředně po výstavbě bude provedena
náhradní výsadba odpovídající podmínkám daného stanoviště v rozsahu určeném
odpovídajícím státním orgánem ochrany přírody a krajiny na základě této dokumentace.
Migrace
Krajina, a tedy i vhodné biotopy živočichů jsou činností člověka, především stavbou
dopravních komunikací, obytných souborů, průmyslových areálů fragmentovány do stále
menších a izolovanějších celků. Rozšiřování sítě pozemních komunikací představuje v
současnosti významný problém z hlediska ochrany fauny. Tělesa silnic vytvářejí v krajině pro
volně žijící živočichy neprůchodné bariéry, které způsobují fragmentaci prostředí i populací.
Bariéry tvořené komunikacemi mají charakter dlouhých linií, které zvěř nemůže obejít. Malé
izolované populace se obecně obtížně vyrovnávají s přirozenými výkyvy početnosti
(vyvolanými například klimatickými výkyvy, živelnými pohromami, epidemiemi apod.).
V dlouhodobé perspektivě se může projevit i nedostatečná genetická rozmanitost izolovaných
populací. Tento problém se obecně při hustotě silnic a dálnic stává otázkou přežití některých
druhů.
Savci menší velikosti nejsou existencí silnic a dálnic obvykle tak významně ovlivněni. Je to
dáno zejména tím, že jejich populace, obývající výseče krajiny vymezené silniční sítí, jsou
dostatečně početné a ostrovní efekt se u nich neprojevuje tak výrazně. Drobní savci nalézají
obvykle dostatek možností k překonání silnice v podobě početných trubních nebo rámových
propustků, které větší zvířata nemohou využít. Největší pozornost je proto věnována velkým a
středním druhům savců.
Následující situace vymezuje migrační koridor a migračně významné území z hlediska
výskytu a migrací velkých savců. Z ní je zřejmé, že navrhovaná trasa je situována mimo toto
území.
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Dálkový migrační koridor a migračně významné území z hlediska výskytu a migrací velkých
savců
Obr. č. 63

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

Migračně významné území je situováno mimo zájmové území. Je situováno jižně od
zájmového území, odděleno železniční tratí, západně a severně mimo území dotčené stavbou.
Jak je zřejmé z grafického znázornění, nezasahuje zájmové území dálkový migrační koridor
ani migračně významné území.
Rovněž stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště SCHKO
Žďárské vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022 uvádí, že podle aktuálních mapových
podkladů průchodnosti krajiny pro vybrané zvláště chráněné druhy velkých savců (ÚAP, jev
36B) leží dotčený úsek mimo migrační koridory a jádrovou oblast vymezenou pro průchod
velkých šelem. Vzhledem k umístění obchvatu na okraji intravilánu města nebude biotop
dotčený a je bez významného vlivu na prostupnost území. Lze tedy vyloučit také vliv na
příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných lokalit (NATURA 2000),
kde je předmětem ochrany vlk nebo rys a které leží mimo území CHKO Žďárské vrchy.
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Ačkoliv trasa silnice I/37 v řešeném úseku nekříží žádný dálkový migrační koridor velkých
savců, nelze pohyb zvěře v zájmovém území zcela vyloučit, zejména podél vodních toků.
Významným faktorem v území jsou mostní objekty, které umožní průchodnost územím.
Z toho důvodu je nezbytné při další přípravě záměru zabezpečit dostatečnou průchodnost
mostních objektů (průchozí výška, která umožní průchod živočichům a zajišťuje světelné
podmínky v podmostí a průchozí šířka využitelná pro živočichy k migraci, vhodné úpravy
mostních objektů a podmostí) a propustky řešit s ohledem na propustnost pro dané živočichy.
Návrh řešení mostních objektů s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti.
U podmostí vodoteče bude navrženo technické řešení tak, aby nebyla narušena migrační
propustnost migračního objektu (nejlépe ponechat koryto zemní nezpevněné s přirozenou
sukcesí), vytvoření naváděcích koridorů, nevytvořit migrační překážku pro ryby a
obojživelníky).
U propustků jsou vhodnější rámové propustky (o minimálních rozměrech 2 x 2 m, nevhodné
jsou z hlediska migrace trubní propustky).
Navrženy budou zábrany proti vnikání obojživelníků na liniovou stavbu (výšky 50 cm).
Výše uvedené požadavky budou zabezpečeny v další projektové přípravě stavby.
Současně bude zabezpečeno, aby nedošlo ke znečištění vodního prostředí vlivem používání
látek při zimní údržbě komunikace (umístění DUN…).
2.5 Krajina, krajinný ráz
Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu. Podle osídlení se jedná o pozdně
středověkou krajinu Hercynica. Reliéf není u dotčeného území z hlediska krajinářského
vylišen (jedná se o území obce, navazuje území krajin vrchovin Hercynica).
Vzhledem k tomu, že se jedná o území CHKO, může být stavba z hlediska dopadů na
krajinný ráz posuzována přísněji, než by tomu bylo mimo hranice zvláště chráněného území.
Ochrana krajinného rázu je zajištěna na většině území vyhlášením CHKO Žďárské vrchy,
obecné podmínky pro výstavbu v CHKO uplatňuje Správa CHKO, jako orgán státní správy a
odborný orgán dle ustanovení § 78 odst. 1 a 3 a § 44 zákona. Ve zbývající části řešeného
území je ochrana krajinného rázu zajištěna dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Návrh ÚP byl řešen s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Hodnocení krajinného rázu se týká
především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků krajiny v určitém
prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto prostorového
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uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných
vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických
hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Původní studie ekologických střetů a rizik uváděla některé připomínky ve vztahu k možnosti
vlivu na krajinný ráz, zejména ve vztahu k 1. úseku trasy. Uvedeny byly kontrasty vedení
trasy s hodnotami krajinného rázu z hlediska historických a architektonických souvislostí.
Krajinný rámec západní strany města je díky zeleni, četným rybníkům a okrajům lesů s
průhledy na dominantní zalesněný hřbet Peperek – Vápenice – Adamův kopec utvářen
především harmonickou kulturní krajinou, a to i navzdory městské zástavbě Žďáru nad
Sázavou. V současné době je toto dominantní území prosto významných komunikací vyjma
polních cest a drobných místních komunikací, na jeho okraji prochází železniční trať č. 250
Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Brno, která se uplatňuje více než vizuálně hlukem.
Úrovňová křižovatka se sinicí III/35016 a ulicí Santiniho dle tohoto posouzení vede k posílení
technicistní dominanty továrny firmy TOKOZ a.s., areálu stavebnin a čerpací stanice.
Vedení trasy obchvatu je navrženo v blízkosti barokního hřbitova (Dolní hřbitov), obchvat po
prvním horizontu krajiny údolí Sázavy naproti dominantě kostela sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře naruší statickou scenérii zemědělské krajiny. Rovněž bylo uvedeno, že přechod
koryta Sázavy potlačí přírodní hodnotu krajinného rázu.
Zpracováno je Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (Uvedeno v Příloze č. 12). Na základě
zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených v dotčeném
území posouzení uvádí, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením. Záměr je situován
v CHKO Žďárské vrchy. Ochrana krajinného rázu je jedním z hlavních předmětů ochrany
tohoto chráněného území. Záměr je situován v blízkosti jedinečného krajinného prostředí s
jeho hodnotami, jako je Zelená hora, areál zámku, Černý les, řeka Sázava, Starý dvůr.
Nejproblematičtější úsek je vymezen v lokalitě 1 (úsek trasy navržen v blízkosti historicky a
kulturně cenného území), vedení trasy se tomuto cennému území vyhýbá. Zároveň je příznivě
zhodnoceno, že trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž z historicky a kulturně
nejcennější lokality města, tj. Zámku Žďár a umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz
na stávající trase má v současnosti devastující účinky na barokní most přes vodoteč.
Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení Zámku,
Taferny, Lyry a barokního hřbitova.
Posouzení se zaměřilo na návrh opatření, které mohou zabezpečit snížení dopadu záměru na
krajinný ráz. Základním požadavkem je co největší omezení rozsahu terénních úprav a zásahů
do reliéfu, což souvisí se stanovením podmínek pro následné technické řešení stavby a
prověření možnosti případných úprav.
Detail území jedinečného krajinného prostředí s jeho hodnotami
Obr. č. 64
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Dle ZÚR kraje Vysočina (Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 23. 10.
2012) - Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016) - Aktualizace č. 3
ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016) - Aktualizace č. 5 ZÚR Kraje Vysočina
(nabytí účinnosti 30. 12. 2017) - Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z
13. 4. 2017 - Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 14. 6. 2019) vymezují
(125) typy krajiny charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím (a)
krajina lesní; b) krajina rybniční; c) krajina lesozemědělská harmonická; d) krajina
lesozemědělská ostatní; e) krajina zemědělská běžná; f) krajina zemědělská intenzivní; g)
krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace).
Dle tohoto členění je zájmové území součástí území ad. g) krajina s předpokládanou vyšší
mírou urbanizace.
Obr. č. 65

Oblast krajinného rázu je území velkého rozsahu zahrnující určitý specifický krajinný typ
nebo jeho část, či soubor vztahy provázaných typů, jenž se vyznačuje individuálním
charakterem, který je možné popsat znaky reprezentujícími jevy a rysy odlišujícími jej od
sousedních území. Oblast respektuje krajinnou typologii, avšak není bezpodmínečně
podřízena hranicím určitého krajinného typu. Oblast se vždy vyznačuje vnitřní individualitou,
která je dána vlastnostmi odlišnými od sousedních území. Oblast krajinného rázu navazuje
vždy na oblast sousední. Vymezení oblastí je bezešvé, kontinuální.

(125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní územní
jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny.
Zájmové území spadá do ad x) CZ 0610-OB027 CHKO Žďárské vrchy.
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Obr. č. 66

Cílem hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz zpracovaného v intencích ochrany krajinného
rázu ve smyslu výše uvedeného ustanovení §12 by mělo být zodpovězení otázek:
• Zda dojde uvedeným záměrem ke snížení estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu
představované harmonií znaků a hodnot přírodní a kulturní povahy.
• Zda byly zachovány významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturních
dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové, čichové a jiné. Takové území je označováno jako potenciálně dotčený krajinný
prostor.
Vymezeny byly 4 lokality dotčeného krajinného prostoru.
Lokalita 1
Lokalita 2
Lokalita 3
Lokalita 4
Následující schéma ukazuje vymezení dotčeného krajinného prostoru z hlediska vlivu na
krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
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Vymezení dotčeného krajinného prostoru
Obr. č. 67

V lokalitě 1, která zahrnuje zejména bezprostřední blízkost Dolního hřbitova, kolem kterého
navrhovaná trasa prochází. Hřbitov je významnou krajinnou kompozicí barokního období se
stavbami se symbolikou promítající se do jejich půdorysu a interiéru. Je proto třeba
zabezpečit zamezení nežádoucího kontrastu s historicky velmi cennou stavbou.
Je doporučena úprava prostoru souvisejícím s lokalitou Dolního hřbitova. Terén se od
stávající silnice I/37 svažuje k nivě vodoteče Sázava, proto je navrženo v technické studii
uplatnění násypů. Tyto lze co nejvíce potlačit vizuálně jejich pozvolným rozložením.
Současně je ve směru k Dolnímu hřbitovu nezbytné provést příslušná kompenzační opatření,
tj. odclonit trasu silnice I/37 výsadbou stromů tak, aby nedocházelo narušení prostoru Dolního
hřbitova provozem na přeložené silnici I/37 a současně byl objekt vizuálně odcloněn.
Současně je navrženo prověření možnosti přemostění rybníků Převorovského a Nový Žďár
v prostoru hospodářského dvora Lyry, který je požadován i ve vyjádření Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy č.j. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020 ve zjišťovacím řízení. Vliv je ve vyjádření označen
jako velmi silný vliv do kulturně – historické charakteristiky území i přírodní charakteristiky
nivy řeky Sázavy. S důrazem na zachování přírodní a kulturní hodnoty místa významně
přispěje k zajištění estetické a přírodní hodnoty místa rovněž v opačném případě přijetí
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příslušných kompenzačních opatření zajišťujících zejména vytvoření náhradních biotopů a
možnost snížení nivelety komunikace (ve vztahu k hospodářskému dvoru Lyra). Obě
možnosti budou prověřeny v rámci další projektové přípravy stavby.
Pro možnost posouzení pohledových charakteristik ze Zelené hory byly pořízeny snímky,
které umožnily vymezit podmínky pro ochranu pohledů ze Zelené hory a ve směru na ni.
Záměrně byla použita fotodokumentace ze zimního období a předjarního období, aby byl
zřetelný dosah viditelnosti, nerušený olistěním stromů. Z fotodokumentace (Příloha č. 12
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP
EPROJ s.r.o., 01/2022) je zřejmé, že trasa komunikace nebude zřetelná, bude skryta za
viditelným horizontem.
Řešením je vytvořit architektonicky kvalitní projekční řešení prostoru navrhovaného obchvatu
vůči Zelené hoře s adekvátními krajinnými úpravami a bohatým osázením vzrostlou zelení.
Sledován byl pohled na Zelenou horu i v opačném směru. Z fotodokumentace uvedené
v Příloze č. 12 je možné konstatovat, že trasa je navržena přiměřeně citlivě k základním
prvkům vyžadující ochranu rázu ve vymezeném úseku.
Doporučena úprava trasy v úseku vážícímu se k průchodu trasy mezi areálem firmy TOKOZ
a. s., objektem Dolního hřbitova a navazujícímu úseku průchodu trasy komunikace přes
vodoteč Sázava (výsadba zeleně ve směru k Dolnímu hřbitovu, vizuální zjemnění velikosti
náspů jejich zmírněním). Zároveň je navrženo projekčně prověřit možnost přemostění rybníku
Nový Žďár a Převorský rybník (stejně jako omezení zásahu do přilehlé vlhké louky) nebo
snížení nivelety komunikace vůči hospodářskému dvoru Lyra, včetně kompenzačních opatření
(náhradní biotop).
V prostoru lokality 2 je z fotodokumentace uvedené v hodnocení krajinného rázu zřejmé, že
pohled na Zelenou Horu je již mimo přímou viditelnost.
Vymezený prostor označený jako lokalita 3 tvoří území, jímž je trasa silnice vedena
zahrádkami, které částečně ovlivní, ale respektuje terénní charakteristiku území.
Problematickým místem je následně průchod nivou vodoteče Sázava. Z hlediska vlivu na
krajinu a její ráz je zvolena možnost přechodu územím téměř souběžně se stávající liniovou
trasou železnice, která je vedena přes vodoteč mostním objektem. Dojde v tomto případě
k narušení porostu doprovázejícím vodoteč. Následně je trasa rovněž navržena přiměřeně
v souběhu s trasou železnice. Výškově respektuje charakteristiky území.
V území označeném jako lokalita 4 je trasa vedena zástavbou. Návrh vedení trasy respektuje
související území, doplňuje je vizuálně i způsobem umístění. Lokalita od ulice Jihlavská po
ulici Brněnskou je předmětem stavby, která je do krajinného systému začleněna a respektuje
podmínky vymezené pro tuto stavbu, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí.
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz, vizuální a estetické charakteristiky
území je nutné hodnotit stavbu podle určujících objektivních faktorů krajinného rázu území.
Vliv záměru na vymezené znaky a hodnoty krajinného rázu v území je shrnut v tabelárním
zpracování (přítomnost indikátoru v dané oblasti, identifikované hlavní znaky přírodní
charakteristiky, identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky, znaky
estetické hodnoty krajiny a znaky vizuální charakteristiky) v hodnocení krajinného rázu
(Příloha č. 12, strana 28 -30, 32-37).
Na základě zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených
v dotčeném území je možné uvést, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením. Uvedené
hodnocení platí za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření:
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•

•

Kompenzační opatření, zejména v prostoru Dolního hřbitova:
- vegetační úpravy odčleňující Dolní hřbitov od trasy silnice
- snížení sklonu náspu plynulým rozšířením nápypu v místě navazujícím na objekt
(vizuální potlačení sklonu násypu)
Prověření možnosti přemostění nivy Sázavy včetně obou rybníků (ochrana stávajících
významných biotopů) nebo prověření možnosti úpravy nivelety komunikace s výškou
nepřesahující střechy domů podél ulice Dvorská (vizuální ochrana hospodářského
dvora Lyra) a vytvoření náhradních biotopů

Trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě
města Zámku Žďár. Trasa obchvatu umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz na
stávající trase má devastující účinky na barokní most přes Stržský potok.
Doprava přes tento most je v současnosti významná. Sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše,
sv. Jana, sv. Cyrila, sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje byly nahrazeny v
roce 2008, kdy byla provedena celková rekonstrukce mostu, nahrazeny kopiemi (uloženy na
Dolním hřbitově), přesto doprava je pro mostní objekt problematická, jak dokladuje např.
následující fodokumentace.
Foto č. 9

Foto č. 10

Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení Zámku,
Taferny, Lyry a barokního hřbitova.
2.6 Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
Na území města je řada památek, jak je uvedeno v předcházející části Dokumentace (části
C.1). Nevýznamnější z nich byly zapsány do prestižního Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO.
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře v roce 1994. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen
počátkem 18. století, projekt architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723), který je
příkladem takzvané barokní gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je s centrální stavbou
kompozičně propojen. Stavba započala v roce 1719 a kostel byl slavnostně vysvěcen v roce
1722, tedy rok před Santiniho smrtí. Ambity byly definitivně dokončeny až v roce 1740.
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V blízkosti stávající trasy silnice I/37 se nachází:
Zámek Žďár nad Sázavou s areálem. Jde o bývalý cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené
Panny Marie, který byl založen 1252 Bočkem z Kunštátu. Po zrušení kláštera byl zámek
využíván jak šlechtické sídlo, jádro kláštera využíváno jako zámek a celý areál tak bývá i
označován. Posledními majiteli byli Kinští, jimž byl také v roce 1992 majetek v restituci
navrácen (údaje dle Seznamu kulturních památek ve Žďáru nad Sázavou). Zapsán do státního
seznamu byl před rokem 1988.
Silniční most s 8 sochami
Barokní most převádějící silnici I/37 přes Stržský potok v těsné blízkosti bývalého kláštera
pochází z první poloviny 18. století. Jeho doplnění osmi sochami světců inicioval kolem roku
1761 opat kláštera ve Žďáru Bernard Hennet. Výzdoba byla inspirována podobou Karlova
mostu v Praze. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
Hospoda Táferna
Budovu dnešní restaurace Taferny dal postavit opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad
Sázavou Václav Vejmluva kolem roku 1720, hostinec patřil klášteru a sloužil jeho potřebám.
Fungoval i jako ubytovna a hospoda pro italské stavební dělníky, době stavby chrámu sv. Jana
Nepomuckého. Po zrušení kláštera přešla restaurace Taferna do majetku šlechty a sloužila
jako zájezdní hostinec. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
V blízkosti navrhované trasy silnice I/37 se nachází:
Dolní hřbitov
Dolní hřbitov je jednou z prvních staveb, kterou pro žďárský klášter, opata Václava
Vejmluvu, realizoval architekt Jan Blažej Santini Aichel. Stavbu hřbitova vyvolala reálná
hrozba morové epidemie, která se žďárskému panství nakonec vyhnula. Je zde hřbitovní kaple
propojená zdí, socha Anděla Posledního soudu, kované kříže nebo jejich torza, příp.
podstavce (24 ks). Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.
Zemědělský dvůr Lyra
Hospodářský dvůr, jenž půdorysným sledem budov vytváří tvar lyry, leží naproti žďárskému
klášteru a je datovaný před rokem 1722. Dvůr si i navzdory přestavbám udržel původně
barokní rozvržení a zejména z ptačí perspektivy je symbolický půdorys lyry dodnes jasně
zřetelný. Autorství Jana Blažeje Santiniho, i když není doloženo, lze předpokládat. Zapsán do
státního seznamu byl před rokem 1988.
Mostek
Kamenný dvouobloukový most z roku 1834 na příjezdové cestě od zámku ke dvoru Lyra, kde
přechází řeku Sázavu. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
Boží muka pod Dolním hřbitovem u cesty do Starého Dvora, Zámek Žďár
Boží muka u rozcestí k Polničce (podstavec)
Území dotčené stavbou přímo nezahrnuje historické nebo kulturní památky. Trasa je navržena
v blízkosti některých památek, zejména Dolního hřbitova. Proto je nezbytné přijmout
opatření, která jsou v Dokumentaci uvedena pro další přípravu stavby. Naopak navrhovaná
trasa silnice I/37 odkloní dopravu vozidel z bezprostřední blízkosti Zámku, barokního mostu
přes Stržský potok.
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Celé zájmové území je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, t.j. území s
archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
V rámci přípravy staveniště dojde k odstranění několika objektů. Nikdy však nejde o objekty
kulturního dědictví.
2.7 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V současnosti prochází trasa silnice I/37 centrálním územím města. S tím souvisí i negativní
vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví v centrální části města vlivem stávající dopravy zejména
s ohledem na hlukovou a emisní zátěž. Městem prochází i tranzitní doprava, která významně
zahušťuje dopravu ve městě.
Vlivy na obyvatelstvo jsou řešeny samostatným odborným materiálem „Hodnocení vlivů na
veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší“, který je uveden v Příloze č. 10
(MUDr. Bohumil Havel, 02/2022).
3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a
vědeckých poznatků posoudit
Trasa přeložky je plánována v antropogenně ovlivněném, poměrně urbanizovaném a
dlouhodobě osídleném území města Žďáru nad Sázavou.
Oblast začátku trasy prochází územím, které je historicky významné, je proto nezbytné
zabezpečit ochranu nejblíže situovaných objektů tak, aby byla zabezpečena jejich ochrana
z hlediska začlenění stavby vůči tomuto prostoru a do krajiny, včetně celkového systému
krajiny.
Ve správním území Žďáru nad Sázavou je evidována řada státem chráněných nemovitých
kulturních památek, zanesených v Ústředním seznamu kulturních památek. Nejblíže situován
k navrhované trase silnice I/37 je Dolní hřbitov. Navržena jsou opatření pro prověření
možnosti pozvolného zmírnění sklonu svahů v blízkosti Dolního hřbitova s uplatněním zeleně
pro odclonění trasy silnice od tohoto historického objektu, aby nedošlo k zásadnímu zhoršení
pohledu na Dolní hřbitov. Zemědělský dvůr Lyra je od trasy silnice oddělen zástavbou podél
ulice Dvorská, rovněž zde jsou navržena opatření, související s řešením trasy přes rybníky
(prověření možnosti přemostění nebo snížení nivelety komunikace a vytvoření náhradních
biotopů), ale současně budou souviset i s ochranou hospodářského dvora Lyra.
Záměr prochází krajinářsky cennými a z historicko-kulturního i přírodního hlediska
významnými prostory, které společně tvoří významné pozitivní hodnoty krajinného rázu
celého širšího území.
Oblast zahrnuje plošně poměrně významné části zahrádkářských osad, spojených
s rekreačním využitím obyvatel města. Část bude záměrem zasažena. Tato skutečnost
vyvolává určitou nevoli ze obyvatel a zástupců ZO ČZS, které byly zaslány ve zjišťovacím
řízení.
Přístupové trasy do přírodních oblastí severně a severozápadně města, které jsou využívány
pro každodenní rekreaci mají zabezpečenou propustnost pro pěší a cyklisty.
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Záměr je navržen v území, které je součástí CHKO Žďárské vrchy. Stavba prochází územím
CHKO IV. zónou. V místě přemostění Sázavy se stavba dostává do kontaktu s plochou III.
zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
Stejnou hranici jako CHKO Žďárské vrchy má i chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHOPAV 107 Žďárské vrchy. V této oblasti jsou zakázány činnosti narušující vodní režim
jako odlesňování, odvodňování, povrchová těžba.
Trasa neprochází evropsky významnou lokalitou ani ptačí oblastí, ale je situována v blízkosti
EVL CZ0613809 Dívka, která je tvořena soustavou rybníků Dívka, Mikšovec, Jedlovský a
Pihoun a navazujícími mokřady a vlhkými loukami (předmětem ochrany je kuňka ohnivá
Bombina bombina). V blízkém okolí je EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa, které tvoří
rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké louky v nivě Stržského potoka (předmětem
ochrany je mechorost srpnatka fermežová Drepanocladus vernicosus).
Jako u většiny liniových staveb trasa souvisí s prvky územního systému ekologické stability a
významnými krajinnými prvky. Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území
Žďáru nad Sázavou. Obchvat protíná lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53 a v dále v km
3,2 nivu Sázavy. Zabezpečena bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici
I/37 mostními objekty. V místě souvisejícím s prvky ÚSES bude návrh výsadeb respektovat
druhovou skladbu dle STG a zabezpečení funkčnosti biokoridoru.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezené zákonem. Jedná se o vodoteč Sázava a
její nivu a pozemky vymezené dle katastru nemovitostí jako lesní pozemky (PUIPFL).
Dojde k zásahu do mimolesní zeleně, některé druhy stromů jsou s obvodem kmene ve výšce
1,3 m větším než 80 cm, zejména v oblasti lokality ulice Chelčického a podél vodoteče
Sázava. Dojde k záboru mimolesní zeleně, která je lesního charakteru a jednotlivé mimolesní
zeleně, ale také okrasné zeleně a ovocných stromů v dotčených zahrádkách. Trasa se dotýká
tské pozemků určených k plnění funkce lesa.
Mimo to je trasa vedena zejména zemědělskými využívanými pozemky (agrocenóza). Jako
problémový se jeví zejména zábor zemědělského půdního fondu. Vzhledem k umístění
záměru se nelze vyhnout záboru kvalitní orné půdy.
Z hlediska výskytu a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové území k nadregionálně
významným, do zájmového území nezasahuje žádný dálkový migrační koridor ani migračně
významné území, pouze několik místních migračních tras.
Významné je zabezpečení migrace drobné fauny, v případě záměru obojživelníků, jejichž
subpopulace rozmnožující se v blízkých rybnících spolu komunikují a proto je třeba zachovat
propustnost pro jejich migraci.
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Hodnocení – hlavní problémové okruhy
Tabulka č. 46
Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
Vlivy na obyvatelstvo
x
Vlivy na ovzduší a klima
x
Vliv na hlukovou situaci
x
Vliv na povrchové a podzemní vody
x
Vliv na půdu
x
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
x
Vliv na floru a faunu
x
Vliv na ekosystémy
x
Vliv na krajinu
x
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
x
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č. 47
Vlivy
Emise z dopravy při
výstavbě
Prach a hluk při
výstavbě
Vliv na jakost
povrchové vody

Typ ovlivnění
Odhad významnosti vlivu
přímé, krátkodobé Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena v rámci
přípravy stavby
přímé, krátkodobé Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena v rámci
přípravy stavby – program organizace výstavby
přímé
Minimální nepříznivý vliv, odvedení vod je řešeno v souladu s řešením
nakládání s dešťovými vodami z I/37, zabezpečení zamezení možnosti
ovlivnění vodního režimu (situování trasy v CHOPAV).
Půda
přímé
Dojde k záboru zemědělského půdního fondu – navržena jsou opatření
pro omezení tohoto vlivu – skrývky kulturních zemin a jejich
hospodárné využití. Půdy určené k plnění funkce lesa budou dotčeny,
postupováno v souladu s platnou legislativou.
Vlivy na chráněná
přímé
Trasa prochází CHKO Žďárské vrchy, zejména zónou IV., v místě
území
přemostění Sázavy III. zónou – navržena opatření.
Vliv na flóru a faunu přímé
Dotčeny plochy zejména s agrocenózou, ale rovněž průchod přes nivu
Sázavy – opatření, ekodozor. Opatření pro zachování významného
biotopu (oblast rybníků Převorský, Nový Žďár).
Vliv na krajinný ráz přímé
Nové využití území. Začlenění stavby do zájmového území řešením
vegetačních úprav s ohledem na navazující systémy, zejména niva a
územní systémy ekologické stability, dotvoření krajiny. Úprava částí
technického řešení stavby.
Vliv na flóru a faunu nepřímé
Minimální nepříznivý vliv – doplnění výsadeb, opatření. Opatření pro
v době provozu
zachování významného biotopu (oblast rybníků Převorský, Nový Žďár).
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ČÁST D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých,
sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů
záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných
demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí
znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími
nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných
podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem
na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních
předpisů na ochranu životního prostředí

V následující části je použito hodnocení jednotlivých dle následujícího hodnocení
významnosti:
Tabulka č. 48

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kritéria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto materiálu. Pro záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je
možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky
životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového rozložení záměru (po dobu
stavby a v době provozu na přeložce silnice I/37.
Hlavní negativní vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví jsou hluk a znečišťování
ovzduší z automobilové dopravy. Tyto charakteristiky jsou popsány v samostatných
odborných materiálech v Rozptylové a Akustické studii, jejich hlavní závěry jsou shrnuty
v kapitole D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima a kapitole D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci.
Z hlediska faktoru pohody, jenž ovlivňuje veřejné zdraví, zasluhují zvláštní pozornost úseky,
v nichž se silnice přibližuje nebo prochází obytným územím.
Významným údajem je, že po uvedení nové trasy silnice I/37 se emisní i imisní situace
v zástavbě podél stávajícího vedení trasy I/37 oproti současnému stavu výrazně zlepší.
Rozptylová studie hodnotila nový stav po realizaci stavby ve vztahu ke stávajícímu stavu
ovzduší. Základní kritéria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění uvedené stavby jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.
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V souladu s platnými předpisy byly v rozptylové studii hodnoceny vlivy z liniových zdrojů
(doprava). Jak vyplývá z hodnocení rozptylové studie, jsou imisní příspěvky záměru nízké a
nemohou mít hodnotitelný vliv na veřejné zdraví po realizaci stavby (viz kapitola D.1.3).
Stávající silnice I/37 prochází intravilánem Žďáru nad Sázavou, zahrnuje ulice Brněnská,
Dolní, Horní, Jungmanova, Bezručova, Santiniho, zde je třeba zařadit i ulice Žižkova,
Brodská (I/19) a ulici Jihlavská (II/353).
Přeložka silnice I/37 se k zástavbě přibližuje zejména ve 2. úseku stavby. Jedná se o
přednádražní prostor a ulice Haškova, Chelčického, Dvořákova, Strojírenská. Průchod trasy
se dotýká zahrádkářských osad.
Zvláště citlivě musí být řešen prostor v začátku přeložky (ulice Santiniho, Dvorská)
s ohledem na možnost opětovného propojení Zámku, Taferny, Lyry a barokního hřbitova a
zamezení ovlivnění nejblíže situovaných historických objektů.
Vlivy na obyvatelstvo v dotčeném území budou závislé jednak na technickém řešení stavby,
jednak na způsobu, jakým přeložka silnice I/37 ovlivní stávající dopravu v daném území,
popř. v širším okolí na území města.
Hodnocení pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných) je složeno ze stanovení nebezpečnosti,
hodnocení expozice a charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního
prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat
v případě navrhovaného záměru z hlediska vlivu znečištěného ovzduší a emisí prachu, vlivu
hlukové zátěže a vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Pro navrhovaný záměr je zpracováno „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní
rizika hluku a znečištění ovzduší“ (02/2022). Hodnocení vlivů zpracoval MUDr. Bohumil
Havel, držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik v autorizačních setech
expozice chemickým látkám v prostředí a expozice hluku vydaných Státním zdravotním
ústavem Praha pod č. 008/04 a držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví vydaného MZ ČR pod pořadovým číslem 2/2019.
Zákonná úroveň ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy hluku a imisí škodlivin
v ovzduší je stanovena platnými hlukovými a imisními limity, jejichž dodržení ve vztahu
k posuzovanému záměru hodnotí zmíněné studie. Úkolem hodnocení zdravotních rizik je
proto především doplnění informačního obsahu dokumentace pro potřebu orgánu ochrany
veřejného zdraví i dalších účastníků procesu EIA včetně veřejnosti o zdravotní charakteristiku
posuzovaných faktorů, popis podkladů a postupů použitých při stanovení jejich limitů a
v rámci možností i o vyhodnocení možných zdravotních dopadů příspěvku záměru a celkové
expozice obyvatel zájmového území.
Pokud je obsahem tohoto vyhodnocení kvantifikace zdravotního rizika, je třeba si uvědomit,
že za stavu dodržení platných limitů nejde o riziko nepřípustné, neboť některé limity
představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí
zaručovat úplnou ochranu zdraví a pohody obyvatel.
Příkladem mohou být limity pro hluk z dopravy nebo imisní limity pro některé znečišťující
látky v ovzduší. Související zdravotní riziko bylo vyhodnoceno a posouzeno již při stanovení
těchto limitů a shledáno jako akceptovatelné. Přesto je užitečné toto riziko znát a zohlednit při
rozhodování, např. při výběru z více variant.
Hodnocení zdravotních rizik je zaměřeno na hlukovou a imisní expozici obyvatel dotčeného
území. Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracované Agenturou pro
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ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice.
Současně jsou zohledněny aktuální poznatky o nebezpečnosti hodnocených látek pro lidské
zdraví. Zejména se to týká hodnocení rizika hluku z dopravy, které již zohledňuje novou
hlukovou směrnici WHO, publikovanou v říjnu loňského roku.
Problematika zdravotních rizik hluku a imisí látek znečišťujících ovzduší spadá do náplně
oboru hygieny obecné a komunální. Zpracovatel hodnocení má v tomto oboru nástavbovou
atestaci, licenci ČLK k výkonu funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských
služeb a více než třicetiletou praxi. Je spoluautorem zmíněných autorizačních návodů.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Tato metoda se používá především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů
škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit
expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity.
Jak již bylo uvedeno, stanovené přípustné limity některých faktorů představují nezbytný
kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou
ochranu, zejména skupin populace se zvýšenou citlivostí. Metoda hodnocení zdravotních rizik
pak umožňuje v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném vlivu na
zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním expozice s limitními hodnotami.
Hodnocení pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných) je složeno ze stanovení nebezpečnosti, hodnocení
expozice a charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a
případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat v případě
navrhovaného záměru z hlediska vlivu znečištěného ovzduší a emisí prachu, vlivu hlukové
zátěže a vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku
Podkladem k hodnocení hlukové expozice obyvatel nejbližší zástavby nejvíce dotčené
posuzovaným záměrem obchvatu jsou výsledky akustické studie, které udávají ekvivalentní
hladinu akustického tlaku pro denní a noční dobu ve výpočtových bodech umístěných
v chráněném venkovním prostoru staveb 12 nejbližších obytných budov ve výšce
jednotlivých podlaží.
Nejvyšší expozice dopravnímu hluku vychází ve výpočtovém bodě č. 6 (Okružní č.p.
2023/49), kde se však nejedná o vliv dopravy po obchvatu.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době se v horních podlažích
ostatních hodnocených domů pohybují v rozmezí LAeq,16h cca 31–56 dB. U nejvíce
exponované zástavby (výpočtové body č. 5,9,10,11) LAeq,16h převyšuje 54 dB.
V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h pohybují v rozmezí cca 28–48 dB. U nejvíce
exponované zástavby (výpočtové body č. 5,9,10,11,12) LAeq,8h převyšuje 46 dB.
V přepočtu na 24hodinovou Lden se vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
u nejbližší zástavby pohybují v rozmezí cca 38–58 dB. U nejvíce exponované zástavby Lden
převyšuje 55 dB.
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno v souladu s požadavky autorizačního
návodu SZÚ Praha AN 15/04 verze 5, který zohledňuje aktuální poznatky a vztahy expozice a
účinku z nové hlukové směrnice WHO z roku 2018.
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Podkladem byly výsledky akustické studie, která hodnotí předpokládanou budoucí hlukovou
zátěž stávající nejbližší obytné zástavby u trasy obchvatu.
Zpracovatel hodnocení uvádí v závěru vyhodnocení, že vypočtená budoucí hluková zátěž
z provozu obchvatu sice může být pro část obyvatel okolní zástavby i při dodržení hlukových
limitů zdrojem obtěžování a rušení hlukem ve spánku, avšak nedosahuje úrovně, při které je
možné považovat za významné zdravotní riziko.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Podkladem k hodnocení úrovně znečištění ovzduší v lokalitě dotčené navrženou trasou
obchvatu byly výpočty rozptylové studie, udávající imisní vliv dopravy pro standardní
zastoupení škodlivin. Jako podklad o imisním pozadí byly využity aktuální oficiální údaje
Českého hydrometeorologického ústavu pro danou lokalitu.
Rozptylová studie hodnotí imisní vliv automobilové dopravy na obchvatu a okolních
navazujících komunikacích ve výhledovém roce 2035. Imisní příspěvek je vyhodnocen ve
standardním zastoupení škodlivin z dopravy, tj. pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Jedná se tedy o zastoupení
škodlivin, které je možné a účelné zahrnout do hodnocení vlivů imisí daného záměru na
zdraví obyvatel. K výpočtu je použit standardní rozptylový model SYMOS´97. Pro výpočet
příspěvku u suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu je podstatné, že zohledňuje významný
vliv resuspenze prachových částic z vozovky.
Při hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší je třeba vycházet z celkové úrovně
expozice, kde je většinou rozhodující imisní pozadí hodnocených škodlivin. Jako imisní
pozadí jsou v rozptylové studii uvedeny hodnoty pětiletých průměrů 2016–2020, které
v mapové síti čtverců 1x1 km uvádí ČHMÚ. Maximální krátkodobá koncentrace NO2 a CO
jsou odhadnuty podle výsledků imisního monitoringu v podobných lokalitách.
Čistě ze zdravotního hlediska jsou ovšem tyto limity s výjimkou oxidu uhelnatého do jisté
míry kompromisní, takže kvantitativní odhad zdravotního rizika znečištění ovzduší je možné
provést i pro podlimitní úroveň imisní expozice obyvatel.
Metodiky kvantitativního hodnocení zdravotních rizik imisí vycházejí ze vztahů odvozených
z epidemiologických studií u velkých souborů obyvatel. Jako ukazatel expozice jsou
používány průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 nebo PM10, přičemž se
předpokládá, že tak je zohledněna i větší část účinků krátkodobých výkyvů imisních
koncentrací i účinků některých souběžně působících plynných škodlivin, jako je oxid dusičitý.
Vedle suspendovaných částic je kritickou složkou znečištění ovzduší v ČR z hlediska
dodržování imisních limitů benzo(a)pyren, reprezentující skupinu polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAU). To platí i pro hodnocené území, kde se podle údajů ČHMÚ
imisní koncentrace benzo(a)pyrenu z hodnocených látek nejvíce přibližuje imisnímu limitu.
Benzo(a)pyren a ostatní zdravotně významné vícemolekulární PAU jsou v ovzduší vázané
majoritně na jemné frakci suspendovaných částic, a tudíž se podílejí na jejich zdravotním
riziku. V rámci současných metodik hodnocení zdravotních rizik je však běžné kvantitativně
hodnotit míru karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu samostatně.
Charakterizace zdravotního rizika současné úrovně znečištění ovzduší klasickými
škodlivinami pro obyvatele zástavby v okolí trasy obchvatu a význam předpokládaného vlivu
dopravy na obchvatu proto zpracovatel provedl na základě imisních údajů pro suspendované
částice a benzo(a)pyren.
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Závěr hodnocení uvádí, že kvantitativní odhad zdravotního rizika v ukazatelích úmrtnosti a
nemocnosti obyvatel na základě imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá
podprůměrné úrovni rizika znečištění ovzduší ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
Při hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší byly použity aktuální odborné poznatky o
nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku hodnocených látek v souladu s autorizačním
návodem AN 17/15 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotního rizika
expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší. Zohledněny byly i poznatky z nové
směrnice WHO pro kvalitu ovzduší, vydané v září loňského roku.
Kvantitativní odhad zdravotního rizika v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti obyvatel na
základě imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá podprůměrné úrovni rizika
znečištění ovzduší ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
Celkový závěr zpracovaného hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku
a znečištění ovzduší
Z výsledků hodnocení vyplývá, že vypočtená budoucí hluková zátěž z provozu obchvatu sice
může být pro část obyvatel okolní zástavby i při dodržení hlukových limitů zdrojem obtěžování
a rušení hlukem ve spánku, avšak nedosahuje úrovně, při které by jí bylo možné považovat za
významné zdravotní riziko.
Znečištění ovzduší ve standardně hodnocených ukazatelích zdravotního rizika na základě
imisního pozadí suspendovaných částic a obsahu benzo(a)pyrenu odpovídá podprůměrné
úrovni rizika ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
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Narušení faktoru pohody
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané
platnou legislativou. Dle dokladovaných skutečností, za předpokladu dodržování základní
kázně ze strany provozovatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou
míru. Faktor pohody nebude v době provozu záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ
obchvat”, narušovat ani ovlivňovat antropogenní zónu za předpokladu, že budou dodržena
navrhovaná opatření.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna negativně dotčena. Posouzení
z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo je uvedeno v předchozích kapitolách.
Bereme-li v potaz technické ukazatele jako je hluk, exhalace, vibrace, bezpečnost provozu,
nehodovost, střety se zvěří, aj., lze konstatovat, že realizace přeložky silnice l/37 jednoznačně
zlepší současnou situaci. Vyvedením dopravy mimo centrální část města dojde k poklesu
intenzity dopravy v něm, což má za následek snížení možných kolizi s chodci (což jsou z
pravidla nehody s největšími následky), pokles vibrací, exhalací a hlukové zátěže. Rovněž
vzroste plynulost dopravy. To je důsledek převedení dopravy ze stávající, ale jinak naprosto
nevyhovující komunikace (současným parametrům – výškovým, směrovým, šířkovým
uspořádáním atd.) na novou silnici, která bude splňovat veškeré v současnosti platné předpisy
a požadavky kladené na komunikace.
Realizace stavby bude znamenat zlepšení kvality bydlení v obytných objektech podél
současné trasy silnice l/37. S tím je možno očekávat i zlepšení psychické pohody
obyvatelstva, neboť negativní zátěž se zmírní.
U zámku začíná naučná stezka (dva okruhy – ke dvoru Lyra a k Dolnímu hřbitovu, okruh
věnující se historii zámku a kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, přírodní památce
Louky u Černého lesa). V rámci přípravy projektu bude zabezpečeno zachování této stezky
s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Navrženo je prověřit možnosti úpravy sklonu svahů
v oblasti Dolního hřbitova tak, aby došlo ke zlepšení vnímání navržené trasy v území.
Souhrn vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo
Tabulka č. 49
Velikost vlivu
Rozsah vlivu
Významnost vlivu*
M
MV
středně významný
* Významnost vlivu je možné hodnotit z pohledu obyvatel, ve vztahu k nově řešené trase I/37,
příznivěji je hodnocena pro obyvatele objektů v blízkosti stávající I/37 procházející centrem města.

2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a
skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
S ohledem na prováděné činnosti je záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých
znečišťujících látek (TZL). Podmínkou zůstává maximální omezení emisí tuhých
znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických postupů ve fázi zvýšených emisí
TZL, popř. provádění kropení.
Mobilním zdrojem v rámci výstavby bude zejména doprava a stavební mechanismy
používané na jednotlivých zařízeních staveniště. Narušení faktorů pohody z hlediska
sekundární prašnosti se může projevit v etapě výstavby ve spojení s přepravou stavebních
materiálů a terénními úpravami ploch. Stacionárním zdrojem znečištění ovzduší bude po dobu
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stavby zejména vlastní plocha staveniště. Za nejnegativnější část přípravy staveniště
z hlediska ovzduší jsou skrývky kulturních zemin a příprava území pro stavbu (demolice).
Opatření vedoucí k omezení negativního vlivu stavebních prací na okolní ovzduší (např.
zkrápění matriálů, provádění řádné očisty vozidel, využívání zaplachtovaných vozidel
k přepravě prašných hmot, ale také samotnou organizaci výstavby) je nutné stanovit již
v projektové dokumentaci stavby.
Úkolem zpracované Rozptylové studie č. E/5040/2018/03, aktualizace 1/2022 (Technické
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Ing. Milan Číhala, autorizace MŽP, č. j.
1693/820/08/DK ze dne 6. 6. 2008) bylo je posouzení imisní zátěže dotčené lokality po
realizaci záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“).
Rozptylová studie vypočetla výhledový stav, tj. situaci po realizaci záměru, a to pro
výpočtový rok 2035. Výpočet rozptylové studie je proveden pro liniové zdroje emisí, tj. pro
automobilovou dopravu, související s provozem na předmětné komunikaci.
Vzhledem k různým variantám řešení přednádražního prostoru (Technická studie
VIAPONT s.r.o., 10/2010) byla pro modelování vybrána varianta č. 2 s vybudováním
mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice
II/353 (ulice Jihlavská), která je emisně nejméně příznivá. Tato varianta zohledňovala Územní
plán města. Původně byla též navržena varianta s jedním či dvěma tunely. V případě realizace
tunelu (či dvou) by k emisím znečišťujících látek z provozu vozidel došlo pouze v jeho ústí a
tím by byla více imisně zatížena lokalita bezprostředně blízká vjezdu a výjezdu z tunelu.
Varianta s tunelem není z toho důvodu do studie zahrnuta, není s ní v budoucnu uvažováno,
jelikož by se jednalo o razantní zásah do přednádražního prostoru s mimořádnými
ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz.
Vzhledem ke stanoveným imisním limitům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro
NO2 (hodinové a roční koncentrace), CO (8hodinové koncentrace), částice frakce PM10 (denní
a roční koncentrace), částice frakce PM2,5 (roční koncentrace), benzen (roční koncentrace) a
benzo(a)pyren (roční koncentrace).
V rozptylové studii je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot imisních
příspěvků s platným imisním limitem a stávajícím imisním pozadím (průměr z let
2016–2020).
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro PM10 činí za kalendářní rok
2,81 µg/m3, což je 7 % imisního limitu a 15,6 % imisního pozadí. Maximální vypočtená
hodnota koncentrace PM10 za 24 hodin v roce 2035 byla vypočtena 15,8 µg/m3, což je 31,6 %
imisního limitu, pro PM2,5 byla vypočtena maximální koncentrace 1,02 µg/m3, která činí
4,1 % imisního limitu a při imisním pozadí 13 µg/m3 dosahuje výše 7,8 %.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro NO2 činí za kalendářní rok 0,68 µg/m3,
což je 1,7 % imisního limitu a 7,6 % imisního pozadí. Maximální vypočtené hodnoty imisních
příspěvků pro CO činí maximální denní 8hodinový průměr 158 µg/m3, což je 1,6 % imisního
limitu. Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro benzen činí za kalendářní rok
0,064 µg/m3, což je 1,3 % imisního limitu a 8,0 % imisního pozadí.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro benzo(a)pyren činí za kalendářní rok
0,145 ng/m3, což je 14,5 % imisního limitu a 24, 2 % imisního pozadí.
Uvedená maxima byla vypočtena přímo u komunikace I/37, ve východní části u okružní
křižovatky, kde je nejvyšší intenzita dopravy. Uvedená maxima tedy nemají vypovídací
hodnotu pro hodnocení změny imisních koncentrací u obydlených lokalit v posuzované
lokalitě, jsou též ovlivněna umístěním referenčních bodů.
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Stanoveny byly hodnoty imisí v místech s obytnou zástavbou. Umístění vybraných
referenčních bodů je zřejmé z následujících situací.
Obr. č. 68-77
Santiniho 15/29, rodinný dům

Dvorská 481, rodinný dům

2

1

U Křížku 2419/7, rodinný dům

Okružní 2034/43, bytový dům

4
3

Okružní 811/55, bytový dům

Smíchov 513/2, rodinný dům

6
5
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Chelčického 2138/2, bytový dům

Chelčického 2148/22, bytový dům

7
8

Jihlavská 838/8, rodinný dům

9

Haškova 2151/38, bytový dům

10

Realizací záměru dojde k významné změně imisní zátěže lokality, jelikož dojde ke změně
vedení trasy I/37. Lze též předpokládat snížení intenzity dopravy a tím i navýšení plynulosti
dopravního proudu v intravilánu Žďáru nad Sázavou (na trase stávající silnice I/37).
Hodnoty maximálních hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daného
zdroje znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 byl vypočten 15,8 µg/m3, tj. 31,6 % limitu.
Tyto vyšší imisní příspěvky jsou dané započtením sekundární prašnosti z povrchu vozovek,
k těmto vyšším koncentracím však může dojít zcela výjimečně.
Ve vybraných profilech u zástavby nejblíže komunikacím jsou vypočteny příspěvky denních
koncentrací PM10 od 2,5 do 13,5 µg/m3, přičemž maximum je vypočteno na ulici Smíchov.
Zde byla také vypočtena nejvyšší četnost překročení příspěvku 10 µg/m3. Vzhledem
k umístění objektu v blízkosti přeložky je to však očekávaná situace a lze jí předejít pouze
pravidelným čištěním komunikace. Každopádně vypočtené hodnoty denních imisních
příspěvků jsou významně pod imisním limitem (50 µg/m3), k maximálním imisním
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příspěvkům PM10 může dojít pouze za velmi nepříznivých rozptylových podmínek (inverze
s velmi nízkou rychlostí větru).
V současné době je 36. nejvyšší hodnota denní koncentrace PM10 v místě stavby uváděna ve
výši cca 31 µg/m3. Lze předpokládat, že k překročení denního limitu pro PM10 vlivem
dopravy na silnici I/37 nedojde.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,81 µg/m3 (40 %
limitu). Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty příspěvků od 0,23 do 1,81 µg/m3.
Tyto relativně vysoké příspěvky jsou opět způsobeny sekundární prašností, tj. vířením prachu
z komunikace. Při imisním pozadí cca 18 µg/m3 nedojde k překročení limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 činí 1,02 µg/m3, tj. cca
4,1 % imisního limitu. Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty do 0,61 µg/m3, tj. do
3,1 % limitu 20 µg/m3). Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí cca 13 µg/m3 nebude
imisní limit překročen.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací (sekundární prašnost) byla hodnocena i přes
vysokou nejistotu výpočtu. Přes jisté přiblížení skutečnému stavu je výpočet emisních faktorů
silně ovlivněn složením dopravního proudu, tonáží vozidel, povrchem komunikací a
způsobem údržby vozovek v letním a zimním období.
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 15,5 µg/m3,
což činí 7,8 % imisního limitu 200 µg/m3. V obydlených lokalitách v okolí komunikace je
vypočten imisní příspěvek v řádu jednotek µg/m3, výjimkou je ulice Smíchov, u domu
přiléhajícímu ke komunikaci I/37, kde je vypočteno maximum 12,2 µg/m3.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 byly vypočteny max. 0,68 µg/m3.
V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek ročních imisí nejvýše 0,379 µg/m3, tj.
méně než 1 % imisního limitu (40 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 9 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 158 µg/m3, tj. 1,6 % imisního limitu
10 000 µg/m3. Výhledový příspěvek osmihodinových koncentrací u obydlených objektů byl
vypočten v rozmezí od 14 µg/m3 do 95 µg/m3. Imisní příspěvky ve všech lokalitách jsou proti
hodnotě imisního limitu minimální.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 300 µg/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,064 µg/m3, tj.
1,3 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace v řádu setin
µg/m3, nejvýše 0,032 µg/m3, což je minimální hodnota (0,6 % limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 0,8 µ g/m3 nedojde překročení imisního limitu vlivem
provozu tohoto záměru.
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu byl vypočten 0,145 ng/m3,
tj. 14,5 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace do 0,078
ng/m3, tj. 7,8 % limitu.
Hodnota vypočtených imisí je dána obsahem benzo(a)pyrenu v sekundárních emisích
prachových částic, tudíž je zde stejná nejistota vypočtených imisí jako u suspendovaných
částic PM10 (potažmo PM2,5). Zároveň lze emise prachových částic s obsahem benzo(a)pyrenu
eliminovat pravidelnou údržbou komunikací v suchém období (kropení, úklid po zimním
období). Při uvažovaném imisním pozadí kolem 0,6 ng/m3 neočekáváme významnou změnu
vlivem provozu tohoto záměru, imisní limit nebude překročen.
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Kompenzační opatření se dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. ukládá v případě, pokud by
provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu
na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1
kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v
této oblasti již překročena.
Posuzovaný záměr nedosahuje kapacity, která je uvedena v odstavci 1 písm. b) zákona č.
201/2012 Sb., tj. předpokládané intenzity dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24
hodin v návrhovém období nejméně 10 let. Zároveň nejsou v lokalitě překročeny imisní
limity. Z tohoto důvodu není nutné zohlednit kompenzační opatření.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru se na imisní situaci lokality neprojeví takovou mírou, při níž by došlo k překročení
imisních limitů.
Realizací záměru dojde v místě navrhované stavby k navýšení imisní zátěže okolního ovzduší.
Zároveň však bude odvedením zejména tranzitní dopravy zatížení ovzduší v obytné zástavbě
Žďáru nad Sázavou, kterou prochází silnice I/37 v současné době, významně sníženo. Pohyb
vozidel po nové přeložce bude také plynulejší, což rovněž přispěje ke snížení celkové produkce
emisí a s tím souvisejících imisních příspěvků.
Nejsou navržena žádná konkrétní opatření k ochraně obyvatel pro období provozu z hlediska
ovzduší. Realizovaná přeložka komunikace je kompenzačním opatřením v tom smyslu, že je
zohledněn přesun dopravy ze stávající nevyhovující komunikace na novou pozemní
komunikaci.
Klima
Obecné vlivy silničních staveb na klima jsou spíše teoretického rázu. Klima je možné
definovat jako souhrn a postupné střídání všech stavů atmosféry možných v daném místě. Z
hlediska prostorového měřítka lze klima rozdělit na makroklima (globální měřítko, které
přesahuje rámec hodnocení záměru), mezoklima (ovlivněno makroklimatem, jedná se o
podnebí s víry s poloměry křivosti řádově až desítky kilometrů, ovlivněné a vytvořené
převládajícím charakterem aktivního povrchu, např. vegetační pokryv, vodní plochy,
antropogenní faktory, zemědělské plochy) a místní klima (vytváří se převážně vlivem
členitého georeliéfu, jedná se o podnebí svahů, údolí aj., výrazně se odlišuje od podnebí
rovin. Místní klima je typické turbulentním) a mikroklima (podnebí velmi malých oblastí o
rozměrech do 1 km) je formováno homogenním aktivním povrchem – vodní plocha, les,
pole).
Současné vedení trasy silnice I/37 nemá významný vliv na makroklima. Ani nově
vybudovaná trasa záměru nebude mít vliv na makroklima. Vliv záměru na mezoklima se
nepředpokládá. Niveleta záměru je vedena tak, že trasa bude vedena s ohledem na terén
v dotčeném území a okolní charakter krajiny. Ovlivnění mikroklimatu bude nízké, při
doplnění výsadeb po jejich zapojení bude i tento vliv po zapojení výsadeb minimální.
Souhrn vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima
Tabulka č. 50
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
Středně významný
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např.
vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
HLUK
Zdrojem hluku, souvisejícím s provozem silnice, je hluk z dopravy, tj. projíždějící motorová
vozidla.
Hluk motorových vozidel způsobují:
• pohonné jednotky vozidel v chodu
• styk jedoucích vozidel s vozovkou
• aerodynamické účinky karosérií a nevhodně uložených nákladů jedoucích vozidel
Hladina hluku je závislá na:
• intenzitě, skladbě a rychlosti dopravního proudu
• konstrukčním uspořádání komunikace (charakter trasy, konstrukce vozovky, zejména
krytu, podélném sklonu apod.)
• utváření prostoru, kterým se hluk šíří
Současný stav intenzity dopravy v centru města je zdrojem rychle se zhoršujícího stavu
životního prostředí, zejména hladiny hluku (ale také emisí). Intenzivní doprava silnic I/37 a
I/19, vedená centrem města, je zdrojem mnoha kritických situací ve vztahu k pohybu pěších a
ostatní nemotorové dopravě.
Snaha o snížení rizika střetů, která se projevuje vyznačením četných přechodů světelně
řízených křižovatek kontraproduktivně na plynulosti a propustnosti páteřních komunikací.
Zpomalený pohyb, takřka souvislého proudu vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí,
prašnosti a hluku.
Výřez strategické hlukové mapy (centrum města – den)
Obr. č. 78

Počet osob v pásmu 50-54 dB (den)
Počet osob v pásmu 55-59 dB (den)

1 919
1 101
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Počet osob v pásmu 60-64 dB (den)
Počet osob v pásmu 65-69 dB (den)
Počet osob v pásmu 70-74 dB (den)
Počet osob v pásmu nad 75 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 50-54 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 55-59 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 60-64 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 65-69 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 70-74 dB (den)

418
1 026
50
0
157
66
41
55
14

Výřez strategické hlukové mapy (centrum města – noc)
Obr. č. 79

Počet osob v pásmu 40-44 dB (noc)
Počet osob v pásmu 45-49 dB (noc)
Počet osob v pásmu 50-54 dB (noc)
Počet osob v pásmu 55-59 dB (noc)
Počet osob v pásmu 60-64 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 40-44 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 45-49 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 50-54 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 55-59 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 60-64 dB (noc)

1952
1 612
411
1 101
71
223
86
41
60
17

(dle: https://geoportal.mzcr.cz/SHM/)

Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí (Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany).
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %. Posouzení hlukové zátěže na základě
předpokládaných intenzit dopravy a zpracované Akustické studie lze konstatovat, že
provozem souvisejícím se stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat” nedojde
k překročení hygienického limitu za předpokladu dodržení navrhovaných protihlukových
opatření (protihlukové stěny).
V rámci návrhu protihlukových opatření byla provedena celá řada dílčích výpočtů a jejich
vyhodnocením se postupně dospělo ke konečné podobě jednotlivých variant včetně návrhu

183

dodatečných protihlukových stěn. V další fázi projektové přípravy budou uplatněny veškeré
prostředky vedoucí ke snížení hluku ze silniční dopravy (technická studie uvádí např.
gumoasfaltové či jiné speciální vrstvy na nových úsecích silnic, akustické obklady zárubních
zdí a protihlukových stěn, případně protihlukové stěny u ostatních komunikací v hodnocené
lokalitě).
Pro dodržení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný
venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy záměru je nutné na základě údajů akustické studie
instalovat protihlukové stěny. Akustická situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena
modelovým výpočtem ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika
výpočtů s uplatněním programu HLUK+ ve verzi 14.01 profi14_uzemi. V modelových
výpočtech bylo počítáno s ekvivalentním provozem liniového zdroje (RPDI dle TP 225 pro
rok 2035). Modelovány byly v Akustické studii protihlukové stěny umístěné na horních
hranách náspů či zářezů. Z vnitřní strany (směrem ke komunikaci) jsou doporučeny stěny s
pohltivým povrchem.
Navrženo je sedm protihlukových stěn, stěny 1 (začátek v km 0,482 délka 470 m), 2 (začátek
v km 0,83 délka 70 m), 3a (začátek v km 2,735 délka 70 m) a 4 (začátek v km 2,888 délka
192 m, 5 (začátek v km 4,370 délka 100 m), 6 (začátek v km 4,800 délka 420 m) a 7 (začátek
v km 5,400 délka 70 m) ve výšce 3 m. Celkem je navržena délka protihlukových stěn 1 459
m.
Situace umístění protihlukových stěn
Obr. č. 80

Obr. č. 81
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Obr. č. 82

Obr. č. 83

Referenční body 1–3 byly zvoleny v k. ú. Zámek Žďár (č. p. 216, 503, 174) ve výšce 2 a 5
metrů. Pro den budou hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v uvedených
bodech o 7 až 19 dB pod limitní hodnotou, pro noc o 5,8 až 17,8 dB pod limitní hodnotou.
Obr. č. 84
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V k. ú. Město Žďár bylo zvoleno devět referenčních bodů. Referenční body 4, 5, 6 a 7 byly
zvoleny v k. ú. Město Žďár. Objekt označen 4 ve staničení 2,170 km je ve vzdálenosti 250 m,
objekt 5 v km 2,850 je ve vzdálenosti 42 m, objekt 6 v km 2,900 ve vzdálenosti 72 m a objekt
7 v km 3,00 ve vzdálenosti 51 m.
Obr. č. 85

Referenční body 8, 9, 10, 11 a 12 byly zvoleny v k. ú. Město Žďár.
Objekt RB 8 ve staničení 4,300 je ve vzdálenosti 22 m, objekt 9 v km 4,820 ve vzdálenosti 26
m, objekt 10 v km 4,990 ve vzdálenosti 34 m, objekt 11 v km 5,140 ve vzdálenosti 40 m a
objekt RB 12 v km 5,440 ve vzdálenosti 39 od trasy I/39.
Obr. č. 86

Ve všech bodech budou pro den hodnoty v rozmezí 3,8 až 28,7 dB pod limitní hodnotou, pro
noc o 3,5 až 27,2 dB pod limitní hodnotou.
Ve výsledkových tabulkách, které jsou uvedeny v předcházející části Dokumentace a
v Akustické studii, která je v plném rozsahu uvedena v Příloze č. 8, jsou uvedeny hodnoty
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dopadající ekvivalentní hladiny hluku na sledované chráněné veřejné prostory staveb,
v grafické části jsou zobrazena hluková pásma včetně odrazů od vlastních fasád.
Z výpočtů, dle zadaných vstupů a závěrečných hodnot ekvivalentních hladin akustického
tlaku A v příslušných referenčních kontrolních bodech, je zřejmé, že hluková zátěž provozu
záměru nebude v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru staveb záměru
překračovat hygienické limity pro den LAeq,16h = 60 dB a pro noc LAeq,8h = 50 dB, u RKB č. 6
hygienické limity v režimu staré hlukové zátěže pro den LAeq,16h = 70 dB a pro noc LAeq,8h = 60
dB (se stávající dominancí imise z ul. Brodské (I/19))
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“ nebude z dopravního provozu na přeložce sinice I/37 docházet k překračování
platných hygienických limitů při dodržení navržených protihlukových opatření a stavbu tak
lze z hlediska hluku v území realizovat.
Výstavbou přeložky silnice I/37 v celém rozsahu severozápadní a jihozápadní části obchvatu
Žďáru nad Sázavou dojde ke zlepšení akustických poměrů v okolí stávajícího průtahu silnice
I/37 městem.
Akustická studie byla zpracována na základě dosavadního zpracování záměru stavy
v technických studiích. V rámci podrobného projekčního řešení se zohledněním podmínek
vycházejících z procesu posouzení záměru (navrhované prověření možnosti úpravy trasy
v oblasti rybníku Nový Žďár a Převorského rybníku) bude provedena aktualizace Akustické
studie, která bude součástí projektu.
Souhrn vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci
Tabulka č. 51
Velikost vlivu
Rozsah vlivu
Významnost vlivu*
M
MV
středně významný
* Významnost vlivu je možné hodnotit z pohledu obyvatel ve vztahu k nově řešené trase I/37,
příznivěji je hodnocena pro obyvatele objektů v blízkosti stávající I/37 procházející centrem města.

VIBRACE
Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvencí a amplitudou.
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory psychické pohody okolního
obyvatelstva a ovlivňovat statiku budov v zájmovém území, jsou především zemní a stavební
práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projevy vibrací lze obecně očekávat
jen do vzdáleností řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od osy komunikace.
V období výstavby mohou být zdrojem vibrací zejména činnost těžkých stavebních strojů a
použití speciálních technologií základů staveb nebo případně průjezdy těžkých nákladních
automobilů (stavební doprava) obytnou zástavbou. Vzhledem k tomu, že stavební práce by
měly probíhat v odstupové vzdálenosti od zástavby, nepředpokládá se vznik vibrací, které by
měly vliv na statiku okolních objektů. Pro stavební dopravu budou stanoveny takové trasy,
aby co nejméně probíhaly obytnou zástavbou a zastavěným územím obcí. V období provozu
budou případné vibrace omezeny technickými opatřeními na vlastní stavbě komunikace.
ZÁŘENÍ
Pro navrhovaný záměr není relevantní.
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VZNIK RUŠIVÝCH VLIVŮ
Nepředpokládá se vznik rušivých vlivů, které by mohly znamenat vliv na obyvatelstvo nebo
přírodní prostředí.
Provoz na silničních komunikacích je obecně zdrojem světelného znečištění. Jedná se o
osvětlení komunikace nebo dílčích objektů, což v případě záměru se s trvalým nočním
osvětlením komunikace nepočítá. Další osvětlení mohou způsobovat světelné reflektory
automobilů – vliv nočního osvětlení krajiny reflektory aut je průvodním jevem každé silniční
komunikace. Významný je pouze tehdy, pokud osvětlení zasahuje určitou citlivou část území.
Tím může být obytná zástavba nebo přírodní území s citlivými druhy (např. někteří ptáci).
Navrhovaná trasa je situována v oblasti km cca 0,95-1,21 a 1,7-1,25 v zářezu – zde se
s osvětlením nepočítá. V místech protihlukových stěn a okolní zástavba chráněna. Pouze
v místech vedení trasy na náspu by mohlo docházet ke zvýraznění dopravní trasy v nočním
období, zejména v zimě. Zde budou řešeny vegetační úpravy tak, aby vliv z provozu dopravy
byl omezen. Tam, kde trasa je vedena blíže k zástavbě (podél ulice Chelčického), je dopravní
provoz veden souběžně s touto ulicí, nebude docházet k osvětlování zástavby.
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na kvalitu vod
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a
ohrožování kvality podzemních vod.
Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v platné legislativě:
• Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích) se změnami: 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení
vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že
geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
Pokud nebude možné provádět zasakování budou dešťové vody odváděny kanalizací nebo
otevřenými příkopy do recipientu přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž
(dešťovou usazovací nádrž). Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit dešťové
usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny a ropné
látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže. Tím se výrazně omezí pravděpodobnost
ekologických škod zejména v důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se
problémům na vodotečích při zvýšeném průtoku za přívalových dešťů.
V období výstavby budou provedena standardní opatření k zamezení kontaminace vod a půdy
(např. úniky provozních kapalin ze stavebních mechanismů, úniky pohonných hmot z
dopravních prostředků na stavbě, úniky jiných závadných látek používaných při realizaci
stavby).
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Technické řešení odvádění dešťových vod v podrobnějším rozsahu bude řešeno v dalších
stupních přípravy záměru (v dokumentaci k územnímu rozhodnutí DÚR a v dokumentaci ke
stavebnímu povolení DSP). V technických studiích je návrh řešení zatím navržen obecně dle
podmínek trasy v 1. a 2. úseku. Odvedení dešťových vod je v technické studii řešeno
variantně. Základní podmínkou pro zabezpečení odvedení dešťových vod je zabezpečit
nakládání s vodami v souladu s platnou legislativou, ale zejména zohlednění skutečnosti, že
trasa je vedena CHOPAV a současně jsou v blízkosti přírodní vodní systémy, které souvisí
s významnými biotopy, pro které by zásadní změny vodního režimu a ovlivnění vod
znečištěním jak NEL, tak i posypovými materiály bylo významným negativním ovlivněním.
V souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí budou dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace bude zpracován v dalších stupních přípravy stavby.
Odpadní vody vypouštěné do vodotečí musí splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění
(zejména obsahu NEL, chloridů, NL). Pro dobu zimní údržby je nezbytné zabezpečit zamezení
znečištění okolního vodního prostředí srážkovou vodou (zásobovány jsou drobné vodní plochy
drenážní a srážkovou vodou, splach může ohrozit vlastnosti vody v těchto vodách). Proto
budou navržena opatření zamezující únik znečištěné vody do prostředí.
Vlivy na režim povrchových vod
Režim povrchových vod může být ovlivněn v místech, kde trasa silnice přechází přes stálé
nebo občasné vodní toky, popř. terénní deprese. Zvláště tam, kde bude trasa vedena po náspu,
je třeba zajistit průchod přívalových srážkových vod skrz těleso komunikace vhodně
umístěnými propustky, popř. vybudováním propustných drénů. Při dimenzování propustků je
třeba zohlednit velikost a charakter přilehlého povodí. Mostní objekty budou navrženy tak,
aby svojí konstrukcí nebránily odtoku přívalových srážek a povodňových vod.
Z hlediska povrchových vod lze předpokládat určité ovlivnění povrchových vod v území
(Sázava její přítoky) z hlediska ovlivnění průtoků odvodem určitého množství dešťových vod
z tělesa komunikace a ovlivněním kvality vod znečištěním z provozu komunikace. Lze rovněž
předpokládat ovlivnění charakteru odvodnění dotčené oblasti a změny hydrologických
charakteristik území vzhledem k zásahu do terénu území a zvětšením zpevněných ploch v
území s odvodem vod z ploch, kde byl dosud volný terén a vody zasakovaly do terénu.
Tato problematika bude podrobně vyhodnocena v dalších stupních přípravy stavby, po
upřesnění technického řešení projektu a provedených hydrotechnických výpočtech. Pak bude
možno podrobně vyhodnotit velikost a významnost těchto vlivů a navrhnout dostatečná
konkrétní zmírňující opatření v projektu stavby.
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Vlivy na režim podzemních vod
Hladina podzemní vody je převážně volná a sleduje konformně terén. Hlavní směr proudění
podzemní vody je v zájmovém území k JV do údolní nivy Sázavy, která je erozivní bází
zájmového území. Rozsah ovlivnění hydrogeologických poměrů bude řešen v další etapě
přípravy stavby na základě podrobného hydrogeologickém průzkumu. V trase nové silnice by
nemělo docházet k podmáčení území v okolí silnice v důsledku nedostatečného odvodnění
podzákladí.
V případě ovlivnění hydrogeologických poměrů, zejména hladiny podzemních vod, nebo v
případě rizika ohrožení kvality vod, je nutno přijmout dostatečná opatření pro minimalizaci
těchto vlivů, případně zajistit kompenzace za jejich narušení nebo negativní ovlivnění. Tato
problematika bude řešena v dalších stupních přípravy stavby.
Vlastní stavba řeší odvedení dešťových vod s ohledem na umístění stavby a vodohospodářské
poměry dotčeného území.
Při respektování všech podmínek uvedených v Dokumentaci nebude docházet k negativnímu
ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzovaném území, kde je navržena přeložka
silnice I/37.
Vliv na jakost povrchových a podzemních vod
Každá silniční komunikace je zdrojem kontaminace povrchových i podzemních vod. Vody z
vozovky silnice mohou být znečištěny zejména nepolárními extrahovatelnými látky (NEL)
nebo složkami posypových materiálů ze zimní údržby. Realizací řešení odvodnění
komunikace by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění vod. Trasa je vedena v území, které
je citlivé na možnost znečištění (CHOPAV, přítomnost obojživelníků, zajištění čistoty
prostředí stojatých vod zamezením ovlivnění chemicko-fyzikálních vlastností vody
v rybnících).
Při zajišťování sjízdnosti komunikací během zimního období se na celém evropském území
obecně používají dva základní druhy posypových materiálů, a to chemické rozmrazovací
materiály (látky, které svými vlastnostmi způsobují fyzikálně chemickou změnu sněhu a ledu
přítomného na povrchu vozovky, přičemž dochází k jejich tání) nebo zdrsňující (inertní)
posypové materiály (látky, které mechanickým způsobem zvyšují součinitel tření zledovatělé,
nebo ujeté sněhové vrstvy na povrchu vozovky). Zejména v posledním období se pro zimní
posyp komunikací obecně dává přednost posypovým materiálům, které svým chemickým
složením a fyzikálními vlastnostmi jsou co nejvíce přijatelné pro životnímu prostředí a
případné negativní zatížení snižují na zcela nezbytné minimum.
Údržba komunikací pomocí chemických rozmrazovacích materiálů může mít přímý nebo
nepřímý vliv na půdu, povrchové i podzemní vody, vegetaci i faunu. Při použití chemických
rozmrazovacích prostředcích dochází k nárůstu převážně chloridů a sodíkových iontů.
V půdním prostředí závisí transport solí, infiltrace a konečný efekt zasolení na mnoha
faktorech, jako je svažitost, půdní typ, zastoupení jílnatých částic a vegetační pokryv. Proto je
nutné věnovat managementu v území zvýšenou pozornost, aby nedocházelo ke zbytečnému
snižování kvality ekosystémů. V zájmu ochrany přírody se pravidla pro zimní údržbu
vyskytují v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který v § 26 zakazuje
chemickou údržbu na celém CHKO. Pokud veřejný zájem převažuje nad zájem ochrany
přírody nebo v zájmu přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, může příslušný orgán ochrany
přírody udělit výjimku ze zákazů.
Při používání materiálů pro zimní údržbu dochází k jejich transportu do okolí přímým
rozptylem při aplikaci materiálu, rozstřikem sněhu, sněhové břečky od kol vozidel,
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transportem odtékajícími srážkovými vodami do půdy a povrchových a podzemních vod,
odklízecími mechanismy při údržbě vozovek tvorbou aerosolu vlivem rotace kol, větrem, či
tlakovou vlnou vytvářenou projíždějícími vozidly. Kontaminovaný roztok z rozbředlého
sněhu se do povrchových a podzemních vod dostává především povrchovým odtokem a
infiltrací.
Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost dávkování, aby nedocházelo k vyšší aplikaci soli,
než je nutné. Je dobré dbát také zvýšené opatrnosti při přepravě materiálu, aby nedocházelo k
únikům během transportu. Dále je vhodné provádět chemické ošetření vybraných úseků
pomocí moderní technologie zkrápění soli, která umožňuje přesnou regulaci dávkování a
minimalizaci posypového materiálu. Stavebně technická opatření na těchto komunikacích
vhodná nejsou. Jelikož pro celkový obsah chloridů v půdním prostředí není definována žádná
limitní hodnota.
Aplikace rozmrazovacích i inertních materiálů ovlivňuje chemismus půd, a to především do
vzdálenosti 10 m od vozovky. S rostoucí vzdáleností naměřené hodnoty klesají. Tato
skutečnost souvisí i s výsadbou nové vegetace v okolí komunikace, s uplatněním druhů, které
snášejí zasolení.
Při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu zimní údržby, který je projednáván
s CHKO Žďárské vrchy. Na území CHKO je možné zabezpečit, aby zimní údržba byla
prováděna posypem zdrsňujícími materiály nebo prohrnováním nebo chemicky na základě
povolené výjimky (dle Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy). V místech nejblíže situovaných
významnému území z hlediska ochrany vod a přírody je nezbytné prověřit v rámci provozu po
dokončení stavby program zimní údržby.
Souhrn vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
Tabulka č. 52
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

5. Vlivy na půdu
Stavba silnice I/37 v posuzovaném úseku je novostavbou komunikace I. třídy, jejíž trasa je
vedena z velké části po pozemcích zařazených do zemědělského půdního fondu. Dojde k
trvalému i dočasnému záboru pozemků.
Přesná zábor bude možné vymezit na základě projekčního řešení stavby. K záboru jsou
navrženy půdy I. – V. třídy ochrany. Dá se předpokládat dle rozložení jednotlivých bonitních
půdně ekologických jednotek v území, že ZPF s nejvyššími stupni ochrany bude tvořit cca
polovinu celkových záborů. Možnost záboru zemědělské půdy byla pověřena v rámci
vyhodnocení vlivů záboru ZPF v platném Územním plánu Žďáru nad Sázavou.
Se skrytými zeminami bude nakládáno v souladu se zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění platných předpisů, zejm. změny č. 41/2015 Sb. Před
zahájením stavby je nutno zajistit skrývku ornice ze zemědělských pozemků, jež jsou
předmětem záboru, popř. i skrývku dalších kulturních vrstev schopných zúrodnění, a
deponovat ji pro další zemědělské použití.
Část skrytých kulturních zemin (nižší třídy ochrany) bude využita pro zpětné ohumusování
tělesa komunikace a dalších souvisejících staveb a rekultivaci ploch dočasných záborů ZPF,
jejich přebytek bude použít podle pokynů příslušného orgánu ochrany ZPF. Během doby
deponování je nutné skrývku půdy řádně ošetřovat a zajistit proti jejímu znehodnocení, proti
erozi, proti invazi ruderálních druhů apod.
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Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako podklad
pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF,
v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění, dále ve smyslu vyhlášky MŽP ČR, kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního fondu.
Návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vymezen na základě podrobného pedologického
průzkumu, který bude proveden v rámci další přípravy stavby. Proveden byl pro účely
posouzení orientační pedologický průzkum v rámci pochůzek při přípravě posouzení
(Dokumentace EIA). Dle jednotlivých částí dotčeného území bude skrývka kulturních zemin
v mocnosti 0,20 až 0,30 m.
O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením nebo jiným využitím a ošetřováním
kulturních vrstev zemin bude veden protokol (deník), v němž budou uváděny všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání skrytých zemin
v souladu s platnou legislativou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Pokud budou skryté zeminy uloženy po dobu delší než 6 měsíců, bude zabezpečena údržba
skrytých zemin jako základní ochrana proti znehodnocení zemin (ochrana proti zabuřenění).
Budou provedena opatření k zamezení znehodnocení a zcizení zemin. Ornice bude po skrytí
dočasně skladována ve figuře.
Stavba přeložky si vyžádá i zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Podrobněji budou potřebné zábory kvantifikovány a vyhodnoceny v dalších stupních přípravy
stavby. Vlivem záborů půdy pro stavbu se změní i její dosavadní využívání.
Eroze půdy
Dalším poměrně významným vlivem na půdu může být zvýšení rizika eroze půdy v důsledku
obnažení povrchu půdy při stavbě - např. při skrývce ornice před zahájením stavby, na
svazích zářezů a násypů tělesa komunikace apod. Zvýšením rizika eroze může docházet i k
druhotným důsledkům – splachům erodované půdy do blízkých vodoteči a ovlivnění kvality
jejich vod a případně i následně vodních ekosystémů, popř. zanášeni těchto toků.
Významným opatřením bude program organizace výstavby.
Kontaminace půdy
Za významný vliv stavby přeložky je možno označit riziko kontaminace půdy (a následně z
půdy i do vody) závadnými látkami při vlastní stavbě přeložky a při následném provozu na ní,
ať jíž při běžném provozu nebo v případě havárií dopravních prostředků.
Riziko kontaminace v průběhu výstavby je obvykle soustředěno do prostoru staveniště
(povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty apod.), lze
však obecně konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního
prostředí při provádění staveb bude riziko kontaminace minimální.
Doprava je zdrojem rizikových anorganických i organických látek. Jedná se především o
polyaromatické uhlovodíky a rizikové prvky (Cd, Zn, Ni, Be, Cr, As, Hg, Cu), jejichž
zdrojem mohou být nejen emise výfukových plynů, ale i oděr a obrušování pneumatik,
brzdových destiček, karoserií vozidel, samotné vozovky apod.
Emise a obrusy z vozidel mohou způsobovat kontaminaci pozemků kolem komunikace
v různých vzdálenostech podle intenzity a doby provozu a podle lokálních podmínek. Úroveň
kontaminace klesá exponenciálně se vzdáleností od krajnice. U komunikace jako je
posuzovaný záměr, je tento možný vliv soustředěn především do krajnice a silničního
příkopu.
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Kontaminace půd zimní údržbou
Znečištění půdy v bezprostředním okolí komunikací je dáno primární kontaminací sněhu při
posypu, pluhování, frézování komunikace a vlivem rozstřiků vozidel – tato kontaminace je
maximální na krajnici, potom prudce klesá a ve vzdálenosti nad 10 m od krajnice vozovky již
není rozeznatelná od okolí. Sekundární kontaminace vzniká rozplavováním zasoleného sněhu
v době tání do okolí. Tam, kde se vlivem geomorfologie terénu vytváří při tání množství vody
ze silnice, se mohou vyšší koncentrace sodíku i chloridů dostat do větší vzdálenosti. To je
problémem na prudkých svazích, a především u lesních pozemků, což není případ
hodnoceného záměru.
Zasolení půdy spočívá ve zvýšeném obsahu rozpustných minerálních látek v půdotvorném
substrátu. Kromě primárního zasolení, které je přirozené, vzniká také zasolení sekundární,
které souvisí se solením komunikací.
Pohyb solí v půdách není spojen jen s negativním vlivem na vodu a vegetaci, ale poškozuje
také vlastnosti půdy z agrochemického a ekologického pohledu. Za normálních podmínek se
nejvyšší obsahy solí v půdě akumulují podél krajnic. Transport do vzdálenějších míst závisí
na místních podmínkách, jako je např. sklon svahu, směr a typ drenážního systému, půdní typ,
vegetační kryt, přítomnost sněhu a ledu a také intenzita srážek. Vlivem srážek je sůl
transportována povrchovým odtokem do okolních půd. Pokud dochází k penetraci sodíkových
iontů půdním horizontem, mění se pH půdy a dochází tak k jejímu poškození. Ionty Na+ jsou
schopny vytěsnit Ca2+, K+, Mg2+, H+ a Al3+ ze sorpčního komplexu a pH půdy se zvyšuje. k
omezenému provzdušnění a propustnosti pro vodu (Sáňka, Čupr 2004). Aby došlo k
minimalizaci škod způsobených solením, je žádoucí, aby se v blízkosti komunikací
vyskytovaly tolerantní druhy vegetace, jak k obsahům solí v půdním roztoku, tak i k solným
aerosolům.
Jak je uvedeno v předchozí kapitole, při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu
zimní údržby, který je projednáván s CHKO Žďárské vrchy, který v místech nejblíže
situovaných významnému území z hlediska ochrany vod, půdy a přírody je nezbytné prověřit
v rámci provozu po dokončení stavby program zimní údržby.
Kromě výše popsaných jevů je zde možné riziko kontaminace půdy během výstavby, zejména
z úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště. Riziko
kontaminace půdy v průběhu výstavby lze minimalizovat udržováním předepsaného
technického stavu veškeré mechanizace, její preventivní pravidelnou údržbou a dodržováním
bezpečnostních předpisů. Celkově budou vlivy na běžné úrovni pro daný typ stavby.
Souhrn vyhodnocení vlivů na půdu
Tabulka č. 53
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

6. Vlivy na přírodní zdroje
Stavba přeložky silnice I/37 a navazujících dopravních staveb změní stávající morfologií
dotčeného terénu.
V dalších stupních přípravy stavby bude nutné provést geologický průzkum území a projekt
stavby případně upravit v závislosti na geologických poměrech lokality.
Souhrn vyhodnocení vlivů na přírodní zdroje
Tabulka č. 54
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MM

Významnost vlivu
Nevýznamný
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7. Vlivy na biologickou rozmanitost (flora, fauna, ekosystémy)
Vlivy na biologickou rozmanitost
Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících organismů a
ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí, zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i
mezi ekosystémy. Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organismy a
ekosystémy. Záměr se v předmětném území dotýká mozaiky biotopů od polních monokultur,
přes trvalý travní porost po hodnotnějších biotopy doprovázející zejména porost kolem
vodoteče Sázava a doprovodné vegetace.
Významné biotopy jsou zastoupeny zejména mimo přímou plochu záměru. Důležitá je z
pohledu záměru skutečnost, že trasa prochází CHKO Žďárské vrchy. Přechod trasy nivou
Sázavy je navržen s uplatněním mostního objektu. Tam, kde by dle řešení uvedeného
v technické studii došlo k zásahu do přírodního prostředí (významný biotop s výskytem
chráněných druhů) v rámci 1. části stavby je doporučeno prověřit možnost uplatnění přechodu
trasy mostním objektem (rybníky Převorovský, Nový Žďár, vlhkou loku s přírodním
biotopem) nebo přijmout kompenzační opatření vytvořením náhradních biotopů.
Na dotčené plochy nejsou výhradně vázány některé z významných druhů, vyskytují se v
rámci všech taxonů v okolí v silnějších populacích, než by mohli být dotčeni. Druhy jsou zde
zastoupeny počtech čítajících často jednotlivé jedince. Zábor biotopu v podobném případě
nepředstavuje negativní vliv na biologickou rozmanitost. Tam, kde by došlo k většímu
zásahu, jsou navíc navržena opatření.
Zde bude významným opatřením řešení mostními objekty přes Sázavu. V 1. části stavby je
přechod přes Sázavu řešen mostním objektem o čtyřech polích přes řeku Sázavu a
cyklistickou stezku délky 89,7 m a šířky 12,5 m (SO 202.1). Ve 2. části stavby jde o most
v km 3,2 přes Sázavu (řešen SO 203.2). Navržen je (dle technických údajů uvedených ve
Studii) trámový most o 8 polích z předpjatého betonu o délce 302 m, rozpětím polí 42 m a
volnou výškou pod mostem v místě řeky Sázavy 19,3 m. Pilíře jsou navrženy k umístění
mimo říční koryto.
Konstrukce mostu je navržena s ohledem na předpokládanou technologii výstavby, která
minimalizuje zásahy do území pod mostem. Na základě technických opatření je možné
zabezpečit minimalizaci vlivů na biologickou rozmanitost se zabezpečením obnovy
dotčených ekosystémů v území dotčeným stavbou.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezených zákonem č. 114/1992 Sb. Na základě
technických opatření (mostní objekty) a při zabezpečení kvalitní výsadby s odpovídající
druhou skladbou bude obnovena ekostabilita území.
Při projekční přípravě stavby budou mostní objekty řešeny s ohledem na průchodnost krajiny
zejména s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti (průchozí výška, která umožní
průchod živočichům a zajišťuje světelné podmínky v podmostí a průchozí šířka využitelná pro
živočichy k migraci). Tato průchodnost souvisí i se zabezpečením průchodnosti pro územní
systémy ekologické stability (lokální biokoridor Sázava).
Vlivy na chráněné části přírody, Natura 2000
Stavba obchvatu je vedena územím CHKO Žďárské vrchy.
Pro posouzení stavby bylo jako podklad pro zpracovanou Dokumentaci záměru zpracováno
„Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“ stavby
„I/37 Žďár nad Sázavou SZ + JZ obchvat“ (RNDr. Kuras, Ph.D., 08/2019, 01/2022), které je
uvedeno v Příloze č. 9. Cílem uvedeného hodnocení je odborné posouzení vlivu záměru na
předměty ochrany potenciálně dotčených EVL a PO.

194

Vypracování posouzení vlivů na předměty ochrany EVL a PO je zpracováno dle vyhlášky
č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivů záměru a koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany
přírody a krajiny, a respektuje aktuální Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR:
„Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“
(z 10. března 2006).
Provedena byla rekognoskace zájmového území. Trasa uvažovaného obchvatu města Žďáru
nad Sázavou byla zevrubně prohlédnuta v době aktivity obojživelníků. Charakteristika
předmětů ochrany jednotlivých řešených lokalit soustavy Natura 2000 byla souborně
zpracována podle metodických dokumentů MŽP ČR a publikací AOPK ČR, zaměřených na
mapování biotopů Natura 2000.
V případě hodnoceného záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ v rámci přípravy
podkladu pro zjišťovací řízení nebyl vyloučen významný vliv na lokality a předměty ochrany
soustavy Natura 2000“ (Stanovisko OOP – RB a SCHKO Žďárské vrchy dle § 45i odst. 1
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, č. j. 03212/ZV/18 ze dne
21. 9. 2018). Zpracovatel posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění vzhledem k charakteru připravovaného záměru, vzdálenosti
k EVL a předmětům ochrany v jednotlivých EVL, uvádí, že lze jako potenciálně dotčené EVL
považovat (ve shodě se Stanoviskem OOP) 2 EVL, tj. EVL CZ0613809 Dívka a EVL
CZ0615014 Louky u Černého lesa.
Podkladem pro zpracování Dokumentace EIA bylo stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ
obchvat“(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO
Žďárské vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022), které je uvedeno v Příloze č. 2
Dokumentace. Stanovisko uvádí, že všechny EVL se nacházejí v dostatečné vzdálenosti a
vzhledem k jejich předmětům ochrany a terénní situaci nemohou být záměrem nijak
ovlivněny a s ohledem na předmět žádosti a umístění záměru tedy lze vyloučit významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL na území CHKO Žďárské vrchy.
Vzhledem k celkovému charakteru území a potřebě zodpovědně posoudit možnost vlivu
stavby na území související s předměty ochrany nejblíže situovaných evropsky významných
lokalit bylo autorizovanou osobou zpracováno posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany EVL Dívka a EVL Louky u Černého
lesa
Trasa plánovaného obchvatu Žďáru nad Sázavou byla revidována, z hlediska možných
dopadů na předměty ochrany Natury 2000, termínování terénní pochůzky bylo s ohledem na
období rozmnožování žab, které je v tomto čase možno poměrně snadno akusticky
lokalizovat, následně dohledat a identifikovat. Byly vyhledávány potenciálně další místa
vhodná k rozmnožování obojživelníků (tj. v trase uvažovaného obchvatu a v blízkém okolí).
K danému účelu byla zpracována samostatná odborná podkladová studie (Weber 2019).
Výskyt obojživelníků a potenciál dotčené krajiny pro jejich migraci byl konzultován se
zpracovatelem odborné podkladové studie Mgr. Lukášem Webrem (PřF UP v Olomouci).
Z provedených šetření v místě a konzultace s odborníkem na problematiku batrachologie
zpracovatel posouzení uvádí, že:
• V blízkosti trasy uvažovaného obchvatu se nachází několik míst s početnější kumulací
obojživelníků, tj. severní litorál Kamenného rybníka při jižním okraji města Ždáru nad
Sázavou, rybník Pihoun při SZ okraji města a severní a severo-východní litorál
Konventského rybníka při S okraji města.
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• Z hlediska posuzovaného záměru je podstatný hojný výskyt kuňky ohnivé (Bombina
bombina) v rybníku Pihoun. Dle ozývajících se samců, byl v zarůstajícím rybníčku
Pihoun odhadnut výskyt na 200-300 jedinců kuňky. Jedná se tedy o velmi významné
stanoviště, kde se kuňky současně rozmnožují. Dle sdělení místních obyvatel je ale do
rybníku umísťována násada ryb (což je v rozporu s ochrannými podmínkami EVL
Dívka).
Vzhledem k charakteru stavby je možno očekávat standardní postupy pro výstavbu liniových
dopravních staveb. Za daným účelem je tedy podstatné zejména trasování stavby. Podklady
pro vyhodnocení dopadu záměru na předměty ochrany je z tohoto hlediska možno považovat
za relevantní.
Příčiny ohrožení kuňky ohnivé (Bombina bombina) lze rozdělit do dvou kategorií (sensu
Chvojková et al. 2011):
• faktory, které ovlivňují přímo početnost populací v důsledku zvýšené mortality
jedinců kuňky
• faktory, které na populace působí nepřímo, jako je potenciálně možná ztráta biotopu a
průchodnosti prostředím
Vlivy plánovaného záměru výstavby obchvatu města Žďáru nad Sázavou, na hodnocené
předměty ochrany soustavy Natura 2000 jsou, dle doporučení metodiky MŽP, uvedeny v
následující tabulce.
Vyhodnocení vlivu záměru na předmětné druhy ochrany lokalit soustavy Natura 2000.
Tabulka č. 55
Předmět ochrany
Kuňka ohnivá
(Bombina
bombina)
EVL Dívka

Hodnota*
-1

Termín
Popis
mírně U tohoto druhu jsou za vhodných podmínek (např.
negativní v deštivých obdobích vegetační sezóny) prokázané
migrace více než 1000 metrů od místa rozmnožování
(pravděpodobné jsou však i migrace na větší vzdálenosti v
případě výskytu příhodných suchozemských biotopů). U
kongenerického druhu B. variegata jsou dokumentovány
migrace jedinců na zimoviště v rozsahu stovek metrů (600
a více). Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v
blízkosti EVL představuje riziko v podobě přímého
dotčení rozptylujících se jedinců v období výstavby a
provozu stavby. Riziko vlivu stavby na populaci kuňky
ohnivé roste také s ohledem na blízkost rbn. Pihoun, který
je nedaleko uvažované trasy obchvatu, přičemž rbn. je
těžištěm výskytu kuňky v EVL (zdroj AOPK ČR).
V rámci provedeného šetření nebyl zaznamenán výskyt
kuňky ohnivé (Bombina bombina) v trase uvažované
přeložky silnice I/37. Trasa je vedena intenzívně
obhospodařovanými zemědělskými pozemky a výskyt
kuňky v takovém prostředí je nepravděpodobný, resp.
nevýznamný. Početný výskyt kuňky byl ale zaznamenán
v nedalekém rybníčku Pihoun (cca 200-300 jedinců
kuňky). Z hlediska lokalizace předmětu ochrany v EVL
Dívka
je
rybník
Pihoun
velmi
významným
(nejvýznamnějším) stanovištěm pro výskyt a vývoj kuňky
v EVL. Uvažovaný záměr trasy plánovaného obchvatu leží
v přímé vzdálenosti několika desítek metrů od místa
výskytu kuňky v EVL Dívka. Územně dotčena EVL
záměrem nebude. Stejně tak nebude dotčena hlavní trasa
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migrace kuňky podél bezejmenného toku mezi Pihounem,
navazujícím Jedlovským rybníkem a rybníkem Dívka. Je
zde ale vysoké riziko průniku jedinců kuňky do prostoru
staveniště, resp. nově zbudované komunikace, a zde jejich
fyzické likvidace projíždějícími vozidly (-1).
srpnatka fermežová
0
bez vlivu Trasa uvažovaného obchvatu vede v dostatečné
(Drepanocladus
vzdálenosti od EVL. Trasa obchvatu se nachází níže po
vernicosus)
proudu vodního toku, a tak je dotčení hydrologických
poměrů v území EVL s výskytem srpnatky možno
EVL Louky u
vyloučit. Nedojde k dotčení územní celistvosti. Navíc lze
Černého lesa
předpokládat, že vlivy nově zbudovaného obchvatu budou
dostatečně překryty stávající I/37.
* Hodnota významnosti vlivu na předmět ochrany je stanovena dle "Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů" a to
následovně: 0 ... žádný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv

Opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru, včetně
odůvodnění jejich stanovení
Potenciálním rizikem záměru je zejména jeho vliv na dispergující jedince kuňky ohnivé
(Bombina bombina). Proto by bylo vhodné respektovat níže uvedená zmírňující opatření:
Období výstavby:
Při vedení terénních a výkopových pracích vzniká riziko fyzické likvidace jedinců kuňky
(snůšek, larev a dospělých žab). Bude proto potřeba zamezit průniku rozptylujících se žab
z EVL, resp. rybníčku Pihoun, směrem ke staveništi obchvatu. Za tím účelem bude potřeba:
- instalovat bariérovou ochranu lokality Pihoun. Na okraj EVL (nikoli staveniště),
v části rybníku. Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat dočasnou
bariéru (PE fólie s výškou 50 cm). Účelem instalace tohoto zařízení by bylo
zabránění migraci obojživelníků do prostoru staveniště. Tento typ pastí se běžně
používá v silničním provozu, při jarním tahu obojživelníků.
- V době výstavby bude vhodné, aby průběh stavebních prací dozoroval tzv.
biologický dozor. Osoba pověřená dozorem bude předcházet dotčení stanovišť a
druhů. Konkrétní osobu biologického dozoru je doporučeno konzultovat s
příslušnou Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Dozor stavby
bude revidovat přítomnost žab a snůšek vajíček v terénních depresích, které budou
vznikat v období dešťových srážek. Přítomnost kaluží (viz např. vyjeté koleje od
projíždějící techniky, terénní deprese a zdrže, kde se bude kumulovat voda ap.) by
měla být eliminována. Bude zajišťovat případný transfer organismů, bude dohlížet
na průběh stavby, kácení dřevin ap. tak, aby byly eliminovány dopady na životní
prostředí. O průběhu bude veden záznam činnosti (vč. fotografické dokumentace),
který bude následně předán OOP. Případně problematické zásahy, mimo rámec
schváleného stavebního povolení, budou komunikovány s zástupci AOPK ČR a
správou v OP.
- Bude nezbytné zajistit, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do
kontaktu s vodou na lokalitě Pihoun. Obojživelníci, zejména jejich larvální stádia,
jsou velmi citliví na změny chemismu vody a případné znečištění (Zavadil 2011).
Totéž v případě provozu stavby, tzn. odvodňovací příkopy podél paty svahu
komunikace, budou zaústěny mimo EVL.
- Pro účely výstavby záměru nebude využívána místní nezpevněná komunikace,
která vede od zahrádkářské kolonie (na severním okraji Žďáru n./S.), přes hráz
rbn. Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem.
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Období provozu:
- Od rybníka Pihoun ve směru k uvažované komunikaci I/37 (obchvatu) se
nenachází migrační koridor. Lokalita Pihounu je v daném místě z tří stran
lemována intenzívně zemědělsky využívanými pozemky. Vzhledem k blízkosti
lokality a uvažované komunikace I/37, bude potřeba při západním okraji
komunikace instalovat jednostranně (směrem ke komunikaci) neprostupnou
trvalou zábranu o délce cca 300 m, a to v úseku přiléhajícímu k EVL. Trvale
umístěné záchytné bariéry mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích, kdy za
teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se kumuluje na
teplém povrchu vozovky (Mikátová & Vlašín 2004).
(Tradičně navrhované propustky pod komunikacemi se dlouhodobě ukazují jako
neúčinné a velmi problematické na údržbu (Vlček 2017), proto tyto nejsou
navrhovány. Navíc se v daném úseku nenachází migrační koridor.)
- Další opatření vyplývají ze zákona (ZOPK).
Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení
očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu záměru v případě jejich
provedení
V případě, že nebudou realizována zmirňující opatření navržená výše, lze očekávat vliv
záměru v rozsahu působení mírně negativních vlivů (-1), a to pouze na jediný druh, tj. kuňku
ohnivou (Bombina bombina). Další evropsky významné druhy ani typy evropsky
významných stanovišť záměrem nebudou dotčeny.
V případě respektování navržených opatření lze dosáhnout zmírnění zásahu do lokální
populace kuňky obecné (obdobně jako i dalších obojživelníků), a to v rozsahu cca (0) až (-1),
tedy v rozsahu „vliv záměru bude zanedbatelný“.
V závěru hodnocení zpracovatel uvádí, že trasa obchvatu vede v blízkosti několika EVL,
přičemž především v případě EVL Dívka je potenciální riziko dotčení zde vymezeného
předmětu ochrany, kterým je kuňka ohnivá (Bombina bombina). Na základě provedeného
hodnocení lze konstatovat, že dotčení zájmů ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000
bude v případě realizace a provozu nové komunikace mírně negativní. Mírně negativní vliv na
populaci kuňky obecné (Bombina bombina) lze dále efektivně snížit uplatněním navržených
zmírňujících opatření.
Vlivy na faunu a flóru
Vlivy na flóru a faunu přímé povahy nastanou v době výstavby komunikace v souvislosti
s prováděním zemních prací a dalšími stavebními pracemi. Před zemními pracemi bude
provedeno kácení dřevin, v největším rozsahu v úseku přemostění Sázavy a navazujícím
lesním porostu. Jedná se zejména o doprovodnou zeleň komunikací a zeleň podél vodního
toku a luční a lesní porosty. Z hlediska ochrany přírody má zásadní význam zásah v nivě
Sázavy. Existence mostu svou výškou vylučuje růst dřevin stromového vzrůstu do plné
velikosti zejm. díky změně světelných podmínek. Jak dokládá výskyt dřevin pod tělesem
např. blízko ležícího železničního mostu, není však existence dřevinného pokryvu pod
tělesem mostu vyloučena, předpokládána je však pravidelná údržba těchto ploch.
Dále se kácení dotkne několika skupin dřevin nevelkého významu.
V převážné většině záměr zasahuje do pozměněných biotopů s výskytem běžných druhů.
Během botanického průzkumu provedeného během vegetačního období roku 2019 nebyl ve
zkoumaném území zaznamenán žádný zvláště chráněný rostlinný druh dle vyhlášky MŽP č.
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395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, při
průzkumu v roce 2021 byly zjištěny prstnatec májový Dactylorhyza majalis – ohrožený druh
a vachta trojlistá Menyanthes trifoliata – ohrožený druh.
V některých částech území byl zjištěn z bezobratlých ohrožený otakárek ovocný Iphiclides
podalirius §, čmelák rodu Bombus, ale byli zjištěni jedinci, nikoliv hnízda ve sledovaných
lokalitách.
Z obojživelníků a plazů byli zjištěni chráněné druhy dle vyhl. č. 395/1992 Sb. silně ohrožené
kuňka ohnivá Bombina bombina §§, skokan zelený Pelophylax esculentus §§, ještěrka obecná
Lacerta agilis §§, slepýš křehký Anguis fragilis §§, ohrožené druhy ropucha obecná Bufo bufo
§ a užovka obojková Natrix natrix §.
Z ptáků byli zastiženi z chráněných druhů v místě stavby silně ohrožený čáp černý Ciconia
nigra §§ a ohrožený rorýs obecný Apus apus § a vlaštovka obecná Hirundo rustica §. Ze
savců byla při průzkumu zjištěna ve vzdálenosti cca 250 m od zájmového území vydra říční
Lutra lutra (SO), ale mimo něj.
Navržena jsou proto opatření pro zamezení negativního vlivu na zjištěné druhy (kapitola
D. IV), které jsou významné zejména pro projektovou přípravu a stavební práce.
Nejvýznamnějším ovlivněním z hlediska flory bude zásah do porostů dřevin a keřů v trase
navrhovaného obchvatu a nezbytných záborech území.
Nepřímé vlivy budou spočívat zejména v rušení ptáků hlukem z komunikace, což může být –
za předpokladu potvrzení výskytu význačných druhů – významné pro oblast v okolí mostu
přes Sázavu.
Investor bude postupovat v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, a požádá dle příslušných ustanovení o výjimku z ochranných podmínek pro
zvláště chráněné druhy.
Při další projekční přípravě stavby doporučujeme pokračovat se zoologickým, ale také
botanickým průzkumem, zejména v nivě Sázavy, ale také v místech, kde trasa prochází
v blízkosti vodních ploch. Vzhledem k umístění stavby v CHKO Žďárské vrchy jsou o území
poměrně významné informace z hlediska výskytu chráněných druhů flory a fauny. Přímo
v místě stavby je předpoklad, že stavba může být realizována bez významného negativního
dopadu na floru a faunu za předpokladu dodržení navrhovaných opatření, doplněných o
prověření možnosti umístění mostního objektu v oblasti rybníků Převorský a Nový Žďár nebo
uplatnění kompenzačních opatření vytvořením náhradních biotopů.
Záměrem budou dotčeny následující ekosystémy:
• Orná půda (intenzivně obhospodařovaná pole)
Obdělávaná orná půda je v zájmovém území v 1. části stavby velmi výrazně
zastoupena. Jedná se o systém, u něhož je sukcese blokována pravidelným
odnímáním biomasy, mechanickým i chemickým obděláváním půdy. Biota je
druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů.
• Porost a niva vodního toku
Ekosystém tvoří koryto toku, včetně jeho hydrologického režimu, a jeho
břehové porosty (Sázava). Niva toku je současně významným krajinným
prvkem a prvkem územních systémů ekologické stability (lokálním
biokoridorem)
• Louky středně vlhké a vlhké, u kulturní sečené louky, nebyl prokázán botanický
a zoologický význam, která by nebylo možné vedením trasy akceptovat,
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v místech, kde byl prokázán významný biotop je navrženo kompenzační
opatření pro zamezení dotčení celého tohoto přírodního systému.
• Systém intenzivně antropogenně ovlivněný
Do této kategorie je možné zařadit např. ekosystémy podél liniových
komunikací v zájmovém území a také např. ekosystém zahrádkářských osad
nebo dalších kulturních ploch. V zájmovém území jsou tyto ekosystémy
poměrně hojně zastoupeny a budou významně dotčeny.
• Mimolesní zeleň
Jedná se o dotčenou zeleň v nivě Sázavy a převážně ve 2. úseku stavby při
průchodu trasy jižně od zástavby města.
Těmto systémům odpovídá druhová skladba flory i fauny. Z chráněných druhů rostlin nebyly
v trase vymezené pro navrhovaný obchvat zjištěny při průzkumu v roce 2019 chráněné druhy
rostlin, při průzkumu v roce 2021 byly zjištěny dva ohrožené druhy (prstnatec májový
Dactylorhyza majalis a vachta trojlistá Menyanthes trifoliata). Z toho důvodu je navrženo
prověřit přemostění v rybníků Převorovský a Nový Žďár včetně související vlhké louky.
V rámci stavebních prací sice může dojít k částečnému narušení tohoto biotopu, ale po
dokončení prací bude možné očekávat jeho přirozenou obnovu.
V rámci průzkumu byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Zvláštní pozornost
byla věnována zejména výskytu obojživelníků, a především ze silně ohrožených
obojživelníků kuňce ohnivé Bombina bombina. Samostatně ovlivnění tohoto druhu je
uvedeno posouzení vlivu záměru dle §45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, které je uvedeno v Příloze č. 9.
Příčiny ohrožení kuňky ohnivé Bombina bombina lze rozdělit do dvou kategorií (sensu
Chvojková et al. 2011), s to faktory, které ovlivňují přímo početnost populací v důsledku
zvýšené mortality jedinců kuňky (tyto faktory platí pro všechny obojživelníky) a faktory,
které na populace působí nepřímo, jako je potenciálně možná ztráta biotopu a průchodnosti
prostředím. Pro zabezpečení zamezení mortality jedinců všech obojživelníků je nezbytné
v částech, kde je výskyt možný (tj. v případě kuňky o blízkost lokality Pihoun, lokality
v blízkosti rybníků Převorský a Nový Žďár, rybníku Jordánek, rybníku na p. č. 768 Za Starým
dvorem) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které mohou žáby ochránit i při tzv.
nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se
kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybník Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé straně
trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem na opačné straně
vedení trasy silnice. V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že bude
realizován mostní objekt není tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby.
Z hmyzu byl zjištěn výskyt ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius a čmeláci
Bombus. Tyto druhy jsou zastoupeni i v okolí, nebyl prokázán výskyt hnízd v případě
čmeláka. Dopady na čmeláky lze efektivně eliminovat termínováním prací na zimní období,
kdy kolonie čmeláku nepřezimují (přezimují pouze matky, a to mimo původní podzemní
hnízda – ale jak je uvedeno, tato nebyla zjištěna).
Z dalších bezobratlých nebyl během terénního průzkumu v linii posuzovaného záměru
zaznamenán výskyt chráněných druhů bezobratlých dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Z ptáků silně ohrožený čáp černý Ciconia nigra a ohrožená vlaštovka obecná Hirundo
rustica, sledován byl v širším území ohrožený druh rorýs obecný Apus apus. Nebylo
prokázáno, že druhy jsou na zájmové území vázány, je zde jejich potravní výskyt. Negativní

200

ovlivnění těchto druhů stavbou je nepravděpodobné. Průzkum zachycuje pás vymezený pro
navrhovanou stavbu. Mimo tento rozsah se mohou vyskytovat další druhy, zejména
z ornitofauny. Většina ptáků byla sledována na přeletu nebo při zastávce při sběru potravy. V
širším zájmovém území, které je Chráněnou krajinnou oblastí, je výskyt zejména ornitofauny
podstatně významnější. Většina ze zjištěných druhů byla zaznamenána ve větší nebo menší
vzdálenosti od vymezeného úseku pro obchvat Žďáru nad Sázavou.
Z hlediska ornitofauny se v území vyskytují druhy s velmi širokou ekologickou valencí,
většina druhů je vázána na prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní
monokultury a navazujícího lesního prostředí. V případě realizace záměru nedojde k zániku
významných hnízdních biotopů. Stavba je vedena především agrocenózou, pravidelně
obdělávanou. Většina druhů hnízdících v tomto prostředí snadno hnízdí v okolí, efektivními
se jeví některé kompenzační opatření (výsadba keřů a dřevin), které zaniklá hnízdní prostředí
mohou nahradit.
Především porosty dřevin skýtají hnízdní možnosti. S ohledem na možnost nerušeného
hnízdění bude odstranění vegetace provedeno pouze v mimo hnízdní období. V době od 20.
dubna do 10. srpna se nesmí rušivě zasahovat do hnízdění rorýse obecného.
Tuto skutečnost prověří zejména práce ekodozoru, který bude pro průběh stavby stanoven.
V následujícím roce po odstranění zeleně již nebudou v zájmovém území vhodné podmínky
pro hnízdění ani potravní příležitosti. Živočichové se mu tedy budou spíše vyhýbat (i s
ohledem na rušivé vlivy související se stavbou). Odstranění vegetace v zimním období sníží
i negativní ovlivnění bezobratlých.

Mimolesní zeleň
Veškerou mimolesní zeleň v místě stavby je třeba chápat jako součást stávajícího rázu
krajiny, v níž hraje svou důležitou úlohu. Proto je třeba kácet v co nejmenší možné míře.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Nutné kácení porostů bude podle návrhu kompenzováno výsadbou nové zeleně. V dalších
stupních přípravy stavby, až bude podrobně vyhodnocen a kvantifikován zásah do všech
porostů a jejích kácení, bude nutno navrhnout náhradní výsadby v adekvátním rozsahu
vzhledem ke káceným dřevinám a ve spolupráci s orgánem ochrany přírody.
Jako další určitou kompenzací za zlikvidované porosty je možno považovat ozelenění svahů a
náspů tělesa komunikace a osázení stanovištně vhodnými druhy keřů (s preferencí
autochtonních druhů).
Všechny dřeviny, které budou zachovány a mohou být při výstavbě negativně ovlivněny,
budou chráněny před poškozením jejich nadzemních i podzemních částí stavební činností.
Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude zajištěna ochrana dle
požadavků uvedených v platné státní normě ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v
krajině – Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Ochrana se týká celé
kořenové zóny, což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie) rozšířená o 1,5 m po
celém obvodu. Pokud budou prováděny odkopávky či navážky stávající půdy v okolí či přímo
v kořenové soustavě dřevin, pak bude třeba zajistit vhodným technickým opatřením jejich
ochrana tak aby se nezměnil přísun vody a vzduchu ke kořenům. Pokud bude třeba u
některých stromů redukce kořenové či nadzemní části stromů, bude tak muset učinit
specializovaná firma a její odborně způsobilý pracovník.
Náhradu dotčené zeleně a vytvoření nových přírodě blízkých lokalit i omezení hluku
související s předpokládaným zvýšením provozu je v krajině možné částečně kompenzovat
kvalitně zpracovanými vegetačními úpravami.
Návrh skladby dřevin v rámci vegetačních úprav bude významný pro zabezpečení obnovy
ekologické stability porostů v území bezprostředně souvisejících s trasou přeložky.
Významná bude skladba výsadeb, která musí odpovídat souvisejícímu přírodnímu prostředí a
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bude vycházet z původních a stávajících rostlinných společenstev, klimatických podmínek se
zohledněním nových stanovištních podmínek. Použité druhy dřevin krajinné zeleně budou
domácího původu. Stromové a keřové patro v kombinaci se zatravněnými plochami je
koncipováno tak, aby plnilo stabilizační funkci a posílilo začlenění stavby do krajiny. Důraz
je kladen na estetickou kvalitu a možnost odhlučnění a zapojení trasy do krajinného systému.
Stejně tak bude významná ochrana navazujících porostů tak, aby nedocházelo k jejich
zbytečnému narušení nevhodně řešeným postupem výstavby.
Porosty jsou pozměněné a antropogenně ovlivněné, plní v urbanizované a zemědělsky
využívané krajině důležitou ekostabilizující funkci a jsou významným refugiem řady druhově
poměrně početných zoocenóz. Přímé zásahy do biokoridoru budou sice plošně
minimalizovány (most na pilířích), zejména fauna však bude rušena a nepříznivě ovlivněna
stálým provozem po přeložce I/37. Výše uvedené vlivy se obdobně projeví i u ostatní
vegetace.
Možným důvodem ovlivnění zdravotního stavu porostů mohou být splachy posypových soli
při zimní údržbě vozovky, popř. aerosol těchto chloridových sloučenin v ovzduší. Navrženo
je řešení nakládání s dešťovými vodami, pro posuzovaný záměr, je tento možný vliv
soustředěn především do krajnice a silničního příkopu. Doporučeno je uplatnění stromů
snášející zasolení v době zimní údržby.
Dalším potenciálním vlivem na faunu a flóru uvedeného území může být i změna světelných
poměrů v dosud poměrně sevřeném a zarostlém údolí. Navrženým technickým řešením stavby
a jejím umístěním bude tento vliv omezen.
Potenciálním vlivem může být určitá změna hydrologických poměrů v půdě a změna
stanovištních podmínek. Navržena jsou a následně budou dále projekčně rozpracována
zmírňující opatření.
Lesní porosty zejména v oblasti nivy Sázavy mohou být ovlivněny emisemi z dopravy po
přeložce, vzhledem k rozptylovým podmínkám. Jak je uvedeno výše, navrženy budou
výsadby zeleně, která bude náhradou za kácenou zeleň a začlení trasu do území. Dalším
nevyhnutelným vlivem na vegetaci (i doprovodnou faunu) zájmového území je zásah do
území souvisejícího s oblastí historicky a kulturně nejcennější lokalitě města v k. ú. Zámek
Žďár. Významné bude zabezpečení výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním
příznivého architektonického řešení s možností vyhlídek na Zelenou horu ze strany obchvatu
a možnosti zabezpečení příznivého pohledu naopak od kostela sv. Jana Nepomuckého.
Doporučeno je konzultovat návrh výsadeb v tomto úseku s příslušnými odbornými
pracovníky.
Vliv na nivu (VKP)
Stavba mostu funkce údolní nivy významným způsobem neovlivní. Základní podmínkou je
dodržení všech zmírňujících opatření, které jsou uvedeny v kapitole D. IV.
Vliv na územní systém ekologické stability
Stavba bude řešena s ohledem na zabezpečení funkčnosti souvisejících prvků územních
systémů ekologické stability. Trasa v úseku mostu přes Sázavu nezasáhne lokální biocentrum
U trati, ale je vedena v jeho blízkosti. Zároveň trasa kříží mostním objektem lokální
biokoridor Sázava ve dvou místech v km 0,533 a v km 3,200 (přemostění řešeno v SO 202.1
Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku a SO 203.2 Most v km 3,200 přes
Sázavu). Veškeré zásahy do ÚSES a lesních porostů musí být v co největší možné míře
minimalizovány, aby si tyto důležité ekostabilizující prvky i nadále udržely svou funkci.
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O rozmístění a rozsahu územních systémů ekologické stability rozhoduje pět základních
kritérií:
• Kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů dané pestrostí relativně trvalých
přírodních podmínek – nebude dotčeno, možnost zabezpečení funkčnosti prvku
zůstane zachována, pro funkčnost prvku je podstatné zachování kontinuity stanovišť.
• Kritérium prostorových vazeb ekosystémů – nevznikne bariéra neumožňující migraci,
nebude omezena prostupnost ÚSES. Kontinuita stanovišť nebude narušena.
• Kritérium minimálních nutných prostorových a časových parametrů – velikost
biocentra nebude změněna, biocentrum nebude stavbou dotčeno, pro dobu výstavby
budou učiněna opatření, aby nedocházelo v zásahu do vymezené plochy tohoto prvku.
• Kritérium aktuálního stavu krajiny z hlediska endogenní ekologické stability
jednotlivých částí – po ukončení stavby se prostor i lokálně dotčený stavbou vrátí k
možnosti obnovy ekostabilizační funkce v dotčeném prostoru lokálního rozsahu a
charakteru.
• Kritérium společenských záměrů a limitů v souvislosti s celkovou koncepcí rozvoje a
možnosti využití krajiny – střet prvků ÚSES s investičním zájmem navrhované stavby
bude technicky a prostorově zabezpečen.
V souvislosti s opatřeními pro zabezpečení funkce územních systémů v území budou
dodržena následující opatření pro projekt:
• Budou dodrženy minimální parametry pro průchod biokoridoru, návrh projektu
mostního objektu bude konzultován s autorizovanou osobou pro projektování
územních systémů ekologické stability a příslušným orgánem ochrany přírody a
krajiny
Opatření pro stavbu:
• Během stavby budou učiněna opatření pro zamezení šíření invazních druhů rostlin
• Provedena bude důsledná obnova dotčených částí půdního povrchu
• Dřeviny, jež budou v území ponechány, a bude u nich hrozit poškození stavebními
stroji, budou vhodným způsobem ochráněny (geotextilie, bednění).
• Veškeré práce by měly být prováděny mimo vodní prostředí.
• Během stavebních prací bude sledován výskyt fauny, zejména vodní, v případě
zjištěného úhynu, je třeba práce okamžitě zastavit a kontaktovat příslušné orgány a
organizace ochrany přírody.
Dojde k plošnému zmenšení výměry stromové zeleně v km 3,200 v biokoridoru a ve směru k
okraji biocentra vlivem kácení dřevin v úseku pod mostem a podél mostu (cca 5 m na obě
strany). Funkčnost biokoridoru nebude s ohledem na relativně malý zábor významně
ovlivněna. V rámci stavebních prací bude nezbytné minimalizovat kácení dřevin jen na
skutečně nezbytný rozsah.
Vlivy stavby přeložky silnice I/37 lze v daném území účinně zmírnit řadou konkrétních
technických a organizačních opatření na minimum tak, aby negativní dopady do území byly
akceptovatelné. Tato opatření jsou navržena a budou zahrnuta v dalších stupních přípravy
stavby.
Základní navržené podmínky z hlediska ochrany flory a fauny:
Opatření obecného charakteru
Základem ochrany všech složek krajiny je minimalizace devastací a narušení prostředí v
průběhu stavby, zejména:
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• maximální možné udržení stavby v půdorysu budoucí zastavěné plochy a omezení
devastací v okolí
• vymezit staveniště, dopravní a stavební postupy v programu organizace výstavby
zohledňujícím požadavek na minimalizaci devastací
• následně stavební činnost udržet v tomto rozsahu
• minimalizovat pojezdy techniky po místních cestách a silnicích
• dle možností hygienická opatření, minimalizace rozsahu odkrytých nezpevněných
ploch
Opatření k ochraně cenných biotopů
• minimalizovat devastace vymezených ploch cenných biotopů stavbou (vodoteč Sázava
a její niva, lesní porosty v okolí stavby)
• citlivý postup výstavby v okolí cenných biotopů – minimalizovat zde tvorbu deponií,
skládek, parkování, pojezdy, zajistit plochy proti splachům atd.
• legislativní ochrana vymezených významných biotopů jako součástí ÚSES a VKP
• zachovat, event. obnovit vhodný management ploch významných biotopů pro
zachování biodiverzity společenstev, genofondu druhů a zvýšení stability proti
působení vnějších vlivů
• zvážit možnosti revitalizace narušených biotopů a cenných ploch
• monitorovat stav biotopů a dle aktuálního stavu případně upravovat management
Opatření k ochraně vodního režimu krajiny a jakosti vod
• minimalizace narušení režimu hydrologicky významných zón infiltrace, retence
• minimalizovat dotaci toku a nádrží kontaminanty a splachy jemnozemě v průběhu
výstavby i provozu
• revitalizace, obnova biologické aktivity toků k odbourání znečišťujících látek
Opatření k ochraně krajinné zeleně
• minimalizace přímých devastací, narušení ploch zeleně a kácení
• následná realizace vegetační úpravy přirozenými dřevinami, vč. event. výsadeb
izolační zeleně s polyfunkčním významem pro obyvatelstvo, komunikaci, biocenózy a
krajinu jako celek
• rekultivace dočasných záborů a sanace devastací s obnovou zeleně
• v rámci objektu vegetačních úprav bude provedeno zapojení liniové stavby do krajiny
Opatření k ochraně živočichů
• kácení stromů realizovat v rozsahu nezbytně nutném, v případě všech druhů ptáků
platí ochrana zaručení jejich hnízdění ze zákona, v případě §5a zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, přímá ochrana jejich hnízd, zásahy do
mimolesní vegetace budou probíhat mimo období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo
1. 4. až 31. 7., u rorýse obecného v době od 20. 4. do 10.8.
• zahájení prací, tj. první výkopové práce, skrývku zeminy apod. směřovat na dobu
mimo období hnízdění, samotné stavební práce mohou při vhodném zahájení probíhat
neomezeně po celý rok
• v případě nalezení živých exemplářů (zejména plazi a obojživelníci) je nutné zajistit
jejich přenesení mimo stavbu poblíž lokality do vhodného biotopu
• investor požádá dle příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o výjimku z
ochranných podmínek pro ZCHD.
• před zahájením prací ekodozor provede zjištění aktuálního stavu území každého
dílčího úseku.
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Opatření k ochraně krajiny
• udržet v přijatelných mezích (zohledňujícím přírodní složky, cenné biotopy, vymezený
ÚSES a též stávající zákonem jmenované významné krajinné prvky, resp. krajinný
ráz) následnou urbanizaci krajiny
Navržená kompenzační opatření
• za stromy, dotčené stavbou v nezbytně nutném rozsahu, bude provedena náhradní
výsadba, podrobný výčet velikosti náhradní výsadby a samotný projekt výsadeb, který
umožní začlenění trasy obchvatů do okolní krajiny
• vytvořeny budou náhradní biotopy (např. tůňky) pokud nebude možné realizovat na
základě prověření v projektu přemostění dvou rybníků v začátku trasy
• při výsadbách budou uplatněny domácí druhy dřevin s ohledem na okolní přírodní
charakter území.
Návrh monitoringu negativních vlivů
• na realizaci stavby bude vymezen „biologický dozor“, tzn. odborně způsobilá osoba,
která bude kontrolovat dodržování stanovených podmínek, bude pravidelně sledovat,
zda nedochází i přes navržená opatření k závažným negativním vlivům na přírodní
prostředí a v případě potřeby navrhovat další nutné kroky (účast příslušné odborně
způsobilé osoby je ostatně zpravidla požadována i v podmínkách pro udělování
výjimek k záchranným odlovům či transferům, např. plazi, obojživelníci).
Souhrn vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost – floru, faunu a ekosystémy
Tabulka č. 56
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Posouzení míry vlivu stavby na zákonná kritéria krajinného rázu
Posouzena jsou následující zákonná kritéria krajinného rázu z hlediska:
• Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
• Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
• Vliv na vzláště chráněná území (ZCHÚ)
• Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
• Vliv na kulturní dominanty
• Vliv na estetické hodnoty
• Vliv na harmonické měřítku krajiny
• Vliv na harmonické vztahy v krajině
Tabulka č. 57
Zákonná kritéria krajinného rázu (dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Vliv na vzláště chráněná území (ZCHÚ)
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítku krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Souhrnná míra vlivu stavby
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
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Uvedené hodnocení platí za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření:
• Kompenzační opatření, zejména v prostoru Dolního hřbitova:
- vegetační úpravy odčleňující Dolní hřbitov od trasy silnice
- snížení sklonu náspu plynulým rozšířením nápypu v místě navazujícím na objekt
(vizuální potlačení sklonu násypu)
• Prověření možnosti přemostění nivy Sázavy včetně obou rybníků (ochrana stávajících
významných biotopů) nebo snížení nivelety komunikace vůči hospodářskému dvoru
Lyry s výškou nepřesahující střechy domů podél ulice Dvorská (vizuální ochrana
hospodáského dvora Lyra) a kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů)
Na základě zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených
v dotčeném území je možné uvést, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením.
Nejproblematičtější úsek je vymezený jako lokalita 1, vedení trasy se cennému území Dolní
hřbitov a dvoru Lyra vyhýbá, ale vyžadována jsou opatření, která umožní převedení trasy tak,
aby nedošlo k nepříznivému narušení tohoto významného území.
Trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě
města Zámku Žďár. Trasa obchvatu umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz na
stávající trase má devastující účinky na barokní most přes Stržský potok.
Doprava přes tento most je v současnosti významná. Sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše,
sv. Jana, sv. Cyrila, sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje byly nahrazeny v
roce 2008, kdy byla provedena celková rekonstrukce mostu, nahrazeny kopiemi (uloženy na
Dolním hřbitově), přesto doprava je pro mostní objekt problematická, jak dokladuje např.
následující fodokumentace.
Stávající vedení trasy I/37 ve směru k I/19 v území mezi Branským a Konventským rybníkem
neumožní plně revitalizovat toho území. Naopak trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní
zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě města Zámku Žďár a umožní opětovné
zcelení tohoto území, které je významné pro uvedenou lokalitu s významnými kulturními a
historickými památkami (stávající provoz má významně negativní vliv na barokní most přes
vodoteč). Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení
Zámku, Taferny, Lyry a barokního hřbitova, což se příznivě může projevit na možnosti
komplexního využití tohoto významného území města.
Vlivy navrhovaného záměru se projeví zejména v lokálním měřítku, v širším měřítku se
projeví omezeně.
Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
Vliv navrhovaného záměru je z hlediska zásahu do identifikovaných přírodních znaků a
hodnot hodnocen jako slabý až středně silný. Nebude představovat zásadnější negativní vliv
na přírodní charakteristiky území vzhledem k navrhovanému technickému řešení stavby a
typu navrhovaného řešení související se začleněním stavby do krajinného systému. Vzhledem
k tomu, že záměr výrazněji neovlivní přírodní charakteristiku v potencionálně dotčených
krajinných prostor, lze vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik považovat za
akceptovatelné.
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
V zájmovém území lze identifikovat významné hodnoty kulturní a historické. Navrhovaná
trasa tyto hodnoty respektuje, navržena jsou opatření pro dodržení omezení vlivu na dané
rysy. Zásadní dopad na rysy a kulturní a historické charakteristiky nejsou předpokládány při
dodržení navrhovaných opatření.
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Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) a soustavu Natura 2000
Celé území, jímž je navrhovaná trasa vedena, je součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Trasa obchvatu vede v blízkosti několika EVL, přičemž především v případě EVL
Dívka je posouzeno potenciální riziko dotčení zde vymezeného předmětu ochrany, kterým je
kuňka ohnivá (Bombina bombina). Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že
dotčení zájmů ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 bude v případě realizace a
provozu nové komunikace mírně negativní. Mírně negativní vliv na populaci kuňky ohnivé
(Bombina bombina) lze dále efektivně snížit uplatněním navržených zmírňujících opatření.
Vzhledem k výše uvedenému lze souhrně uvést, že z hlediska krajinného rázu nebude mít
navrhovaný záměr, za předpokladu dodržení navrhovaných opatření uvedených v následující
kapitole D.IV, významný vliv na zvláště chráněná území a soustavu NATURA 2000.
Vzhledem k výše uvedenému lze souhrně uvést, že z hlediska krajinného rázu nebude mít
navrhovaný záměr, za předpokladu dodržení navrhovaných opatření uvedených v následující
kapitole, významný vliv na zvláště chráněná území a soustavu NATURA 2000.
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
V dotčeném území se nachází několik VKP ze zákona. Jedná se o vodoteč a její údolní nivu,
lesy a lesní enklávy, rybníky (vodní plochy). Návrh řešení stavby tyto VKP respektuje a
stavba je navržena s ohledem na tyto prvky, které budou stavbou dotčeny. Souhrnný vliv na
identifikované VKP je klasifikován jako slabý až středně silný. Trasa se dotýká několika
lesních porostů a překonává vodoteč Sázava na dvou místech. Významný vliv bude v době
výstavby, po jejím ukončení se přírodní systém postupně obnoví a území obnoví svou
přírodní funkci.
Vliv na kulturní dominanty
Zejména ve vymezené lokalitě 1 krajinného rázu jsou identifikovány kulturní a historické
dominanty, významné pro krajinný systém. Na základě vyhodnocení vlivů záměru na
jednotlivé znaky a hodnoty krajinného rázu spojené s kulturními dominantami lze
konstatovat, že vliv navrhovaného záměru je přijatelný a z hlediska hodnocení míry
klasifikace je označen jako středně silný. Podmínkou je dodržení navrhovaných opatření pro
zmírnění vlivu stavby (kompenzační opatření – výsadba zeleně odčleňující Dolní hřbitov,
vizuální potlačení násypu, dodržení výšky vedení trasy vůči okolní zástavbě z hlediska
podledových charakteristik, prověření přemostění nebo snížení nivelety komunikace a
kompenzační opatření).
Na začátku trasy je z hlediska krajiny významná již výše uváděná oblast související s vedením
trasy obchvatu v blízkosti barokního hřbitova, obchvat po prvním horizontu krajiny údolí
Sázavy naproti dominantě kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře mírně naruší
statickou scenérii zemědělské krajiny, stejně tak připomínkované potlačení přírodní hodnoty
krajinného rázu při přechodu koryta Sázavy potlačí mírně přírodní hodnotu krajinného rázu.
S tím bude souviset i zabezpečení výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním
příznivého architektonického řešení s možností vyhlídek na Zelenou horu ze strany obchvatu.
Zároveň bude možné řešit pohledové charakteristiky ze směru od kostela sv. Jana
Nepomuckého a v opačném směru.
Tento zásah se může příznivě uplatnit v daném prostoru za předpokladu uplatnění co
nejlepšího estetického řešení s uplatněním doplnění výsadby s ohledem na pohledové
charakteristiky z historické části.
Vliv na estetické hodnoty
Trasy liniových komunikací se zářezy, násypy, mosty nebo tunely mívají vzhledem k velké
dimenzi obvykle vliv na estetické hodnoty území. Je možné uvést, že trasa (mimo začátek 1.
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úsek stavby, kde jsou navržena opatření) je vedena v maximální míře mimo esteticky
nejvýznamnější lokality a dostává se do konfliktu s esteticky hodnotnými částmi krajiny
omezeně. Současně lze přijmout opatření na omezení takového vlivu. Vlivy jsou označeny
jako většinou jako středně silné. Zejména v oblasti vodoteče a lesního porostu je nezbytné
postupovat v rámci stavby s důsledným dodržením vymezeného trvalého záboru a následně
uskutečnost doplnění trasy o výsadbu zeleně s estetickým účinkem na okolní prostředí, které
umožní začlenění trasy do území.
Vliv na harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině
Pozitivní projevy harmonického měřítka v krajině lze sledovat zejména s ohledem na vodoteč
Sázavu, lesní a vodní plochy v krajině. Vzhledem k vedení nové trasy a její průchodnost
územím, lze navrhovanou stavbu vymezit ve vztahu k harmonickému měřítku, za
předpokladu splnění navrhovaných opatření jako slabé, po dobu výstavby jako středně silné.
Výstavbou navrhovaného záměru dojde ke změně charakteru dotčeného území. Z hlediska
dosavadních vztahů dojde k částečnému snížení některých hodnot krajinného rázu. Tento fakt
lze kompenzovat zapojením záměru do krajinné struktury, významné bude zabezpečení
výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním příznivého architektonického
řešení. Zabezpečena bude možnost vyhlídek od Zelené hory na okolní prostory tak, aby trasa
přeložky silnice I/37 nezpůsobila nepříznivý pohled od kostela sv. Jana Nepomuckého, včetně
pohybové složky projíždějících vozidel po této komunikaci. Uplatněny budou vegetační
úpravy, které začlení dopravní trasu do krajinného systému.
Na základě rozboru možného ovlivnění krajiny jsou navržena opatření pro omezení tohoto
vlivu:
• V lokalitě 1 bude zabezpečeno vizuální nenarušení a neodclonění kulturních a
terénních dominant, které jsou místem s význačným kulturním a historickým
významem. Zabezpečeno bude nenarušení pohledové osy na Zelenou horu ze strany
obchvatu a zachování pohledu od a ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.
• Provedena bude eliminace zásahu ve směru k Dolnímu hřbitovu vizuálním potlačením
výčky násypu jeho rozvolněním a doplněním o výsadbu zeleně, která esteticky oddělí
dopravní trasu od objektu Dolního hřbitova.
• Prověřena bude možnost přemostění Sázavy a rybníků (Převorský, Nový Žďárský a
související vlhké louky) nebo snížení nivelety komunikace s výškou do úrovně střech
objektů podél ulice Dvorská (pohledová ochrany dvora Lyra).
• Pro začlenění trasy do okolní krajiny budou prováděny zásahy do krajinných prvků
v co nejmenší míře (snaha zachovávat porosty zeleně vázané na koryto vodoteče při
přípravě stavby a v době stavby)
• Brán bude ohled na estetické řešení detailů stavby. Protihluková opatření (PHS) budou
řešena s ohledem na ochranu ornitofauny, ale také s ohledem začlenění PHS do
území.
• Zeleň, která bude na dotčených plochách odstraněna, bude v maximální míře
nahrazena novými výsadbami, zachován bude liniový charakter výsadby podél
vodoteče a blízkých vodních ploch.
• V rámci sadových úprav a ozelenění trasy budou upřednostněny původní dřeviny nebo
dřeviny vázáné na danou lokalitu.
• Při návrhu výsadeb bude brán ohled na zachování důležitých pohledových os a
neopakovatelnost krajinné scény.
• Dodrženy budou parametry sadebního materiálu dle TP 99 Vysazování a ošetřování
silniční vegetace“ a dodatku č. 1, včetně TKP 13 Vegetační úpravy.
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K zásahu do krajinného rázu výstavbou zejména staveb liniového charakteru dochází obecně
vždy. Dotčený krajinný prostor je charakterizován přírodními, kulturními, civilizačními
charakteristikami a estetickými hodnotami. V konkrétním případě dochází k slabému až
středně silnému zásahu do shora uvedených hodnot přítomných v území. Horizont výstavbou
nebude dotčen, panorama krajiny se záměrem významně nezmění. Trasa je vedena s ohledem
na výškové charakteristiky území. Krajinná scéna zůstane zachována. Předpokladem je
dodržení možnosti snížení výšky náspů (vizuální rozvolnění zabezpečující zjemnění násypů a
doplnění estetické zeleně).
Navržený záměr neolivní významně historicky a kulturně nejcenější lokality města, které jsou
významným předmětem ochrany. Navržena jsou opatření pro omezení vlivu na tyto památky,
zejména pohledové chrakteristiky, ale zekména průchodnost trasy v oblasti Dolního hřbitova
a navazující část přechodu přes nivu Sázavy a související rybníky.
Trasa navrhovaného záměru respektuje opatření k ochraně krajinného rázu vymezeného v
ZÚR Kraje Vysočina, který vymezil dotčené území jako území s předpokládanou vyšší mírou
urbanizace a stanovil hlavní cílové využití krajiny pro intenzivní zemědělskou výrobu a s ní
spojené ekonomické aktivity, bydlení, místní a nadmístní veřejnou vybavenost a místní a
nadmístní ekonomické aktivity. Zásady vymezené pro činnost v tomto území navrhovaný
záměr respektuje a bude plnit podmínky pro začlenění trasy do území s ohledem na jeho
charakter a specifické charakteristiky území. Koridor trasy se vyhýbá nejcennějším lokalitám
z hlediska ochrany krajinného rázu. Potenciálním ovlivněním mohou být ty části, které
souvisejí s překročením trasy přes vodoteč Sázavu s jejími břehovými porosty, které souvisejí
zároveň s prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES).
Technické řešení vedení trasy je navrženo s ohledem na průchodnost trasy s ohledem na tyto
prvky a současně byla trasa začleněna do míst dotčeného krajinného systému.
Záměr nebude v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území. S ohledem na
potenciální vliv stavby na identifikované prvky jsou navržena doporučení pro minimalizaci
dopadu navrhované stavby na krajinný ráz, zejména kompenzace s využitím vegetačních
úprav. Na základě rozboru celé situace lze konstatovat, že navržené vedení trasy je z hlediska
vlivu na krajinu a ráz krajiny zvoleno citlivě.
Navrhovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírdy a krajiny, v platném znění, jeho vliv je hodnocen pro zásah
do krajinného rázu jako únosný za předpokladu dodržená navrhovaných opatření při další
přípravě stavby.
Do určité míry bude narušena charakteristika krajinného rázu, a sice harmonické vztahy v
krajině, kdy dotčené území bylo dosud z velké části využíváno pro zemědělskou výrobu, část
dotčených ploch souvisí se zahrádkářskými koloniemi, obytná část mezi ulicemi Jihlavská,
Nádražní, Strojírenská – přednádražní prostor severně od navrhované části vedení trasy.
Viditelnost trasy je ovlivněna obvykle především celkovým technickým řešením a umístěním
stavby v terénu, která bude začleněna do území s ohledem na charakter terénu. Zcela zásadní
skutečností je možnost realizace vhodných vegetačních úprav trasy, které dokážou pohyb
vozidel po komunikaci na naprosté většině úseků odclonit. Stavba bude respektovat měřítko
krajiny a její začlenění do prostoru krajiny dle konkrétní části území, kterou bude procházet.
Souhrn vyhodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz
Tabulka č. 50
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Město Žďár nad Sázavou má řadu památek, které představují značné historické a kulturní
dědictví. Městu dominují památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v historickém
jádru Žďáru nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře včetně
přilehlého areálu zámku (od roku 1994 chráněna jako světové kulturní dědictví).
Návrh trasy musí respektovat dominantní stavby v území, kterou je poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře s přilehlým areálem zámku, Dolní hřbitov a hospodářský dvůr
Lyra. Provedena fotodokumentace v lokalitě Dolního hřbitova, kterému se trasa navrhované
komunikace významně přibližuje a vliv by mohl být významný vymezuje požadavek na
přijetí příslušných opatření. S tím souvisí úprava prostoru souvisejícím s lokalitou Dolního
hřbitova. Terén se od stávající silnice I/37 svažuje k nivě vodoteče Sázava, proto je navrženo
v technické studii uplatnění násypů. Tyto lze co nejvíce potlačit vizuálně jejich pozvolným
rozložením. Současně je ve směru k Dolnímu hřbitovu nezbytné provést příslušná
kompenzační opatření, tj. odclonit trasu silnice I/37 výsadbou stromů tak, aby nedocházelo
narušení prostoru Dolního hřbitova provozem na přeložené silnici I/37 a současně byl objekt
vizuálně odcloněn.
S tím souvisí i prověření možnosti přemostění obou rybníků nebo úprava nivelety
komunikace v prostoru hospodářského dvora Lyry, který je oddělen zástavbou rodinných
domů podél ulice Dvorská. Při zachování výšky nepřesahující výšku střech objektů domů
nebude dotčena pohledová charakteristika území.
V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude proveden záchranný
archeologický průzkum (celé území města je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §
22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Jakékoli zásahy do
terénu musí být předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických
výzkumů).
Souhrn vyhodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní památky
Tabulka č. 58
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MM

Významnost vlivu
středně významný

Rekapitulace
Tabulka č. 59
Velikost vlivu
Vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo
Vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima
Vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci a event. další
fyzikální a biologické charakteristiky
Vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
Vyhodnocení vlivů na půdu
Vyhodnocení vlivů na přírodní zdroje
Vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost
- floru, faunu a ekosystémy
Vyhodnocení vlivů na krajinu a ekologické funkce
Vyhodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní
dědictví

Významnost vlivu

M
M
M

Rozsah
vlivu
MV
MV
MV

M
M
M
M

MV
MV
MM
MV

středně významný
středně významný
nevýznamný
středně významný

M
M

MV
MV

středně významný
středně významný

středně významný
středně významný
středně významný
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Z výše uvedeného vyhodnocení vyplývá, že velikost vlivů je většinou středně významná,
vyžadující uplatnění navrhovaných opatření. Při dodržení stanovených podmínek pro omezení
nebo eliminaci vlivů pro další přípravu stavby v projektu, pro stavební práce a provoz na nové
trase I/37 lze záměr považovat za přijatelný. Ve vztahu k dosavadní dopravní zátěži na silnici
I/37 a I/19 vedoucí dopravu centrem města je navrhované řešení obchvatu významným
přínosem (hluk, emise, ale i vliv na historickou část města).
Závěrečné zhodnocení rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Žádné vlivy nebudou mít negativní dopad na veřejné zdraví při uplatnění opatření, která jsou
uplatňována při stavbě.
Základním prvkem je skutečnost, že záměr je situován na území Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. Území je současně CHOPAV.
Dalším významnou skutečností je blízkost některých významných kulturních a historických
památek, zejména nejblíže situovaným – Dolní hřbitov, Hospodářský dvůr Lyra. Významné
je zabezpečení ochrany Zelené Hory s kostelem Jany Nepomuckého a Zámku Žďár nad
Sázavou. Stavba je situována mimo tyto památky, navržena jsou opatření pro začlenění trasy
silnice I/37 do území.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění – vodoteč Sázava a její niva, lesní porost, vodní nádrž.
Vodoteč Sázava je zároveň lokálním biokoridorem. Dotčen bude na dvou místech,
zabezpečena bude funkčnost tohoto prvku uplatněním mostních objektů. Stavebně je řešena
možnost pro průchod a zabezpečení funkčnosti lokálního biokoridoru.
Současně byly v trase koridoru obchvatu nalezeny některé zvláště chráněné druhy
(vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění). Na základě provedeného průzkumu jsou navržena
opatření v místě zjištěné plochy významného biotopu, v místě nivy Sázavy, ostatní dotčená
místa stavby mají biologickou hodnotu menší. Záměr lze z hlediska dopadu na místní biotu,
považovat za akceptovatelný.
Vyhodnocením vlivu záměru na kritéria stavu biologické rozmanitosti bylo zjištěno, že
diverzita druhů a stanovišť, případně rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území
nebude nevratně ovlivněna za předpokladu dodržení navrhovaných opatření pro ochranu
přírodních ploch a biotopů (výskyt zvláště chráněných druhů flory a fauny).
Záměr bude vyžadovat zábor zemědělské půdy – je navržen z velké části na zemědělské půdě.
Při záboru ZPF bude postupováno v souladu s podmínkami zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělské půdy, v platném znění.
Částečně bude dotčen lesní porost, zejména v blízkosti mostního objektu přes Sázavu. Při
záboru PUPFL bude postupováno v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Dotčeny budou zahrádkářské osady na několika místech. Stavba je řešena s ohledem na
omezení možnosti vlivu stavby na flóru a faunu, ekosystémy a prostředí související
s povrchovými a podzemními vodami.
Z výše uvedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je zřejmé, že stavba
nebude mít takový negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví
obyvatelstva, který by bránil realizaci záměru. Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v
předchozích kapitolách Dokumentace a na základě vyhodnocení možného vlivu stavby na
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jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo jsou vymezeny podmínky pro další
přípravu stavby, stavbu a následný provoz související s dopravou v daném území.
Z předchozích kapitol a odborných materiálů uvedených v přílohách tohoto materiálu
vyplývá, že hodnocený záměr se může projevit různou měrou téměř ve všech složkách
životního prostředí. Vlivy záměru byly vymezeny a posouzeny.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že negativní vlivy posuzovaného záměru po dobu výstavby
a provozu na obyvatele a životní prostředí je únosné a v době výstavby pouze dočasné.
Největší negativní vlivy záměru jsou spojeny s realizací stavby a zabezpečení dopravní
dostupnosti během výstavby.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že v roce 2035 po realizaci stavby nedojde k takovým
nárůstům imisních příspěvků z automobilové dopravy, které by způsobilo překročení platných
imisních limitů pro sledované škodliviny. Vlivy na ovzduší budou v době výstavby
krátkodobé a budou při dodržování uvedených opatření akceptovatelné.
Po zprovoznění obchvatu se předpokládá zklidnění centra Žďáru nad Sázavou. Z hlediska
hlukové zátěže jsou navržena opatření pro zabezpečení plnění požadovaných hodnot dle
platné legislativy. Akustická studie doporučuje v hodnocení realizovat technickou ochranu
objektů protihlukovými stěnami. Protihlukové stěny musejí být materiálově a vizuálně
projektem navrženy tak, aby nedocházelo ke střetu s ornitofaunou, ale také aby nebyla jejich
viditelnost zdůrazněna ve vztahu k pohledu např. od Zelené Hory.
U všech ostatních sledovaných referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor
staveb je z výpočtů uvedených ve zpracované Akustické studii, že hluková zátěž nebude
vlivem provozu záměru překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru
staveb limitní hygienické hodnoty pro den a pro noc.
Projekt bude řešen s ohledem na zabezpečení odvedení vod tak aby nebyl ovlivněn
hydrologický režim území, nebyla ovlivněna jakost a zabezpečena zdravotní nezávadnost
podzemních vod a vyloučena možnost znečištění podzemních vod.
Návrh stavby respektuje okolní prostory a nenarušuje charakter zájmového území při
zabezpečení začlenění stavby do území, např. uplatněním vegetačních úprav. Za předpokladu
uplatnění výsadeb začleňující trasu I/37 do území s ohledem na pohledové charakteristiky
související s historickou částí města je možné navrhovanou trasu do území umístit.
Významná bude pro území výsadba zeleně, která je prevencí přehřívání krajiny a bude
náhradou za kácenou zeleň v nezbytně nutném rozsahu.
Záměr je z hlediska rozsahu vlivů při dodržení podmínek pro omezení nebo eliminaci vlivů
stavby a provozu na ni možné považovat za akceptovatelný.
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II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
Stavba a provoz na silnici I/37 není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko
vyplývající z používání látek nebo technologií. Riziko havárií nelze nikdy zcela vyloučit.
Možnost vzniku havárií
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Za havárii se považuje každé zjištění úniku kontaminantů, způsobující havarijní zhoršení
některé ze složek životního prostředí, požár nebo mimořádná událost.
V rámci stavby by mohly problémy nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení
protipožárních opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. Možnost
vzniku havárií může souviset s úniky látek, selháním lidského faktoru nebo požárním
nebezpečím. Citlivý je zejména přechod trasy přes nivu Sázavy.
V rámci stavby lze předpokládat pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních
prostředků. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních
prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená
lokalita musí být v co nejkratším časovém horizontu sanována. Mechanizace bude udržována
v dobrém technickém stavu bez předpokladu negativního úniku škodlivin z těchto zařízení
uvedena do původního stavu. Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání
lidského faktoru souvisí zejména s dopravními nehodami.
Pro minimalizaci těchto rizik budou přijata technickoorganizační opatření zahrnující:
• zabezpečit, aby byly v místě výstavby nasazovány dopravní a stavební prostředky
v takovém technickém stavu, aby byl vyloučen únik látek ohrožujících vodu a
půdu
• v případě havárie v místě stavby provést řádnou a rychlou asanaci místa havárie,
případnou zasaženou zeminu odstranit a vhodným způsobem dekontaminovat,
případně uložit na řádně zabezpečené skladovací místo
• zcela vyloučit zřizování skladů závadných látek v prostoru staveniště, závadné
látky (barvy a ředidla) budou skladovány v uzavřeném skladu, který bude splňovat
všechny parametry z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
• odpady vznikající při výstavbě budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a
odděleně shromažďovány na vyhrazených místech do doby jejich předání osobě
oprávněné k dalšímu nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech.
Tato a jiná bezpečnostní opatření, vyplývající z obecně závazných předpisů, musí zajistit a
dodržet dodavatel stavebních prací.
Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových
a podzemních vod cizorodými látkami. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci
případného úniku ropných látek, např. stacionární havarijní sady PROPACK (PROBOX).
Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
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Stavba je navržena dle platných a závazných norem a splňuje obecně technické požadavky na
výstavbu. Bezpečnost provozu bude zajištěna proškolením osob. V prostoru staveniště bude
trvale vyvěšen požární řád a informace s důležitými telefonními čísly na integrovaný
záchranný systém a správce jednotlivých inženýrských sítí. Při stavbě a jejím provozu budou
dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude dbáno o bezpečnost práce a technických
zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby a provozovatel).
Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a
vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další
navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s
jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je
nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízeni a školení pracovníků z hlediska
bezpečnosti práce.
V rámci výstavby je nutné dodržovat vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a její související
předpisy.
Období provozu
Rizika v období provozu jsou dána běžným rizikem vyplývajícím z dopravního provozu, jako
je zejména možnost vzniku dopravních havárií s následným únikem látek ohrožujících
povrchové a podzemní vody a půdu. Minimalizace možnosti vzniku dopravních havárií je
dána stavebními a dopravními parametry navrhované komunikace.
Je důvodné předpokládat, že při dodržení všech obvyklých opatření pro provoz a provádění
takových staveb jako je JZ a SZ obchvat Žďáru nad Sázavou, nebude stavba zdrojem
významných rizik nebo ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Navíc je možné
řadu identifikovaných rizik (kontaminace, eroze, rušení stavbou, zvýšená prašnost, hluk atd.)
účinně omezit nebo dokonce vyloučit dostatečnými technickými, technologickými a
organizačními opatřeními na obecně přijatelnou míru.
Jak jíž bylo řečeno, uvedená rizika lze účinně minimalizovat dostatečnými preventivními i
následnými opatřeními, která budou specifikována v dalších stupních přípravy staveb.
Je možno předpokládat, že trasa silnice l/37 nebude zdrojem specifických, neobvyklých nebo
významných rizik pro životní prostředí a obyvatelstvo.
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III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na
možnost přeshraničních vlivů
Tyto vlivy lze hodnotit z různých hledisek. Pro danou lokalitu a navrhovanou činnost jsou
důležité následující ukazatele.
Vliv na dopravu
Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních
vozidel a staveništních mechanismů. Dobrou organizací prací lze tuto zátěž minimalizovat.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
V rámci výstavby bude vybudována nová silnice I/37, která odvede tranzitní dopravu z
centrální části Žďár nad Sázavou. Komunikace nižších tříd budou na novou silnici napojeny.
Původní trasa silnice I/37 bude převedena do silnic 2. tříd.
Stavba „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, je navržena v km 0,00 až 0,460 jako
dočasné řešení do doby, než bude realizována stavba obchvatu silnice I/37 a je řešena tak, aby
umožnila pozdější vybudování výhledového jihozápadního a severozápadního obchvatu
silnice I/37.
Trasa přeložky křižuje ulici Dvorská, silnici I/19 – ulice Brodská (průtah silnice 1. třídy ve
směru Havlíčkův Brod – Bystřice nad Pernštejnem, silnici II/353 – ulice Jihlavská, průtah
silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička, místní komunikaci Strojírenská (jeden z hlavních
přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS), místní komunikaci Nádražní (přístup k
železničnímu a autobusovému nádraží z centra města), místní komunikaci Chelčického
(propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu a autobusovému nádraží)
a nové komunikační propojení okružní křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí
Strojírenská u budovy okresního soudu.
Stavba respektuje dopravní provoz uvedených komunikací. Zabezpečen je přístup
k pozemkům, stezky pro pěší a cyklistická stezka.
Vliv na estetické kvality území
Plánovaná přeložka je řešena s ohledem na území, kterým bude procházet tak, aby její vliv
byl omezen navrženými opatřeními jak technickými (hluk, emise, odvodnění), tak následně
estetickými (vegetačními úpravami, typem protihlukových opatření a jejich technickým a
estetickým řešením).
Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat, že
řešená přeložka vede územím přírodním, je navržena jak v agrocenóze, je vedena v blízkosti
historických objektů, současně je vedena jižně od zástavby města a územím s rekreačním
využití (zahrádky) a antropogenním územím (podnikatelská zóna). Navrhované řešení vedení
trasy respektuje zvláštnosti území a je navrženo s ohledem na omezení vlivu dopravy této
liniové stavby na okolní prostředí.
Trasa silnice bude doplněna výsadbou zeleně. V patách násypových svahů a horních partiích
zářezových svahů je navrženo zaoblení tak, aby byl přechod na stávající terén co
nejplynulejší. Svahy budou ohumusovány a osety travní směsí. Travnaté plochy zasažené
stavbou budou po dokončení stavebních prací urovnány, ohumusovány a osety travní směsí.
Na svazích zemních těles a podél navrhované stavby bude realizována výsadba stromů a keřů,
což přispěje k začlenění navržené stavby do krajiny. Protihlukové zdí budou navrženy
s ohledem na ornitofaunu, ale také tak, aby byly začleněny do krajiny (barevné a materiálové
řešení, případně výsadba popínavých rostlin apod.). Navrhovaná výsadba dřevin částečně plní
funkci kompenzačního opatření za pokácenou mimolesní zeleň, plní krajinářsko-estetickou,
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hygienickou, půdoochrannou a mikroklimatickou funkci. Navrženy budou zejména druhy
snášející případně zasolení (zimní údržba silnice v případě udělení výjimky ze strany CHKO).
Vliv na rekreační využití krajiny
Stavba se dotýká pěší a cyklistické dopravy. V místech dotčení budou trasy pro pěší a cyklisty
upraveny nebo přeloženy. Na základě navrhovaných opatření bude zachováno rekreační
využití krajiny, zabezpečena bude cyklotrasa vedoucí dotčeným územím. Realizací výsadeb
bude odcloněna trasa přeložky od míst využívaných k rekreaci.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Vlivy na přírodní složky
Stavba je vedena v CHKO Žďárské vrchy, není navržena na území zařazeného jako evropsky
významná lokalita nebo ptačí oblast. Posouzen je vliv na nejbližší EVL a navržena jsou
opatření pro ochranu předmětů ochrany nejblíže situované lokality EVL.
Stavba zasáhne významné krajinné prvky (nivu vodoteče a vodoteč, lesní plochy), jsou
navržena opatření pro omezení vlivu na tyto složky. V prostoru dotčeném stavbou byly
zjištěny chráněné druhy fauny, rovněž jsou navržena opatření pro omezení vlivu stavby na
tyto druhy. Dotčena bude mimolesní zeleň, navržena bude její odstranění v nezbytně nutném
rozsahu, včetně náhradní výsadby. Zabezpečena bude funkčnost prvků územních systémů
ekologické stability.
Možnost přeshraničních vlivů
Předmětný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ není zdrojem možných vlivů
přesahujících státní hranice.
IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k
monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová
analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících
se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Základní opatření ochrany životního prostředí jsou součástí záměru. Ve vztahu k ochraně
životního prostředí se jedná především o činnosti, které jsou prováděny v souladu s
požadavky příslušných právních předpisů.
Pro záměr nejsou navrhována opatření nad rámec popisu provozu po dobu přípravy
staveniště pro výstavbu, po dobu výstavby a v době provozu na přeložce silnice I/37, řešené ve
stavbě „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ a podmínky vymezené v platné legislativě.
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů,
norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.
Níže jsou stručně shrnuta hlavní opatření, která jsou součástí předkládaného záměru a
uvedena v předchozích kapitolách.
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Ochrana ovzduší
• Při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály vhodnými
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost.
• Zaplachtovány budou automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí
menší než 4 mm.
• Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech,
ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru
zařízení staveniště).
• Vyčleněna bude plocha pro čištění znečištěných vozidel odjíždějících ze staveniště.
• Při práci na staveništi provádět skrápění komunikací v době dlouhodobého sucha
(v případě potřeby) a omezit maximální rychlosti pojezdu automobilů.
• V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních
mechanismů s vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a
dalších strojů mimo silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou
v pracovním procesu.
• Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV.
• Skrývku půdy a zemní práce provádět postupně v rozsahu nezbytně nutném, aby
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí.
• Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po
dokončení prací.
• Určit osobu, která bude odpovědná za dohled nad prováděním opatření k omezování
prašnosti.
Opatření z hlediska hluku
• Součástí navazujících řízení (v projektové dokumentaci pro územní řízení) bude na
základě podrobného projekčního řešení stavby aktualizovaná akustická studie, která
prověří závěry dosavadní hlukové studie a navržená protihluková opatření a doloží, že
po realizaci stavby obchvatu v žádném chráněném venkovním prostoru a v chráněném
venkovním prostoru staveb nebudou překročeny hygienické limity hluku v denní a
noční době.
• Pro dodržení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy záměru budou instalovány
protihlukové stěny, navržené protihlukové stěny budou na základě projekčního řešení
podrobně vymezeny (povrch, výška). Současně budou akustické stěny zabezpečovat
ochranu pro ornitofaunu a budou řešeny s ohledem na začlenění do území (materiál,
barva, případně uplatnění popínavých rostlin).
• Provedeno bude měření hluku ve zkušebním provozu, které prověří skutečnou
účinnost navržených opatření, tj. skutečné hladiny hlukové zátěže v chráněném
prostoru chráněných objektů. V případě prokázání nedodržení přípustných hodnot
hlukové zátěže budou provedena protihluková opatření.
Opatření z hlediska krajinného rázu a ochrany historických památek
• V oblasti Dolního hřbitova bude navrženo zmírnění sklonu svahu a trasa bude
doplněna výsadbou zeleně pro začlenění trasy do území a optické odčlenění objektu
Dolního hřbitova.
• Prověřena bude možnost technického řešení přemostění Převorovského rybníku a
rybníku Nový Žďár nebo snížení nivelety komunikace (nižší než střechy objektů podél
ulice Dvorská) – ochrana hospodářského dvora Lara.
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Pro provedené úpravě a konečném projektovém řešení bude provedena na základě
vizualizaci trasy, která prověří vyhodnocení a závěry zpracovaného posouzení
krajinného rázu, které vycházelo z návrhu technických studií a navrhlo úpravy
technického řešení.
Respektován bude návrh opatření k eliminaci vlivu na snížení estetické a přírodní
hodnoty.

Opatření z hlediska ochrany přírody
• Prověřena bude možnost technického řešení přemostění Převorovského rybníku a
rybníku Nový Žďár, včetně související vlhké louky s přírodním biotopem nebo
uplatněna kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů).
• Navržen je most přes nivu Sázavy na dvou místech s ohledem na přírodní
charakteristiky území a zabezpečení funkce biokoridoru
• Návrh kompenzačních výsadeb dřevin náhradou za dotčené porosty (v nezbytně
nutném rozsahu).
• Před zahájením stavby bude proveden kontrolní průzkum území pro zjištění
skutečného stavu flory a fauny v době realizace stavby.
• Pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů bude zažádáno o udělení výjimky ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (§ 49 a § 50 zákona
114/1992 Sb.). Součástí udělené výjimky bude soupis ochranných a kompenzačních
opatření k jednotlivým druhům.
• Zpracována bude na základě projekčního řešení podrobná inventarizace dotčené
zeleně s vymezením druhů stromů přímo dotčených stavbou, u dotčených stromů s
obvodem kmene ve výšce 1,3 m větším než 80 cm bude provedeno zhodnocení
zdravotního stavu a v souladu s platnou legislativou požádán příslušný orgán ochrany
přírody o povolení kácení, totéž platí pro ucelený porost keřů o výměře nad 40 m2.
• Požádat o povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a dodržet podmínky vydaného
rozhodnutí (za vykácené dřeviny bude stanovena náhradní výsadba – závisí na
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody).
• Kácení stromů a keřů bude provedeno zejména v období vegetačního klidu. V zájmu
ochrany volně žijících druhů ornitofauny nesmí dojít ke kácení dřevin (i pravomocně
povolených), které by znamenalo poškození, zničení a odstranění obsazených hnízd
nebo vajec ptáků nebo usmrcení ptáků.
• Bezprostředně před kácením dřevin bude provedena jejich vizuální kontrola z hlediska
případného zahnízdění ptáků. V případě, že bude zjištěno jejich hnízdění, bude
konkrétní dřevina odstraněna až po ukončení hnízdění.
• Realizace přípravných prací spojených se zásahy do keřového nebo stromového
porostu budou vedeny mimo dobu hnízdění a vyvádění mláďat, tj. duben–červenec.
Ekodozor stavby určí příslušný postup stavebních prací s ohledem na probíhající
hnízdní sezónu.
• Před zahájením terénních prací (mimo zimní období) budou prohlédnuty dotčené
plochy a proveden případný transfer obratlovců (týká se zejména plazů a
obojživelníků).
• Během realizace stavby bude zajištěna přítomnost ekodozoru, který bude zastupovat
zájmy ochrany přírody (transfery živočichů z míst, kde by mohlo dojít k jejich fyzické
likvidaci, kontrola techniky, zda nedochází k únikům PHM a maziv do prostředí).
• V průběhu stavby bude probíhat kontrola výkopů, kolejí apod., tzv. pastí pro drobné
obratlovce (vznik kaluží a drobných vodních ploch, ke kterým se mohou stahovat
obojživelníci a prodělávat zde vývoj).
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Stromy, které nebudou stavbou dotčeny, ale jsou v blízkosti stavebních prací a bude u
nich hrozit poškození stavebními stroji, budou vhodným způsobem ochráněny před
poškozením (geotextilie, bednění).
V projektu bude vymezen přesný rozsah záboru PUPFL, bude postupováno v souladu
s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon).
Za stromy, dotčené stavbou bude provedena náhradní výsadba. Podrobný výčet
velikosti náhradní výsadby a samotný projekt výsadeb, který umožní začlenění trasy
obchvatu do okolní krajiny. Uplatněny budou druhy výsadeb s ohledem na okolní
přírodní charakter území. Současně budou uplatněny druhy, které snášejí zasolení
(zimní údržba pro případ neudělení výjimky ze strany CHKO).
Budou dodrženy minimální parametry pro průchod prvku územních systémů
ekologické stability (lokálního biokoridoru Sázava), který kříží trasa silnice I/37 na
dvou místech. Návrh projektu mostních objektů přes lokální biokoridor Sázava bude
konzultován s autorizovanou osobou pro projektování územních systémů ekologické
stability a příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny
Během stavby budou učiněna opatření pro zamezení šíření invazních druhů rostlin.
Provedena bude důsledná obnova dotčených částí půdního povrchu.
Veškeré práce budou prováděny mimo vodní prostředí. Minimalizovány budou zásahy
do nivy kříženého vodního toku Sázavy.
Během stavebních prací bude sledován výskyt fauny, zejména vodní, v případě
zjištěného úhynu, je třeba práce okamžitě zastavit a kontaktovat příslušné orgány a
organizace ochrany přírody.
Po uvedení silnice I/37 do provozu bude odpovídajícím způsobem pečováno o
vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince bude realizována včasná dosadba.
Dodrženy budou podmínky pro ochranu EVL CZ0613809 Dívka pro ochranu
evropsky významného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v době výstavby:
o instalovat bariérovou ochranu lokality Pihoun na okraj EVL (nikoli staveniště),
v části rybníka Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat dočasnou
bariéru (PE fólie s výškou 50 cm) pro zabránění migrace obojživelníků do
prostoru staveniště
o průběh stavebních prací bude dozorovat tzv. biologický dozor, osoba pověřená
dozorem bude odsouhlasena Agenturou ochrany přírody a krajiny České
republiky
o dozor stavby bude revidovat přítomnost žab a snůšek vajíček v terénních
depresích, které budou vznikat v období dešťových srážek, zajišťovat případný
transfer organismů, bude dohlížet na průběh stavby, kácení dřevin ap. tak, aby
byly eliminovány dopady na životní prostředí
o o průběhu bude veden záznam činnosti (vč. fotografické dokumentace), který
bude následně předán OOP, případné problematické zásahy budou
komunikovány s zástupci AOPK ČR a správou v OP.
o přítomnost kaluží (viz např. vyjeté koleje od projíždějící techniky, terénní
deprese a zdrže, kde se bude kumulovat voda ap.) bude eliminována
o zajištěno bude, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do kontaktu
s vodou na lokalitě Pihoun, neboť obojživelníci, zejména jejich larvální stádia,
jsou velmi citliví na změny chemismu vody a případné znečištění
o odvodňovací příkopy podél paty svahu komunikace, budou zaústěny mimo
EVL
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o pro účely výstavby záměru nebude využívána místní nezpevněná komunikace,
která vede od zahrádkářské kolonie (na severním okraji Žďáru n./S.), přes hráz
rybníka Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem
Dodrženy budou podmínky pro ochranu EVL CZ0613809 Dívka pro ochranu
evropsky významného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v době provozu:
o vzhledem k blízkosti lokality EVL a uvažované komunikace I/37 bude při
západním okraji komunikace instalována jednostranně (směrem ke
komunikaci) neprostupná trvalá zábrana o délce cca 300 m, a to v úseku
přiléhajícímu k EVL (trvale umístěné záchytné bariéry mohou žáby ochránit i
při tzv. nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci
vyhledávají hmyz, který se kumuluje na teplém povrchu vozovky)

Opatření z hlediska vlivů na půdu
• Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako
podklad pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské
půdy ze ZPF, v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění.
• O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením nebo jiným využitím a
ošetřováním kulturních vrstev zemin bude veden protokol (deník), v němž budou
uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání
skrytých zemin v souladu s platnou legislativou z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu.
• Pokud budou skryté zeminy uloženy po dobu delší než 6 měsíců, bude zabezpečena
údržba skrytých zemin jako základní ochrana proti znehodnocení zemin (ochrana proti
zabuřenění).
• Při záboru PUPFL bude postupováno dle podmínek souhlasu odborného lesního
hospodáře v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon).
Opatření z hlediska vlivů na vodu
• Zpracován bude projekt odvodnění, který zaručí, že odpadní vody vypouštěné do
vodotečí budou splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění (zejména obsahu
NEL, chloridů, NL).
• Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší
zadržení vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1
v případě, že geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
• Pokud nebude možné provádět zasakování, budou dešťové vody odváděny kanalizací
nebo otevřenými příkopy do recipientu přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční
zdrž (dešťovou usazovací nádrž) odpovídajícího objemu se schopností zachycovat
pevné splaveniny a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže pro
omezení ekologických škod zejména v důsledku dopravních nehod (úniky ropných
látek) a zábraně problémům na vodotečích při zvýšeném průtoku za přívalových
dešťů.
• Projekt bude řešen s ohledem na zabezpečení odvedení vod tak, aby nebyla ovlivněna
jakost a zdravotní nezávadnost podzemních vod a byla vyloučena možnost znečištění
podzemních vod.
• Provádět monitoring hladin podzemní vody.
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•

Vodohospodářské objekty budou v projektových dokumentacích navrženy tak, aby
zajišťovaly bezpečný odvod srážkových vod se zachováním retenční schopnosti
krajiny jako prevence povodňových, srážkových nebo havarijních událostí.

Opatření pro dobu výstavby
• Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě.
• Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií).
• Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a nakládáno
s nimi mimo staveniště, což bude zajištěno oprávněnou osobou (odbornou firmou).
Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů.
• Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací
jsou navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek
- zabezpečeny budou odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo
dojít ke kontaminaci podloží
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné
komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení
- při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod
- těžká technika se bude pohybovat jen v linii trvalého záboru stavby.
- stavební práce budou probíhat pouze na ploše trvalého nebo dočasného záboru,
dočasné zábory budou minimalizovány, doprava bude probíhat pouze po
schválených přepravních trasách
• Zařízení staveniště bude umístěno mimo segmenty územního systému ekologické
stability (ÚSES), významné krajinné prvky (VKP) a mimo další cennější přírodě
blízké plochy.
• V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit
provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
• Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
• Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací
uvedena do původního stavu.
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Celkové posouzení záměru a charakter možného ovlivnění životního prostředí bylo provedeno
na základě shromážděných datových podkladů metodami matematické modelace (odborné
studie), expertního odhadu, analogie a srovnáním s platnými předpisy.
Výchozí tezí použitou při prováděném hodnocení možných vlivů oznamované akce na životní
prostředí je jednak charakter záměru a dále konkrétní situace v místě, kde se vedení trasy
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nachází. Dále byly použity metody analogie – znalosti z aplikace oznamovaných postupů na
jiných místech. Pro získání údajů potřebných pro vypracování tohoto posouzení byly použity
dostupné podklady. Jedná se zejména o podklady o navrhovaném řešení záměru a statistické
podklady o dotčeném území.
V akustické studii byly vlastní výpočty provedeny v programu HLUK+ ve verzi 14.01
profi14_uzemi. Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů. Pro získání údajů
potřebných pro vypracování tohoto posouzení byly použity dostupné podklady. Jedná se
zejména o podklady o provozním provedení navrhovaného záměru a statistické podklady o
dotčené lokalitě.
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu
motorových vozidel byla použita referenční metoda pro posuzování úrovně znečištění
modelováním, a sice model Symos´97, vytvořený Českým hydrometeorologickým ústavem.
Pro vlastní detailní výpočet byl proveden oficiálním programem firmy IDEA-ENVI s.r.o.
Podle této metodiky se výpočet imisní zátěže provádí pro tři třídy rychlosti větru, a sice
1,7 m/sec, 5,0 m/sec a 11,0 m/se, a rozptylové podmínky jsou podle použité klasifikace
charakterizovány pěti třídami stability ovzduší v závislosti na teplotním gradientu.
Množství znečišťujících látek emitovaných při provozu motorových vozidel pohybujících se
po navrhované komunikaci bylo stanoveno programem MEFA 13 pomocí emisních faktorů
vydaných Ministerstvem životního prostředí pro jednotlivé druhy vozidel. Program umožňuje
stanovit emise z dopravy v závislosti na předpokládaném složení vozového parku
v návrhovém roce, a také zohlednit rychlost vozidel, hustotu provozu i spád a typ vozovky.
Tato verze programu zahrnuje vliv otěrů pneumatik a brzd a umožňuje i výpočet emisí
z resuspenze prachových částic.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Tato metoda se používá především při
přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též
jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které
nejsou stanoveny závazné limity. Metoda hodnocení zdravotních rizik umožňuje
v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném vlivu na zdraví a pohodu
obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním expozice s limitními hodnotami. Metodické
postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracované Agenturou pro ochranu životního
prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Vlivy hluku na zdraví vychází z odborné literatury a hlukových směrnic WHO, z nichž
nejnovější směrnice pro Evropu byla publikována v roce 2018. Souhrn vztahů mezi hlukovou
expozicí a nepříznivými účinky na zdraví, dříve doporučených k použití při hodnocení rizika
hluku v zemích EU, byl obsažen např. ve zprávě Evropské agentury pro životní prostředí
(EEA) z října 2010.
VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích
Vlivy zpracované v tomto materiálu byly řešeny na základě záměru o přípravě stavby
vymezené v technických studiích se stanovením limitních hodnot a požadavků řešení.
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Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých zástupcem investora a
zpracovatelem projektu. Údaje o stavbě byly odvozeny z technické přípravy záměru a
vycházejí ze zkušeností dosavadního provozu na silnicích v ČR.
Navrženo je prověření možnosti úpravy technického řešení stavby v 1. části stavby na základě
vyjádření ve zjišťovacím řízení a přírodovědném průzkumu území (mostní objekt nebo
snížení nivelety komunikace a kompenzační opatření).
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru v době zpracování
Dokumentace uvedl ve výše zpracovaném materiálu. V projektu budou upřesněny podrobné
údaje řešené stavbou, některé výměry mohou být v rámci technického řešení upraveny.

ČÁST E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Záměr je v souladu s vymezeným koridorem pro vedení trasy v ZÚR Kraje Vysočina i
v Územním plánu města Žďár nad Sázavou. Návrh přeložky vychází z Technických studií
stavby Přeložka silnice I/37 – obchvat města Žďáru nad Sázavou, zpracovaných pro ŘSD
Praha Metroprojektem, a.s. Praha a VIAPONTEM s. r. o. Brno v roce 2009. Technická studie
z 10/2010 VIAPONT Brno rozpracovala následně úsek silnice kolem nádraží, který byl
původně navržen ve formě tunelu, ve 4 nových variantách bez tunelu.
Původní nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak
z hlediska vlivů na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i
ekonomické náročnosti díla. Studie přednádražního prostoru byla řešena v takové niveletě,
která by vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní
obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD). Proto byla
vyloučena.
Varianta 1 byla zaměřena na snížení nákladů na realizaci stavby nahrazením tunelu a všech
dalších nezbytných objektů a provozních souborů (dle Technické studie Metroprojektu a.s.
Praha, 07/2009). Dokládaná hluková studie prokazuje dosažení srovnatelného hlukového
zatížení přilehlého okolí od komunikace vedené v otevřeném zářezu, za použití
protihlukových opatření (protihlukových stěn).
Varianta 2 zohledňuje platný Územní plán města v návrhu mimoúrovňové křižovatky
I/37 x II/353 (ulice Jihlavská). Vybudování křižovatkových ramp a rozšíření silnice I/37 o
připojovací a odbočovací pruhy však klade zvýšené finanční nároky na celou stavbu.
Výsledky hlukové studia pak upozorňují na zvýšení hlukové zátěže na obytné domy ulice
Haškovy vlivem dopravy na severní rampě křižovatky. Příznivým důsledkem této varianty je
nižší dopravní zatížení ulic Jihlavská a Brněnská.
Varianta 3 je zaměřena na vedení nivelety nad stávající úrovní komunikací (ulice Chelčického
a Nádražní) a ploch (autobusové nádraží). Výhodou této varianty je potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Výsledky hlukové studie pro
variantu 3 však prokázaly nepříznivý vliv od přírůstku hluku od nové silnice.
Varianta 4 byla pokusem o minimalizaci rozsahu stavby v přednádražním prostoru, snížením
rozsahu mostního objektu nad ulicí Nádražní – Chelčického a vypuštěním napojení silnice
II/353 (ulice Jihlavská) na silnici I/37. Výhodou této varianty je rovněž potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Avšak výsledky hlukové
studie pro variantu 4 prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku provozem na nové silnici.
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Vedení nivelety nad úrovní stávajícího terénu ve variantách 3 a 4 představuje značné
hmotnostní zatížení celého prostoru a zároveň nejeví významně příznivé ovlivnění z hlediska
hlukové zátěže.
Na základě rozboru celé situace v souladu se závěry zpracovatele technické studie
přednádražního prostoru a na základě zpracovaných studií lze konstatovat, že je možné
považovat za vhodnou variantu 1, ale z hlediska obyvatelstva a zabezpečení obsluhy území je
jako nejvhodnější označena varianta č. 2 za předpokladu uplatnění navrhovaných zejména
protihlukových opatření. Její použití je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od
ustanovení článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I.
třídy).
Ve zjišťovacím řízení byly vzneseny připomínky, které připomínkují vedení obchvatu
západním směrem a požadují vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu, která by začínala
před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u Mělkovic až na ulici Brněnská. Firma
TOKOZ a.s. uvedla ve svém vyjádření situaci s názvem „Koncepce přeložek silnic I/19 a I/37
pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce z 06/2016, zpracovanou firmou
Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v Územním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna
Územního plánu Žďár nad Sázavou č. 4, která byla projednána a schválena, je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně.
Na základě zjištěných skutečností a odborných materiálů dokumentace konstatuje, že
navrhovaná stavba „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je realizovatelná
v navrhované variantě řešení bez nadměrného ovlivnění okolního prostředí za předpokladu
zohlednění navrhovaných opatření v navazující projektové dokumentaci a dodržení
technologické kázně dodavatele stavby.
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ČÁST F.
ZÁVĚR
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „I/37 Žďár nad Sázavou –
JZ a SZ obchvat” je přijatelná a lze ji
doporučit
k další přípravě dle navrženého řešení.
Na základě rozboru celé situace v souladu se závěry zpracovatelem technické studie
přednádražního prostoru a na základě zpracovaných studií
(Rozptylová studie „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ č. E/5040/2018/03, Technické
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., 09/2018, aktualizace 1/2022, Akustická studie č.
202202-02 „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, Akustika Bartek s. r. o., 02/2022,
Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí stavby „I/37 Žďár nad Sázavou SZ +
JZ obchvat“, RNDr. Kuras, 06/2019, revize 01/2022, Hodnocení vlivů na veřejné zdraví –
zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“,
MUDr. Bohumil Havel, 02/2022, Biologický průzkum „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ
obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022, Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz „I/37 Žďár nad
Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022) je možné považovat za vhodnou
variantu 1, ale z hlediska obyvatelstva a zabezpečení obsluhy území je jako nejvhodnější
varianta č. 2 za předpokladu uplatnění navrhovaných zejména protihlukových opatření.
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ČÁST G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš.
Přes Žďár nad Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který
negativně ovlivňuje životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Záměrem stavby je návrh přeložky silnice I/37 do nové stopy mimo centrum města, tak jak je
vymezen v Územním plánu. Přeložením silnice dojde k odvedení zejména tranzitní dopravy a
stávající průtah silnice 1. třídy bude po zprovoznění obchvatu sloužit pro místní dopravu.
Trasa obchvatu je vedena v západní poloze vzhledem k centru města. Začátek přeložky je
přibližně 500 před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 a ulicí Santiniho a dále prochází přes
rybníky Převorský a Nový Žďár (navrženo je prověření možnosti přemostění obou rybníků a
související vlhké louky s přírodním biotopem mostem nebo snížení nivelety komunikace a
uplatnění kompenzačních opatření – vytvoření náhradních biotopů), následně se trasa stáčí
jižním směrem do prostoru stávající zahrádkářské kolonie až po křížení se silnicí I/19 na
západním okraji sídliště Stalingrad. Řešení křižovatky silnic I/37 a I/19 umožní napojení
lokality sídliště Nový Dvůr. Od křižovatky se silnici I/19 je trasa vedena souběžně s
železniční tratí ve východní poloze do přednádražního prostoru, kříží silnici II/353 (ul.
Jihlavská) a napojí ve stávající okružní křižovatce na ulici Brněnská.
Jedná se o mírně zvlněný terén v nadmořské výšce v rozmezí 555–606 m n. m. Území je
rozděleno údolím řeky Sázavy. Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu.
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou.
Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky:
• 1. úsek – začátek přeložky – křižovatka I/37 x I/19 (mimo)
• 2. úsek – křižovatka I/37 x I/19 (včetně) – okružní křižovatka na ul. Brněnská.
Důvodem pro výstavbu obchvatu je potřeba snížení dopravní zátěže a s tím souvisejících
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví na komunikaci/komunikacích v obci
Žďár nad Sázavou. Výstavbou obchvatu dojde k převedení významné části z celkového
objemu tranzitní dopravy v obci na novou komunikaci. Po zprovoznění obchvatu města se
změní směrování tranzitní dopravy na vstupních křižovatkách. Změna směrování dopravy by
měla být podpořena i dopravním značením – například omezení vjezdu nákladní dopravy do
centra města, současně však by křižovatky měly být na tyto změny dimenzovány. Výrazné
snížení nákladních vozidel se projeví na křižovatkách, k úbytku tranzitujících osobních
vozidel dojde především na hlavním tahu městem na komunikaci I/37 a na souvisejících
křižovatkách.
Současný stav intenzity dopravy v centru města (přes 8 000 vozidel/24 hod.) je zdrojem
rychle se zhoršujícího stavu životního prostředí, zejména hladiny hluku a emisí. Intenzivní
doprava silnic I/37 a I/19, vedená centrem města, je zdrojem mnoha kritických situací ve
vztahu k pohybu pěších a ostatní nemotorové dopravě. Snaha o snížení rizika střetů, která se
projevuje vyznačením četných přechodů světelně řízených křižovatek kontraproduktivně na
plynulosti a propustnosti páteřních komunikací. Zpomalený pohyb, takřka souvislého proudu
vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí, prašnosti a hluku. V případě, že nebude v
dohledné době řešena dopravní situace zásadním způsobem, vzniká nebezpečí kolapsu
dopravního systému ve městě. Tato situace se z hlediska provedených průzkumů dopravy jeví
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jako reálná, při předpokládaném koeficientu nárůstu bude během příštích 15 let dosaženo
intenzit přes 10 000 vozidel/24 hod.
Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany.
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13, 602 00
Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, 07/2009).
Základním účelem technických studií je vytvoření dostatečného podkladu pro zadání dalšího
stupně projektové dokumentace – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).
Zájmovým územím pro posouzení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je
vymezená trasa obchvatu obou technických studií a řešení přednádražního prostoru, v souladu
s Územním plánem Žďáru nad Sázavou.
V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM) „Přeložka
silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní řešení
přednádražního prostoru v takové niveletě, která by vyloučila náročné tunelové i mostní
stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží
umístěné před nádražím ČD).
Nejexponovanější částí 2. úseku je prostor před stávajícím nádražím ČD. Přeložka silnice I/37
byla v rámci vyhledávací studie (Aktualizace studie tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou –
Velká Bíteš, VIAPONT s. r. o., 08/2006) navržena v tomto úseku na estakádě ve výšce cca
7,0 m nad stávajícím terénem. V technické studii (METROPROJEKT Praha a. s., 07/2009)
byla prověřena možnost vedení nivelety pod úrovní stávajícího přednádražního terénu
v tunelové variantě - tzn. v hloubce cca 10 m.
Nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak z hlediska vlivů
na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i ekonomické
náročnosti díla. Tunelová varianta představuje rovněž rasantní zásah do přednádražního
prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se
vymykají požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě, která by
vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy
stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
Na základě zpracovaných variant je doporučena varianty 1, použití varianty 2 pro další
projekční přípravu je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od ustanovení článku 11.2
a tabulky č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy) a případnou dohodou
mezi investorem a Městem Žďár nad Sázavou o spolupodílnictví na zvýšených nákladech z
důvodů vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a II/353.
Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově kříží ulici
Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí).
Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové, v místě křížení se silnicí II/353
je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta". Ostatní křížení s místními komunikacemi
(ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Varianta 2 se liší od varianty 1 vybudováním mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě
křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice II/353 (ulice Jihlavská).
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To se projeví v šířkovém uspořádání silnice I/37 v prostoru křižovatky (odbočovací a
připojovací pruhy), se zvýšením rozsahu mostního objektu SO 208.2 a tvaru a uspořádání
okružní křižovatky Jihlavská – Chelčického (SO 110.2). Parametry směrového a výškového
vedení trasy obchvatu a rozsah ostatních objektů je shodný.
Trasa navržené přeložky je v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina. Je zde
vymezen koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující koridor pro homogenizaci stávajícího
tahu i koridory pro umístění stavby obchvatu Žďáru nad Sázavou.
V Územním plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a
umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR Kraje Vysočina vymezený jako VPS – DK 05,
jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na šířku
uličních čar (volného stavebního prostoru).
Stavba prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zónou, v místě
přemostění Sázavy je kontakt s plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé
pozemky (niva). Na přelomu 1. a 2. části se přibližuje EVL Dívčina (ale je situována mimo
ni). Pro stavbu je významný přechod přes nivu Sázavy a blízkost historicky a kulturně
významného území v k. ú. Zámek Žďár. Nejblíže situovaný historický objekt je Dolní hřbitov
a Hospodářský dvůr Lyra. Pro omezení vlivu na tyto objekty jsou navržena v Dokumentaci
opatření. Stavba se dostává do kontaktu s prvkem územního systému ekologické stability
v místě přemostění Sázavy (lokální biokoridor), který kříží ve dvou místech mostními
objekty. V blízkosti přemostění je lokální biocentrum evidované pod názvem „U trati“.
Stavba přechází přes pozemky určené k plnění funkcí lesa o přibližné výměře 2 230 m2.
Území je klasifikováno jako území s potenciálními archeologickými nálezy.
Rozptylová studie č. E/5040/2018/03 posoudila vliv na kvalitu ovzduší (Příloha č. 7).
Podrobné zhodnocení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření byl upřesněn na
základě podrobné Akustické studie č. 202202-02 (Příloha č. 8).
Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je zpracováno autorizovanou osobou,
součástí je posouzení vlivu na předmět ochrany EVL včetně vymezených podmínek pro
ochranu (Příloha č. 9). Součástí Dokumentace je hodnocení vlivů na veřejné zdraví –
zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší (Příloha č. 10). Zpracován byl biologický
průzkum, který vycházel z předchozích průzkumů provedených rámcově v technických
studiích, z celoročního průzkumu v roce 2019 a nového průzkumu provedeného celoročně
v roce 2021 (Příloha č. 11). Rovněž bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na krajinný ráz
(Příloha č. 12).
Na životní prostředí může mít vliv příprava staveniště, zejména příprava území pro stavbu a
následně vlastní provoz. Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začlenění do
území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Navržené technické i
stavební řešení bude v souladu s požadavky na obdobné dopravní stavby za předpokladu
dodržení podmínek pro následnou přípravu stavby. Navržené podmínky zohlednily závěry
uvedených odborných materiálů.
Záměr odpovídá požadovanému řešení pro navrhované stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržené technické a stavební řešení a provozní zabezpečení a začlenění trasy
obchvatu je v souladu s požadavky na řešení takových staveb.
Navržena stavba bude řešena přiměřeným způsobem s ohledem na předmětné území a
dopravní charakteristiky území. Navržena jsou opatření pro zamezení možného vlivu na
okolní antropogenní a přírodní systémy.
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ČÁST H
Při zpracování dokumentace bylo postupováno následovně:
• získání základních informací o investičním záměru
• návštěvy lokality
• sběr existujících údajů o území
• porovnání záměru s obdobnými, již realizovanými, záměry
• identifikace chybějících znalostí a následné doplnění
• konzultace se specialisty
• detailní terénní průzkum
• kompletace údajů o záměru a údajů o dotčeném území
• analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou)
• kompletace dokumentace
Zpracovatel dokumentace všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše
zpracovaném materiálu. V některých případech byl uveden odborný odhad vycházejících
z obdobných staveb.
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Internetové stránky Kraje Vysočina, www kr-vysocina.cz
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Mapové servery Mapy.cz a Google earth
ČÚZK
Základní hydrogeologické mapě ČSSR 1:200000 (Milena Hazdrová et al.)
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PŘEHLED ZKRATEK
AOPK
BaP
BPEJ
ČGS
ČHMÚ
ČOV
ČR
č. p.
DoKP
EVL
HPJ
CHOPAV
CHVPS
k. ú.
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MZCHÚ
MŽP
M n. m.
NEL
N
NRBK
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LBC
LBK
O
ORL
OZKO
ORP
PK
PP
PR
PUPFL
RB
RD
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s.r.o.
SEKM
ÚSES
ÚP
VKP
ZCHÚ
ZPF
ZÚR

Agentura ochrany přírody a krajiny
benzo(a)pyren
bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
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Úvod
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou –
SZ + JZ obchvat“ do kategorie II (zjišťovací řízení), bodu 49. Silnice všech tříd a místní
komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní
pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b),
limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.

POSTUP PŘÍPRAVY ZÁMĚRU Z HLEDISKA POSOUZENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská
Vzhledem k bezprostřední návaznosti je nutné uvést stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská – Brněnská“, pro kterou bylo zpracováno v 04/2018 Oznámení podlimitního záměru
Jednalo se o podlimitní záměr uvedený v příloze č. 1, v kategorii II, pod bodem 49 Silnice
všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené
délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové
intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro
stávající stavby (b). Limity jsou ad. a) 2 km, ad. b) 1 000 voz/24 hod.
Předmětem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ je přeložka silnice I/37 v
úseku mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáru nad Sázavou, která výrazně odlehčí
dopravě v Brněnské ulici, v níž se dnes spojují dopravní proudy směřující do Žďáru nad
Sázavou od východu po silnici I/19 ve směru od Nového Města na Moravě, resp. od jihu po
silnici I/37 ve směru od Velké Bíteše (a tím od dálnice D1). Začátek přeložky silnice I/37 je
ve středu budoucí okružní křižovatky OK1 na Jihlavské ulici (silnice II/353). Trasa vede
směrem na jihovýchod dvěma protisměrnými kruhovými oblouky, poté se trasa silnice stáčí
na východ. Konec přeložky je ve středu okružní křižovatky OK2. Délka přeložky silnice I/37
je 778,805 m. Jelikož se tento záměr nachází ve zvláště chráněném území (CHKO Žďárské
vrchy) a dosahuje 38,9 % limitní hodnoty, jednalo se o podlimitní záměr vyžadující
předložení Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona (§ 6 odst. 2 zákona).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ve sdělení
z 24. 4. 2018, č. j. KUJI 31808/2018, OZPZ 129/2018 Ča) k podlimitnímu záměru (kód
záměru VYS670P) uvedl dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen
„zákona“) s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, že podlimitní záměr
„I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ v uvedeném rozsahu (kapacitě) nepodléhá
zjišťovacímu řízení dle zákona.
V současnosti pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ vydal Krajský úřad
Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu Územní rozhodnutí č. j. KUJI
50252/2020 dne 28. 5. 2020, které nabylo právní moci 29. 6. 2020. Tato stavba představuje
dočasné řešení odlehčení dopravy v Brněnské ulici při současném umožnění pozdějšího
vybudování výhledového obchvatu silnice I/37.
I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat
Celý obchvat města, který zahrnuje severozápadní a jihozápadní obchvat a bude výhledově
řešen v rámci připravovaného konečného řešení v rámci stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ
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+ JZ obchvat” vyžaduje následnou přípravu stavby. Zpracováno bylo Oznámení záměru,
jehož úkolem bylo poskytnout podklady pro zjišťovací řízení pro cílové řešení obchvatu.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13,
602 00 Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou –
obchvat 2. část“, METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2,
07/2009. V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM)
„Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní
řešení záměru v přednádražním prostoru.
Proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a byl vydán
závěr zjišťovacího řízení č.j. KUJI 35484/2020 z 8. 4. 2020.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s
přihlédnutím k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením, došel příslušný
úřad dle § 7 odst. 5 zákona k závěru, že u záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“
nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován podle zákona.
Zpracovatel dokumentace se má dle závěru zjišťovacího řízení při jejím zpracování zabývat
všemi relevantními připomínkami získanými v rámci zjišťovacího řízení, a tyto připomínky
samostatně vypořádat.
Dokumentaci je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
1. Doplnit posouzení vlivů stavby na krajinný ráz ve smyslu obdržených vyjádření a
podrobněji se zaměřit na možnosti snížení vlivu záměru na krajinný ráz, především:
- prověřit možnost snížení výšky náspů a možnost pohledového odclonění kritických
úseků (hlavně směrem od kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a směrem k
němu)
- navrhnout další kompenzační opatření zmírňující narušení krajinného rázu
- specifikovat konkrétní použití, rozsah a výšku protihlukových stěn a jejich uplatnění
v rámci významných krajinných pohledů
- prověřit konkrétní dopady na krajinný ráz v prostoru u hospodářského dvora Lyra, u
Dolního hřbitova a překročení řeky Sázavy
2. Doložit vizualizaci stavby v pohledových osách od severu, severozápadu a západu.
3. Navrhnout řešení minimalizující zásahy do VKP a prvků ÚSES – zejména u mostů
přes Sázavu u areálu společnosti TOKOZ a.s. a u viaduktu.
4. Při řešení odvodnění komunikace se zaměřit na co největší zadržení vody v krajině za
použití co největšího možného počtu zasakovacích prvků.
5. Variantně prověřit možnost přemostění nivy Sázavy u areálu společnosti TOKOZ a.s.
včetně přilehlé vlhké louky a rybníků Převorovský a Nový; případně navrhnout
přiměřená kompenzační opatření vyvažující negativní zásahy do těchto biotopů.
6. V posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyhodnotit vliv zimní
údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím obojživelníků v EVL
Dívka (rybník Pihoun), v dokumentaci dále vyhodnotit tento vliv i v dalších vodních
plochách v bezprostředním okolí záměru.
7. Prověřit a navrhnout opatření k zachování migrační prostupnosti a propojení
jednotlivých subpopulací obojživelníků, se zvýšenou pozorností na místa sezónních
tahů obojživelníků; určit kritická místa migrační prostupnosti i pro ostatní druhy
živočichů a navrhnout příslušná opatření k eliminaci negativních vlivů na jejich
populace.
8. Detailněji se zabývat vlivem záměru na kulturní dědictví dotčeného území.
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Vzhledem k výše uvedenému požadavku je následně uvedeno vypořádání připomínek a
výše uvedených požadavků vymezených ve zjišťovacím řízení.
Kurzívou je vždy uvedeno vypořádání zpracovatelem „dokumentace“.
1. Doplnit posouzení vlivů stavby na krajinný ráz ve smyslu obdržených vyjádření a
podrobněji se zaměřit na možnosti snížení vlivu záměru na krajinný ráz, především:
o prověřit možnost snížení výšky náspů a možnost pohledového odclonění
kritických úseků (hlavně směrem od kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře a směrem k němu)
o navrhnout další kompenzační opatření zmírňující narušení krajinného rázu
o specifikovat konkrétní použití, rozsah a výšku protihlukových stěn a jejich
uplatnění v rámci významných krajinných pohledů
o prověřit konkrétní dopady na krajinný ráz v prostoru u hospodářského dvora
Lyra, u Dolního hřbitova a překročení řeky Sázavy
Zpracovatel Dokumentace:
Posouzení vlivů na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12 (Posouzení vlivu stavby na
krajinný ráz „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022).
Dokumentace se zaměřila na kritické úseky vedení trasy s pořízením fotodokumentace ve
směru na Zelenou Horu ze severozápadní a západní strany území, a naopak ze Zelené Hory ve
směru k vedení trasy, tj. v západním směru od Zelené Hory.
Současně byly prověřeny možnosti dopadu na krajinný ráz u nejblíže situovaných
historických objektů, tj. Dolního hřbitova a Hospodářského dvora Lyra. Navržena jsou
opatření vycházející jednak z hodnocení krajinného rázu, ale také související s výsledky
biologického průzkumu. Navrženo je proto prověření možnosti technické úpravy vedení trasy
v lokalitě Převorský rybník a Nový Žďár s uplatněním mostního objektu nebo uplatnění
kompenzačních opatření (vytvoření náhradních biotopů). Současně je uvedena podmínka, aby
dle konečného technického řešení výška mostního objektu nebo násypů (včetně
protihlukových stěn) nebyla nad úrovní střech domů podél ulice Dvorská. Rovněž pro
ochranu Dolního hřbitova je navržena úprava svahu tak, aby došlo ke zmírnění sklonů náspu a
silnice byla pomocí vegetačních úprav začleněna do území s opticky příznivém oddělení
Dolního hřbitova. S touto úpravou souvisí i úprava převedení trasy přes nivu Sázavy.
2. Doložit vizualizaci stavby v pohledových osách od severu, severozápadu a západu.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci Přílohy č. 12 je uvedena fotodokumentace zachycující pohled od Zelené Hory ve
směru k vedení trasy silnice na severozápad, západ a jih. Naopak jsou zachyceny pohledy ve
směru k Zelené Hoře od vedení trasy silnice I37 ve směru k Zelené Hoře (tj. na východ,
severovýchod a sever). Vzhledem k návrhu na technickou úpravu trasy v oblasti Dolního
hřbitova a v lokalitě Převorský rybník a Nový Žďár s posouzením možnosti úpravy
technického řešení (uplatnění mostního objektu nebo výšky vedení trasy komunikace) bude
prověřena možnost technického řešení úprava, která umožní provést v době projektové
přípravy podrobnou vizualizaci.
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3. Navrhnout řešení minimalizující zásahy do VKP a prvků ÚSES – zejména u mostů
přes Sázavu u areálu společnosti TOKOZ a.s. a u viaduktu.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci podmínek v kapitole D.IV. je navržena minimalizace zásahu do VKP a prvků ÚSES.
Vliv na lokální biokoridor, který je dotčen na dvou místech navrhovanou trasou, je
zabezpečen navrhovanými mostními objekty v 1. části mostem na silnici I/37 přes řeku
Sázavu a cyklistickou stezku délky 89,7 m. Požadovaná minimální šířka mostu bude
dodržena. V tomto území je v navazujícím úseku navrženo prověření možnosti změny
technického řešení, což může souviset s komplexní úpravou.
V 2. části je biokoridor Sázava rovněž řešen mostním objektem v km 3,2. Velikost mostního
objektu je pro zabezpečení dodržení funkčnosti prvku územních systémů ekologické stability
dostatečná, což je posouzeno autorizovanou osobou pro projektování ÚSES v kapitole D.I.7.
4. Při řešení odvodnění komunikace se zaměřit na co největší zadržení vody v krajině za
použití co největšího možného počtu zasakovacích prvků.
Zpracovatel Dokumentace:
Řešení nakládání s dešťovými vodami je uvedeno v kapitole B.III. 2. Při projekčním řešení
nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení vody v krajině, uplatněny
budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že geologické podloží umožní
uplatnit zasakování.
V případě, že nebude možné provádět na základě hydrogeologického průzkumu zasakování,
budou v souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop pak budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Menší dešťové srážky, dopadající na povrch vozovky nebo do jejích odvodňovacích prvků
(příkopů) ovlivní průtoky přilehlých vodotečí jen málo, protože většina jich prostřednictvím
vsakovacích příkopů obohatí podzemní vody. Z toho důvodu budou mít větší význam
extrémní srážkové epizody (přívalové deště).
5. Variantně prověřit možnost přemostění nivy Sázavy u areálu společnosti TOKOZ a.s.
včetně přilehlé vlhké louky a rybníků Převorovský a Nový; případně navrhnout
přiměřená kompenzační opatření vyvažující negativní zásahy do těchto biotopů.
Zpracovatel Dokumentace:
Na základě hodnocení dopadu na krajinný ráz a vzhledem k závěrům biologického průzkumu
je navrženo prověření možnosti technické úpravy vedení trasy v lokalitě Převorský rybník a
Nový Žďár, včetně související vlhké louky s významným biotopem, které zahrnují výskyt
chráněných druhů flory i fauny. Navrženo je prověření možnosti uplatnění mostního objektu
nebo navržení kompenzačních opatření (vytvoření náhradních biotopů – např. tůňky).
6. V posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyhodnotit vliv zimní
údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím obojživelníků v EVL
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Dívka (rybník Pihoun), v dokumentaci dále vyhodnotit tento vliv i v dalších vodních
plochách v bezprostředním okolí záměru.
Zpracovatel Dokumentace:
Údržba komunikací pomocí chemických rozmrazovacích materiálů může mít přímý či
nepřímý vliv na půdu, povrchové i podzemní vody, vegetaci i faunu. V zájmu ochrany přírody
se pravidla pro zimní údržbu vyskytují v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
který v § 26 zakazuje chemickou údržbu na celém CHKO. Pokud veřejný zájem převažuje
nad zájem ochrany přírody nebo v zájmu přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, může
příslušný orgán ochrany přírody udělit výjimku ze zákazů.
Při používání materiálů pro zimní údržbu dochází k jejich transportu do okolí přímým
rozptylem při aplikaci materiálu, rozstřikem sněhu, sněhové břečky od kol vozidel,
transportem odtékajícími tavnými a srážkovými vodami do půdy a povrchových a
podzemních vod, odklízecími mechanismy při údržbě vozovek tvorbou aerosolu vlivem
rotace kol, větrem, či tlakovou vlnou vytvářenou projíždějícími vozidly. Kontaminovaný
roztok z rozbředlého sněhu se do povrchových a podzemních vod dostává především
povrchovým odtokem a infiltrací.
Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost dávkování, aby nedocházelo k vyšší aplikaci soli,
než je nutné. Je dobré dbát také zvýšené opatrnosti při přepravě materiálu, aby nedocházelo k
únikům během transportu. Dále je vhodné provádět chemické ošetření vybraných úseků
pomocí moderní technologie zkrápění soli, která umožňuje přesnou regulaci dávkování a
minimalizaci posypového materiálu. Stavebně technická opatření na těchto komunikacích
vhodná nejsou. Jelikož pro celkový obsah chloridů v půdním prostředí není definována žádná
limitní hodnota. Aplikace rozmrazovacích i inertních materiálů ovlivňuje chemismus půd, a to
především do vzdálenosti 10 m od vozovky. S rostoucí vzdáleností naměřené hodnoty klesají.
Tato skutečnost souvisí i s výsadbou nové vegetace v okolí komunikace, s uplatněním druhů,
které snášejí zasolení.
Při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu zimní údržby, který je projednáván
s CHKO Žďárské vrchy. Na území CHKO je možné zabezpečit, aby zimní údržba byla
prováděna posypem zdrsňujícími materiály nebo prohrnováním nebo chemicky na základě
povolené výjimky (dle Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy). V místech nejblíže situovaných
významnému území z hlediska ochrany vod a přírody je nezbytné prověřit v rámci provozu po
dokončení stavby program zimní údržby.
V kapitole B.III.4 je uvedeno vyhodnocení vlivu a v kapitole D.IV vymezeny podmínky pro
další přípravu záměru z hlediska populací obojživelníků. V Příloze č. 9 Posouzení vlivu
záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí je uvedeno posouzení vlivu na předmět ochrany a
stanoveny podmínky kromě období výstavy, také pro období provozu. Tyto podmínky jsou
uvedeny v Dokumentaci v části D.IV.
7. Prověřit a navrhnout opatření k zachování migrační prostupnosti a propojení
jednotlivých subpopulací obojživelníků, se zvýšenou pozorností na místa sezónních
tahů obojživelníků; určit kritická místa migrační prostupnosti i pro ostatní druhy
živočichů a navrhnout příslušná opatření k eliminaci negativních vlivů na jejich
populace.
Zpracovatel Dokumentace:
Pro zabezpečení zamezení mortality jedinců všech obojživelníků je nezbytné v částech, kde je
výskyt možný (tj. v případě kuňky o blízkost lokality Pihoun, lokality v blízkosti rybníků
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Převorský a Nový Žďár, rybníku Jordánek) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které
mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci
vyhledávají hmyz, který se kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybníka Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé
straně trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem (na opačné
straně vedení trasy silnice). V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že
bude na základě prověření možnosti tohoto technického řešení realizován mostní objekt není
tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby. V případě realizace kompenzačních
opatření, tedy vytvořením náhradního biotopu, bude bariéra uplatněna v místě tohoto biotopu.
Vyhodnocení a podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 9 a aplikovány, v kapitole D.IV.
8. Detailněji se zabývat vlivem záměru na kulturní dědictví dotčeného území.
Zpracovatel Dokumentace:
Kulturní dědictví dotčeného území je zejména v oblasti 1.etapy navrhované trasy, zejména
tato oblast souvisí se zámkem, Zelenou Horou, Dolním hřbitovem a Hospodářským dvorem
Lyra. Dokumentace se věnuje v jednotlivých částech tomu, jaký vliv by mohla stavba pro
dané území znamenat s vymezením opatření pro zamezení vlivu na toto kulturní dědictví.
Pro ochranu Dolního hřbitova je navržena úprava svahu tak, aby došlo ke zmírnění sklonů
náspu. Silnice bude opticky příznivě pomocí vegetačních úprav začleněna do území a
výhledově po zapojení vegetace bude oddělen Dolní hřbitov od trasy silnice v tomto území.
Navrženo je proto prověření možnosti technické úpravy vedení trasy v lokalitě Převorský
rybník a Nový Žďár s uplatněním mostního objektu nebo prověření výšky násypů (včetně
protihlukových stěn) tak, aby nebyla niveleta komunikace nad úrovní střech domů podél ulice
Dvorská. Současně je řešeno posouzení pohledových poměrů ze Zelené Hory a naopak ve
směru na Zelenou Horu (viz. Příloha č. 12).
K oznámení záměru obdržel příslušný úřad vyjádření těchto subjektů:
• Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 9. 3. 2019, č. j.
ŽP/429/20/TD-2,
• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
ze dne 16. 3. 2020, č. j. 00640/ZV/2019
• Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ze dne 17. 3.
2020, č. j. ČIŽP/46/2020/1269
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18. 3. 2020, č. j.
KHSV/03884/2020/ZR/HOK/Roh
• TOKOZ a.s. ze dne 18. 3. 2020
• Kinský Žďár, a.s. ze dne 18. 3. 2020
• Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Žďár nad Sázavou 3 ze dne 20. 3.
2020, zn. ZO ČZS Žďár n. S. 3
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 31. 3. 2020, zn.
PVL23624/2020-240 – vyjádření zasláno po skončení lhůty pro vyjádření
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 9. 3. 2019, č. j.
ŽP/429/20/TD-2
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí nemá k procesu EIA připomínky.
Zpracovatel Dokumentace:
Bez komentáře
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
ze dne 16. 3. 2020, č. j. 00640/ZV/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (dále
jen „SCHKO“) považuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona.
Za nejvýznamnější považuje ovlivnění krajinného rázu, dopad na evropsky významnou
lokalitu (EVL) Dívka a přírodní biotopy mezi nivou Sázavy a Převorovským rybníkem. Dle
SCHKO dochází v oblasti, kde silnice překonává velké převýšení a je řešena náspy, k velmi
silnému zásahu do krajinného rázu. Jde zejména o násep v pohledové ose od Zelené hory JV
směrem. V hodnocení krajinného rázu je tento zásah vyhodnocen jako slabý až středně silný.
Tento násep je nutné eliminovat co největším snížením náspu a výraznými kompenzačními
opatřeními. Silným zásahem je i násep v prostoru hospodářského dvora Lyry, kde dochází i k
velmi silnému vlivu do kulturně-historické charakteristiky území i přírodní charakteristiky
nivy řeky Sázavy. Pokud niveleta komunikace dosáhne do úrovně střech RD, je tento vliv z
hlediska krajinného rázu dle SCHKO fatální. Kompenzační opatření je ve větší míře nutné
navrhnout i v místě napojení na stávající komunikaci v oblasti Tokozu. Bezprostřední kontakt
stavby s Dolním hřbitovem je z pohledu krajinného rázu zásadní a zásah lze označit za velmi
silný až zásadní.
SCHKO dále poukazuje na výstavbu protihlukových stěn, které jsou z hlediska zvýraznění
viditelnosti staveb a ochrany krajinného rázu nepřijatelné a v případě skleněných stěn dochází
i ke střetu s ochranou volně žijících ptáků.
Z hlediska EVL a biotopů označuje SCHKO za nejproblematičtější úsek v části mezi nivou
Sázavy a Převorovským rybníkem. Pro zachování stávajících významných biotopů by bylo
vhodnější tento úsek přemostit. Současným řešením by dle SCHKO došlo k zániku téměř celé
vlhké louky s výskytem přírodních biotopů – vlhké pcháčové louky (T1.5) a nevápnitého
mechového slatiniště (R2.2) se zvláště chráněnými druhy vachtou trojlistou a prstnatcem
májovým, a k zániku velké části nebo celého Převorovského a Nového rybníka s hojným
výskytem obojživelníků.
Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné blízkosti EVL Dívka představuje
významné riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik celé řady nových vlivů,
negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu.
SCHKO dále poukazuje na předložené materiály ke zjišťovacímu řízení, ve kterých chybí
řešení otázky vlivu zimní údržby komunikací na kvalitu vody ve vztahu k populacím
obojživelníků v EVL Dívka (rybník Pihoun), ale i v dalších vodních plochách (Nový,
Převorovský, Jordánek, Za Starým dvorem). V předložené dokumentaci je zmiňováno
zabezpečení stavby před vstupem a možnými úhyny obojživelníků. Je však třeba také trvale
vyřešit pravidelné jarní tahy obojživelníků ve vztahu k dokončenému obchvatu, a to nejen u
rybníka Pihoun, ale také u ostatních vodních ploch (Nový, Převorovský, Jordánek, Za Starým
dvorem - p. č. 768).
Komentář příslušného úřadu:
SCHKO ve svém vyjádření uvádí seznam připomínek, které je nezbytné prověřit v
dokumentaci EIA. Tyto připomínky příslušný úřad uvedl v požadavcích na zpracování
dokumentace.
Zpracovatel Dokumentace:
Jak je uvedeno v komentáři k podmínkám, které je nezbytné řešit v Dokumentaci EIA
v předcházející části, je navrženo prověření technického řešení převedení trasy v lokalitě
rybníků Převorovský a Nový Žďár, včetně vlhké louky s výskytem přírodních biotopů,
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mostním objektem. Současně je uvedena podmínka, aby mostní objekt nebo niveleta trasy
nepřesahovala výšky střech objektů podél ulice Dvorská. Důvodem jsou rovněž výsledky
biologického průzkumu provedeného ve vegetačním období roku 2021 (uveden v Příloze č.
11). Na základě prověření technického řešení budou při úpravě nivelety komunikace navržena
kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů).
Současně byl posouzen vliv vedení trasy v území souvisejícím s Dolním hřbitovem a
Hospodářským dvorem Lyra. Navržena jsou opatření (zmírnění sklonu náspu v místě u
Dolního hřbitova, odčlenění trasy silnice I/37 vegetací, mostní objekt nebo úprava nivelety
nepřesahující výšky objektů podél ulice Dvorská).
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12. Jsou uvedeny pohledy ze
Zelené Hory v jednotlivých směrech k místu vedení trasy silnice I/37 a naopak pohledy na
Zelenou Horu. Současně jsou uvedeny podmínky pro začlenění trasy do území (kapitola
D.IV).
Problematika vlivu na populace obojživelníků je podrobně rozebrána v Posouzení vlivu
záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí. Jsou stanoveny podmínky pro dobu stavby a pro dobu
provozu. Tyto jsou součástí podmínek v kapitole D.IV.
Pro dobu výstavby se jedná zejména o instalaci bariérové ochrany lokality Pihoun. Na okraj
EVL (nikoli staveniště), v části rybníka Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat
dočasnou bariéru (PE fólie s výškou 50 cm). Účelem instalace tohoto zařízení bude zabránění
migraci obojživelníků do prostoru staveniště.
Současně bude nezbytné zajistit, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do kontaktu
s vodou na lokalitě Pihoun, neboť obojživelníci, zejména jejich larvální stádia, jsou velmi
citliví na změny chemismu vody a případné znečištění. Totéž v případě provozu stavby, tzn.
odvodňovací příkopy podél paty svahu komunikace, budou zaústěny mimo EVL.
Další podmínkou pro období výstavby je zamezení využívání místní nezpevněné komunikace
pro účely výstavby přes hráz rybníka Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem.
Pro období provozu je vzhledem k blízkosti lokality a uvažované komunikace I/37 bude při
západním okraji komunikace instalována jednostranně (směrem ke komunikaci) neprostupná
trvalá zábrana o délce cca 300 m, a to v úseku přiléhajícímu k EVL. Trvale umístěné záchytné
bariéry mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích.
Stejné podmínky platí pro lokality v blízkosti rybníků Převorský a Nový Žďár nebo rybníku
Jordánek) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které mohou žáby ochránit i při tzv.
nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se
kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybník Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé straně
trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem na opačné straně
vedení trasy silnice. V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že bude
realizován mostní objekt není tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby.
Vyhodnocení a podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 9 a aplikovány, v kapitole D.IV.
Současně jsou uvedeny v kapitole D.IV podmínky pro realizaci protihlukových stěn
s ohledem na ornitofaunu a pohledové charakteristiky (materiál, barva, začlení PHS
s využitím např. popínavých druhů rostlin).
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ze dne 17. 3.
2020, č. j. ČIŽP/46/2020/1269
• Oddělení ochrany přírody upozorňuje na nutnost postupu v souladu se zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, především ve smyslu nutnosti vydání závazného stanoviska k
činnostem v CHKO, zákonné ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a s tím související
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vydání výjimky ze zákazů včetně případných zamýšlených transferů, a dále pak nutnosti
postupu dle ustanovení zákona 114/1992 Sb. týkajících se ochrany krajinného rázu. Inspekce
za úsek ochrany přírody nepožaduje další posuzování podle zákona.
Zpracovatel Dokumentace:
Postupováno bude v souladu s platnou legislativou v ochraně přírody a krajiny. Vymezeny
jsou zjištěné chráněné druhy flory a fauny, pro které bude investorem požádáno o vydání
závazného stanoviska o udělení výjimky ze zákazů. Zpracován je biologický průzkum, který
je uveden v Příloze č. 11. Posouzení vlivu na krajinný ráz je uvedeno v Příloze č. 12. Ze
závěrů obou studií při hodnocení vlivů na dotčené složky životního prostředí Dokumentace
vychází a uplatňuje vymezené podmínky v kapitole D.IV.
• Oddělení ochrany lesa uvádí, že z předložených podkladů vyplývá, že dojde k záboru
0,24 ha pozemků určených pro plnění funkcí lesa a bude postupováno v souladu s platným
zněním zákona č. 259/1995 Sb., o lesích. Zábor lesních pozemků i jejich dotčení do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa je v kompetenci příslušného orgánu státní správy lesů.
Inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Zpracovatel Dokumentace:
Při další přípravě stavby bude postupováno v souladu s příslušnou legislativou.
• Oddělení ochrany vod nemá připomínek a nepožaduje pokračování procesu EIA.
• Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
• Oddělení odpadového hospodářství nemá k záměru připomínek a nepožaduje pokračování v
procesu EIA.
Komentář příslušného úřadu:
Na základě uvedených stanovisek inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Zpracovatel Dokumentace:
Bez komentáře.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18. 3. 2020, č. j.
KHSV/03884/2020/ZR/HOK/Roh
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) ve svém
vyjádření uvádí jako nejpodstatnější teoretickou možnost ohrožení veřejného zdraví
související s realizací záměru při eventuální možnosti překračování imisních limitů některých
plynů či aerosolů v souvislosti s dopravou po nové silnici nebo možnost ohrožení veřejného
zdraví při případné expozici nadměrným hlukem z dopravního provozu po nové silnici, popř.
ze související stavební činnosti. KHS uvádí, že v předložené hlukové studii byl posuzován
výhledový stav – hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích v roce 2035. Bylo
zvoleno 12 výpočtových bodů a zde byla modelována hluková zátěž z dopravy. Jako hlavní
vstupní údaje pro posouzení byly použity intenzity dopravy z celostátního sčítání intenzit
dopravy se zohledněním růstových koeficientů.
Jako nutná protihluková opatření je navrženo sedm protihlukových stěn o celkové délce
1 459 m. KHS dále uvádí, že ze závěrů zpracované hlukové studie vyplývá předpoklad
nepřekračování příslušných hygienických limitů v denní i noční době stanovené dle nařízení
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vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění u nejbližších hlukově chráněných prostor
nacházejících se v blízkosti nové komunikace po realizaci záměru s výhledem pro rok 2035.
Realizace plánovaného záměru nevyvolá výraznou změnu akustické situace v chráněném
venkovním prostoru dotčených staveb zájmového území a nezpůsobí překročení platných
hygienických limitů hluku ani v denní, ani v noční době. Z výsledků Hodnocení vlivů na
veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší dále vyplývá, že vypočtená
budoucí hluková zátěž z provozu obchvatu sice může být pro část obyvatel okolní zástavby i
při dodržení hlukových limitů zdrojem obtěžování a rušení hlukem ve spánku, avšak
nedosahuje úrovně, při které by jí bylo možné považovat za významné zdravotní riziko.
KHS v závěru svého vyjádření upozorňuje, že v závazných stanoviscích v následných
řízeních dle stavebního zákona bude uplatňovat podmínku pro provedení kontrolního měření
hluku z dopravy po novém obchvatu po jeho dokončení v rámci zkušebního provozu stavby.
Dále upozorňuje, že pokud dojde do doby zahájení stavebního řízení k zásadní změně v
legislativě v oblasti hlukové problematiky, bude požadovat zpracovat novou hlukovou studii.
Zpracovatel Dokumentace:
V rámci přípravy Dokumentace EIA je zpracována aktualizace Akustické studie, která je
uvedena v Příloze č. 8. Podmínky pro další postup v rámci přípravy stavby a po uvedení
stavby do provozu z hlediska vlivu na akustickou situaci jsou uvedeny v kapitole D.IV.
TOKOZ a.s. ze dne 18. 3. 2020
TOKOZ a.s. ve svém vyjádření uvádí, že navržený obchvat města Žďáru nad Sázavou vedený
západním směrem považuje za nešťastný. Obchvat je obchvatem jen částečným, značná část
vede skrze město. TOKOZ a.s. navrhuje prověřit tzv. Východní variantu obchvatu města Žďár
nad Sázavou, která by odkláněla provoz skutečně mimo město, a byla by jednodušší – návrh
Východní varianty byl přiložen k vyjádření.
Další připomínky k posuzovanému záměru společnosti TOKOZ a.s.:
- zdravotní hledisko – bude se jednat o významný hlukový a emisní dopad průtahu městem.
Posuzovaný záměr nepomáhá vynesení hluku a emisí z města a jen přivádí dopravu do přímé
blízkosti jiných obytných čtvrtí. Vlastní stavba obchvatu zkomplikuje fungování města, bude
křižovat nově vybudované cyklistické stezky, zvýší emise hluku, prachu apod.;
- hledisko ochrany památek a přírody – ze Zelené hory bude znehodnocen celý výhled,
obchvat je plánován v těsné blízkosti historické památky Dolní hřbitov;
- narušení podnikatelského záměru TOKOZ a.s. – navrhovaný obchvat zasahuje do majetku
společnosti, tento majetek společnost TOKOZ a.s. nutně potřebuje pro podnikání a nemá
alternativu nahradit ho jiným způsobem.
Společnost TOKOZ a.s. nesouhlasí se záměrem v předložené podobě a požaduje plné
posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve dvou variantách – Západní i Východní.
Komentář příslušného úřadu:
K posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci a významnosti příspěvků emisí do ovzduší
byla v rámci zjišťovacího řízení předložena akustická a rozptylová studie, a také hodnocení
vlivu záměru na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší. Závěry těchto
studií dokládají dodržování příslušných limitů, z čehož lze usuzovat, že vlivy na veřejné
zdraví spojené s realizací záměru nebudou představovat významné zdravotní riziko.
Problematika ochrany krajinného rázu a hodnotných území bude řešena v dokumentaci EIA.
Narušení podnikatelského záměru společnosti TOKOZ a.s. – majetkoprávní vztahy či
ekonomické otázky nejsou uvedeny v rozsahu posuzování v § 2 zákona.
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Posouzení Východní varianty záměru – příslušný úřad zajišťuje posuzování záměru v takové
variantě, která je oznamovatelem předložena. Příslušný úřad může zpracování a předložení
variantních řešení oznamovateli pouze doporučit, nikoli nařídit. Doporučení prověřit tzv.
Východní variantu příslušný úřad uvedl v požadavcích na zpracování dokumentace.
Zpracovatel Dokumentace:
Vedení obchvatu západním směrem je označeno jako neodůvodněné a v rozporu s veřejnými
zájmy s tím, že navrhovaná stavba bude mít dopad na kulturní bohatství Žďáru nad Sázavou
včetně světové kulturní památky UNESCO. Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní
varianty obchvatu, která by začínala před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u
Mělkovic až na ulici Brněnská. Firma TOKOZ a.s. Vyjádření uvádí situaci s názvem
„Koncepce přeložek silnic I/19 a I/37 pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce
z 06/2016, zpracovanou firmou Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
Přeložka silnice byla dle údajů uvedených na stránkách města dlouhodobě připravována a
projednávána. V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách
územního rozvoje Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v zemním plánu města Žďár nad
Sázavou je vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna č.
4, která byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně. Ale i přesto je požadována varianta východního obchvatu
orientačně začleněna do kapitoly B.I.5 s možností rámcového posouzení možných vlivů, které
je vymezeno pouze na základě předložené situace (vyjádření TOKOZ a.s.). Při neznalosti
konkrétního technického řešení navržené trasy, je z údajů zachycených v příslušné kapitole
zřejmé, že tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány obcí, tyto
s takovým řešením nepočítají. Současně by trasa významně narušila celý systém ekologické
stability v několika místech, znamenala by vliv na vodní soustavu v území. Současně
východní trasa narušuje celistvost ucelených honů zemědělsky obdělávaných pozemků,
kromě záboru ZPF naruší zemědělskou výrobu. Východní trasa je vedena v území, které je
vymezeno jako významné z hlediska migrace velkých savců.
Kladem varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním charakteristikám nebude
ovlivněn koridor pohledu na Zelenou horu.
Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené varianty lze konstatovat, že uvedená
varianta není významně příznivější. Tyto závěry již nesporně byly vyhodnoceny při přípravě
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě Územního plánu Žďár nad Sázavou a
obcí.
Otázka vlivu hlukové zátěže je řešena v Akustické studii, která je uvedena v Příloze č. 8,
hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší je posouzeno
a podrobně rozpracováno v odborném materiálu uvedeném v Příloze č. 10. Dokumentace se
věnovala podrobně místu souvisejícímu s vedením trasy v blízkosti Dolního hřbitova a
navrhla podmínky související se začleněním trasy do této části území. Jsou uvedeny v části
D.IV.
Řešení problematiky podnikatelského záměru nepřísluší procesu posouzení připravovaného
záměru.
Kinský Žďár, a.s. ze dne 18. 3. 2020
Kinský Žďár a.s. ve svém vyjádření uvádí shodné připomínky k záměru, jako společnost
TOKOZ a.s. Jedná se o požadavek posouzení Východní varianty obchvatu města Žďár nad
Sázavou, zmiňuje zdravotní hlediska záměru, hledisko ochrany památek. Dále je ve vyjádření
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uvedena obava z významného narušení kvality podmínek pro provozování cestovního ruchu a
narušení podnikatelského záměru rodinné firmy Kinský Žďár a.s. se zásahem do soukromého
majetku. Kinský Žďár a.s. nesouhlasí se záměrem a požaduje plné posouzení vlivu stavby na
životní prostředí ve dvou variantách – Východní i Západní. Při posuzování by měl být kladem
zvýšený důraz na zdravotní hlediska, ochranu památek, cestovní ruch a přírodu. V závěru
vyjádření je uveden požadavek na zařazení Kinský Žďár a.s. mezi účastníky řízení záměru a o
informování o všech jeho změnách a rozhodnutích.
Komentář příslušného úřadu:
Obdobně viz komentář k vyjádření společnosti TOKOZ a.s. K problematice narušení
cestovního ruchu v dotčené oblasti – stejně jako majetkoprávní vztahy, ani problematika
cestovního ruchu není zařazena do rozsahu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
vymezeném v § 2 zákona. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí (§ 3 písm. l zákona)
není správním řízením dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, proto okruh účastníků řízení
není vymezován. Příslušný úřad zveřejňuje informace a dokumenty pořízené v průběhu
posuzování v souladu s ustanovením § 16 zákona.
Zpracovatel Dokumentace:
K požadavku uplatnění východní varianty je uveden komentář v předchozím vyjádření, neboť
jsou uvedeny shodné připomínky k záměru, jako společnost TOKOZ a.s.
Pochopitelná je obava z hlediska vlivu na památky, které se nacházejí v blízkosti vedení
navrhované trasy silnice I/37, případně narušení kvality podmínek pro provozování
cestovního ruchu a narušení podnikatelského záměru rodinné firmy Kinský Žďár a.s. se
zásahem do soukromého majetku.
V rámci přípravy záměru a v Dokumentaci byla věnována zvýšená pozornost právě této
problematice. Navržená trasa silnice naopak odvede zvýšenou dopravu nejen z centra města,
ale také z blízkosti Zámku, významně se ulehčí dopravě přes barokní most Santiniho.
Pozornost byla věnována místům historických objektů nejblíže situovaným k navrhované
trase, zejména Dolnímu hřbitovu, navrženy jsou podmínky pro zmírnění sklonu svahů,
doplnění zeleně pro začlenění trasy do území. Rovněž Hospodářský dvůr Lyra je významným
objektem, který není sice v bezprostřední blízkosti vedení trasy, ale z hlediska krajinného rázu
by mohl být ovlivněn. Proto současně s důrazem na zjištěné přírodní charakteristiky území
související s Převorským rybníkem, rybníkem Nový Žďár a související vlhkou loukou je
navrženo prověření možnosti technického řešení převedení trasy mostním objektem se
současným požadavkem i pro případ, že nebude tato možnost prokázána i úpravu nivelety
komunikace, aby nebyly výškově přesahovány objekty na ulici Dvorská (včetně
protihlukových stěn), za níž je situován Hospodářský dvůr Lyra. Podmínky jsou uvedeny
v kapitole D.IV.
Součástí Dokumentace je Příloha č. 12 Posouzení vlivu na krajinný ráz, která uvádí pohledy
vůči Zelené Hoře a naopak ze Zelené Hory, včetně doporučení pro začlenění trasy do území,
které jsou uplatněny v kapitole D.IV.
Na základě rozboru situace a příslušných kapitol Dokumentace týkajících se jednotlivých
složek životního prostředí je možné uvést, že problematika cestovního ruchu související se
Zámkem a jeho okolím včetně historických památek nebude narušena.
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Žďár nad Sázavou 3 ze dne 20. 3. 2020,
zn. ZO ČZS Žďár n. S. 3
Český zahrádkářský svaz, základní organizace zaslal příslušnému úřadu připomínky k
záměru, jejichž přílohou byl dopis adresovaný oznamovateli záměru, ŘSD ČR. Český
zahrádkářský svaz nesouhlasí se záměrem a požaduje plné posouzení vlivů stavby na životní
prostředí ve dvou variantách – Východní a Západní. Poukazuje na zásadní dopad záměru na
životní prostředí, možnosti územního rozvoje a veřejné zdraví obyvatel Žďáru nad Sázavou.
V přiloženém dopise adresovaném oznamovateli záměru je uvedena obava z likvidace
zahrádkářské osady vlivem výstavby vlastního obchvatu, přístupových komunikací a
kruhového objezdu. Český zahrádkářský svaz požaduje po oznamovateli informaci o stádiu
příprav výstavby obchvatu, znovuotevření tzv. Východní varianty obchvatu, změnu prováděcí
dokumentace v případě realizace Západní varianty obchvatu, a dále požaduje zařazení spolku
do územního řízení a pravidelné informování o všech chystaných změnách.
Komentář příslušného úřadu:
Obdobně viz komentář k vyjádření společnosti TOKOZ a.s. Připomínky a dotazy adresované
oznamovateli záměru nechává příslušný úřad bez komentáře.
Zpracovatel Dokumentace:
K požadavku uplatnění východní varianty je uveden komentář ve vyjádření, neboť jsou
uvedeny shodné připomínky k záměru, jako společnost TOKOZ a.s.
Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu (situace byla součástí
vyjádření společnosti TOKOZ a.s.), která by začínala před místní části Stržanov a navazovala
na obchvat u Mělkovic až na ulici Brněnská.
Přeložka silnice byla dle údajů uvedených na stránkách města dlouhodobě připravována a
projednávána. Trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA). V Územním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna č. 4, která
byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně.
Ale i přesto je požadována varianta orientačně začleněn do kapitoly B.I.5 s možností
rámcového posouzení možných vlivů, které je vymezeno pouze předloženou situací. Při
neznalosti konkrétního technického řešení navržené trasy, je z údajů zachycených v příslušné
kapitole zřejmé, že tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány těchto
obcí, tyto s takovým řešením nepočítají, současně trasa významně naruší celý systém
ekologické stability v několika místech, bude znamenat vliv na vodní soustavu v území.
Současně trasa v tomto případě narušuje celistvost ucelených honů zemědělsky obdělávaných
pozemků. Kromě záboru ZPF naruší zemědělskou výrobu. Mimo to, je trasa vedena v území,
které je vymezeno jako významné z hlediska migrace velkých savců. Kladem východní
varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním charakteristikám nebude ovlivněn
koridor pohledu na Zelenou horu. Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené
varianty lze konstatovat, že uvedená varianta není významně příznivější. Tyto závěry již
nesporně byly vyhodnoceny při přípravě Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě
Územního plánu Žďár nad Sázavou a obcí.
Samozřejmě obavy zahrádkářů jsou pochopitelné, skutečně trasa se dotýká poměrně
významné části zahrádkářských osad, spojených s rekreačním využitím obyvatel města. Tato
skutečnost se nesporně projednávala v rámci přípravy Územního plánu, který byl schválen.
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 31. 3. 2020, zn. PVL23624/2020240 – vyjádření zasláno po skončení lhůty pro vyjádření.
Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření uvádí, že záměr je umístěn ve vodním útvaru
povrchových vod DVL 2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nížkovský potok,
jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako
střední. Povodí Vltavy, státní podnik netrvá na dalším posouzení záměru dle zákona. Záměr
bude posuzovat v následných správních územních a stavebních řízeních, ke kterým požaduje
předkládat projektové dokumentace ve všech stupních.
Zpracovatel Dokumentace:
V současnosti jsou zpracovány pouze technické studie. Vodohospodářská problematika bude
následně podrobně řešena v dalším stupni projektové přípravy a bude s Povodím Vltavy
projednávána.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Investor a oznamovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR
2. IČ
DIČ

65993390
CZ65993390

3. Sídlo

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce oznamovatele
Samostatné oddělení ŽP
Šumavská 31, 602 00 Brno
Ve věcech technických

Mgr. Natálie Thonová
tel.: + 420 954 903 743
e-mail: natalie.thonova@rsd.cz

5. Projektant

Zpracovatel Technické studie 1. úseku obchvatu
VIAPONT s. r. o.
IČ 46995447
Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zpracovatel Technické studie 2. úseku
METROPROJEKT Praha a. s.
IČ 45271895
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Přednádražní prostor 2. úseku
VIAPONT s. r. o. Technická studie
IČ 46995447
Vodní 258/13, 602 00 Brno

6. Zpracovatel Dokumentace
JP EPROJ s. r. o.
U Statku 301/1, 736 01 Havířov
IČ 294 43 831
Ing. Jarmila Paciorková
autorizace č. j. 5251/3988/OEP/92
prodloužení č. j. MŽP 2021/710/3795 z 11. 8. 2021
Tel. +420 602 749 482
e-mail: eproj@volny.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
přílohy č. 1, spadá předkládaný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ do
kategorie II (zjišťovací řízení),
bodu 49. Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních
pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a)
a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního
průměru denních intenzit pro stávající stavby (b)
limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.
Posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Vysočina, Žižkova
1882/57, 586 01 Jihlava, Odbor životního prostředí a zemědělství, Seifertova 1876/24, 586 01
Jihlava.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky. Rozhraním mezi úseky je
mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/19 včetně této křižovatky. Zpracovatelem Technické
studie 1. úseku obchvatu je VIAPONT Brno s. r. o. (07/2009) a zpracovatelem Technické
studie 2. úseku je METROPROJEKT Praha a. s. (07/2009) a v přednádražním prostoru
2. úseku firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM – 10/2010). Uvedené podklady
nebyly změněny ani upraveny v době zpracování Dokumentace EIA a jsou nadále podkladem
pro posouzení záměru.
Délka obchvatu
6 019 m
1. úsek
2 390 m
2. úsek
3 629 m
Návrhová kategorie
S 9,5/70
Návrhová rychlost
70 km/h
Typ příčného uspořádání dvoupruhová komunikace, šířka jízdních pruhů 2 x 3,5 m
Podélný sklon hl. trasy
1. úsek
2. úsek
Počty křižovatek
1. úsek
2. úsek
Mostní objekty
1. úsek
2. úsek

0,69 – 4,00 %
0,59 – 3,63 %
1 okružní křižovatka, průsečná křižovatka
2 mimoúrovňové křižovatky, 1 okružní
7
5
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3. Umístění záměru
Katastrální území

Město Žďár 795232, Zámek Žďár 795453, Hamry nad Sázavou
637106
1. úsek
k. ú. Zámek Žďár 79523
p. č. 647/1, 643, 642/1, 639/11, 636/1, 636/2, 623/3, 637/2, 75/1,
639/12, 639/10, 639/6, 639/9, 642/3, 647/7, 641, 639/2, 639/5, p.
č. 639/3, 639/14, 647/8, 647/9, 639/13, 623/9, 623/10, 637/3,
637/4, 637/1, 639/1, 638, 647/10, 223/1, 222/3, 219, 222/1,
226/1, 243/1, 243/16, 243/15, 226/2, 75/39, 212/1, 212/2, 695/1,
75/33, 75/38, 205/2, 207/2, 210/2, 212/3, 693/28, 697/1, 695/4,
695/5, 696/1, 693/29, 693/26, 155, 158, 160, 163, 726, 165, 168,
171, 174, 179, 178/2, 185, 184/2, 184/1, 189, 182, 186, 181/1,
80/1, 80/3, 80/4, 712/2, 718/14, 714/2, 711/3, 673/1, 188, 711/1,
711/4, 712/1, 714/1, 810, 80/9, 802, 803, 804, 805, 757/1, 756,
766, 769, 770/1, 772, 770/5, 774/14, 774/30, 774/31, 774/37,
774/36, 774/32, 774/29, 774/33, 774/34, 774/35, 775/1, 774/41,
776/10
k. ú. Město Žďár 795232
p. č. 7967, 7958, 7959, 7961, 7962, 7963,
2. úsek
k. ú. Hamry nad Sázavou 637106
p. č. 625/1
k. ú. Město Žďár 795232
p. č. 7963, 7964, 7908, 7907, 7908, 7907, 7906, 7968, 7903,
7904, 7901, 7902, 7900, 1459, 7897, 1458, 1084, 7896, 7874,
7873, 7880, 7881, 7888, 7889, 7890, 7891, 911, 913, 912, 7892,
7893, 7895, 908, 909, 7887, 7883, 7885, 7886, 7884, 7877,
7882, 907, 904, 7865, 7868, 7864, 7867, 7871, 7863/1, 7862,
7857, 7858, 7859, 7846, 7847, 7848, 7850, 7845, 7843, 7691,
7691, 7692, 7693, 7694/1, 7679, 7680/1, 7684, 7680/2, 76983,
7681, 7682, 7697/1, 7367, 7366, 7365/2, 7364/3, 7365/1, 7295,
7294/1, 7294/2, 7291, 7292, 7293, 7289, 7286, 7287, 7288,
7285, 7284, 7283, 7282, 7281, 7280, 7279, 7278, 7277, 7276,
7275, 7274, 7273, 7272, 7271, 7270, 7316, 7319, 6258, 6259,
6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269,
6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279,
6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289,
6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299,
6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,
6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319,
6320, 6321, 6322, 6323, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339,
6340, 6341, 6342, 6343, 7394, 6394, 6386, 6395, 6396/1,
6396/2, 6397, 6384, 6416/20, 6398, 6257, 6256, 6255, 6254,
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6253, 6252, 6251, 6250, 6249, 6248, 6244, 6245, 6241, 6242,
6247, 6211, 6210, 6209/4, 6209/5, 6399, 6403, 6409, 6410,
6125, 6101, 6102, 6462/1, 6462/2, 6093, 6087, 6063/3, 6463,
6464, 6465, 6467, 6873, 6871/2, 6468, 6469, 6872, 6510, 6646,
6470, 6471, 6472, 6473, 6774, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479,
6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6485, 6487, 6488, 6489,
6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499,
6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509,
6584, 6583, 65982, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577, 6576, 6575,
6574, 6573, 6572, 6571, 6570, 6569, 6568, 6567, 6566, 6564,
6563, 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556, 6555, 6554,
6553, 6552, 6551, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524,
6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6534, 6535,
6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545,
6647, 6648/1, 6651, 6653, 6654, 6650, 6649, 6516, 6517, 6515,
6514, 6513, 6512, 6511, 6870, 6868, 6867, 6866, 6869, 6860/2,
6851/2, 6865/1, 6865/2, 6864, 6860/1, 6851/1, 6850, 6849,
6847, 6846, 6845, 6844/4, 6844/1, 6841/1, 6841/2, 6841/3,
6652, 6657, 6655, 6656, 6547, 6548, 6549, 6648/2, 6586, 6587,
6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6402, 6243, 6393, 7268,
7269, 7697/2, 7314, 7313, 7312, 7311/2, 7310, 7308, 7309,
7334, 7331, 1102, 7851, 7853, 7855, 7856, 7688/1, 7854/1, 899,
898, 894, 7854/3, 7688/4, 7672/2, 6852, 6853, 6843/3, 6843/2,
5537, 5538, 5531, 7636, 786/1, 748, 749, 752, 1102
Pozn.: Použity údaje dle Technických studií, v projektu může dojít k úpravám na základě podrobného
technického řešení stavby.

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš.
Přes Žďár nad Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který
negativně ovlivňuje životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Cílem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je návrh přeložky silnice I/37 do
nové stopy mimo centrum města, tak jak je trasa vymezena v Územním plánu Žďáru nad
Sázavou. Přeložením silnice dojde k odvedení zejména tranzitní dopravy a stávající průtah
silnice 1. třídy bude po zprovoznění obchvatu sloužit pro místní dopravu.
Trasa obchvatu je vedena v západní poloze vzhledem k centru města. Začátek přeložky je
přibližně 500 před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 a ulicí Santiniho. Trasa prochází mezi
areálem firmy TOKOZ a.s. a Dolním hřbitovem, překračuje vodoteč Sázavu a rybníky Nový
Žďár a Převorský a za nimi se stáčí jižním směrem, východně od soustavy rybníků Dívka,
Jedlový rybník a Pihoun, k silnici I/19 do prostoru stávající zahrádkářské kolonie, která je
východně od železniční tratě č. 250. Od křižovatky se silnicí I/19 je trasa vedena souběžně s
železniční tratí ve východní poloze do přednádražního prostoru, kříží silnici II/353 (ul.
Jihlavská) a napojí se ve stávající okružní křižovatce na ulici Brněnská.
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Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky:
• 1. úsek – začátek přeložky – křižovatka I/37 x I/19 (mimo)
• 2. úsek – křižovatka I/37 x I/19 (včetně) – okružní křižovatka na ul. Brněnská.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13, 602 00
Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, 07/2009).
V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM) „Přeložka
silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní řešení
přednádražního prostoru v takové niveletě, která by vyloučila náročné tunelové i mostní
stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží
umístěné před nádražím ČD).
Základním účelem technických studií je vytvoření dostatečného podkladu pro zadání dalšího
stupně projektové dokumentace – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).
Zájmovým územím pro posouzení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je
vymezená trasa obchvatu obou technických studií a řešení přednádražního prostoru, v souladu
s územním plánem Žďáru nad Sázavou.
1. úsek
Začátek trasy je situován cca 400 m před průsečnou křižovatku silnice I/37 s III/35016 a
konec je před křižovatkou se silnicí I/19. 1. úsek tvoří severozápadní segment obchvatu města
a spolu s křižovatkou se silnicí I/19 tvoří samostatný funkční celek, který odklání tranzitní
dopravu z prostoru historického centra se zámkem Žďár.
Po překročení Sázavy je v prostoru pod areálem závodu TOKOZ a. s. trasa obchvatu vedena
severojižním směrem po západní straně údolí Sázavy až po křížení se silnicí I/19 na západním
okraji sídliště Stalingrad. Řešení křižovatky silnic I/37 a I/19 umožní napojení lokality sídliště
Nový Dvůr.
2. úsek
Jedná se o koridor mezi železniční tratí č. 250 a zastavěným územím města. Začátek je
vymezen silnicí I/19 (ul. Brodská) a konec stávající silnicí I/37 (okružní křižovatka na ul.
Brněnská). Trasa je navržena v souběhu s železniční tratí a prochází přednádražím prostorem.
Jedná se o mírně zvlněný terén v nadmořské výšce v rozmezí 555–606 m n. m. Území je
rozděleno údolím řeky Sázavy. Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu.
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou.
Přednádražní prostor
Technická studie přednádražního prostoru řeší oblast v rozmezí km 4,000 - 5,500 trasy
obchvatu. Jedná se o úsek mezi mimoúrovňovým křížením s ulicí Strojírenskou a stávající
okružní křižovatkou silnice I/37 s ulicí Brněnskou. Směrové řešení trasy v tomto prostoru je
beze změn. Technická studie se zabývá úpravami nivelety a jejich dopadem na řešení
křižovatek v zájmovém území.
Charakteristiky území
Stavba se nachází na území CHKO Žďárské vrchy, a proto je z hlediska dopadů na krajinný
ráz posuzována přísněji, než by tomu bylo mimo hranice chráněné krajinné oblasti. Pro stavbu
je významný přechod přes nivu Sázavy a blízkost historicky a kulturně významného území v
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k. ú. Zámek Žďár tak, aby se stavba nedostala do konfliktu s hodnotami krajinného rázu v
zájmovém území.
Prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zónou, ale v místě přemostění
Sázavy je kontakt s územím III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky
(niva). Veškeré změny v krajině musí být v souladu s jejím plánem péče i zájmy ochrany
přírody a krajiny.
Stavba se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy (lokální biokoridor Sázava). V bezprostřední blízkosti (mimo stavbu) je
situováno lokální biocentrum pod názvem „U trati“.
Stavba přechází přes pozemky zemědělského půdního fondu i pozemky určené k plnění
funkcí lesa (o přibližné výměře 2 230 m2).
Celé řešené území je územím archeologického zájmu a v takových případech je stavebník již
v době přípravy stavby povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
Je třeba respektovat skutečnost, že se na území obce nachází ochranné pásmo vojenského
nadzemního vedení a ochranné pásmo vojenského letištního radiolokačního prostředku,
výstavbu všech vyšších staveb je nutno v předstihu projednat.
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách dopravní
infrastruktury (DS, DZ) činí dle Územního plánu Žďár min. 20 %.
Stávající stav dotčeného území
Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 1. úsek
Foto č. 1 Začátek stavby silnice I/37

Foto č. 2 Průchod trasy agrocenózou

Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. úsek
Foto č. 3 Místo pro průchod trasy oblastí zahrádek

Foto č. 4 Průchod nad vodotečí Sázava
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Foto č. 5 km cca 4,0 – pohled ke dvěma RD

Foto č. 6 Prostor pro vedení trasy v lokalitě
s obchodním střediskem Kaufland

Foto č. 7 Přednádražní prostor

Foto č. 8 Napojení na ulici Jihlavskou (okružní
křižovatka)

VZTAH K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ
Budování obchvatů měst je v souladu s Dopravní politikou České republiky pro období
2021–2027 s výhledem do roku 2050, schválenou usnesením vlády České republiky z 8. 3.
2021.
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Pro kraj Vysočina je zpracována nadřazená krajská dokumentace, tj. Zásady územního
rozvoje kraje Vysočina, které stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje,
zejména vymezují plochy nebo koridory pro nadmístní záměry. V současné době (od
20.10.2021) je platné Úplné znění zásad územního rozvoje po Aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 a 8.
2.3.4 Rozvojová oblast OBk 4
(pozn.: zvýrazněny jsou části, týkající se předmětného záměru)
(26) Rozvojová oblast je vymezena tak, že jsou do ní zahrnuty tyto obce (katastrální
území): a) ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sázavou (Hamry
nad Sázavou, Najdek na Moravě), Žďár nad Sázavou (Město Žďár, Stržanov,
Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Zámek Žďár); b) ve správním obvodu ORP Nové
město na Moravě – Nové Město na Moravě (Maršovice u Nového Města na Moravě,
Nové Město na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec,
Slavkovice).
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(27) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území:
a) urychlit výstavbu přeložek silnic I/19 a I/37
b) novou výstavbu soustředit zejména do měst Žďár nad Sázavou a Nové
Město na Moravě;
c) rozvoj ekonomických aktivit soustředit zejména ve východní průmyslové
zóně Žďáru nad Sázavou mimo území CHKO Žďárské vrchy
d) rozvoj bydlení soustředit zejména v severozápadních částech Žďáru nad
Sázavou a Nového Města na Moravě a dále v prostoru Hamry nad Sázavou
e) sledovat možnost přiměřeného rozvoje lyžařského areálu v Novém Městě na
Moravě
f) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
g) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a
dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability
(28) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) územně stabilizovat vedení silnic I/19 a I/37 v prostoru Žďáru nad Sázavou
d) respektovat požadavky na ochranu národní kulturní památky Žďár nad
Sázavou, poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zařazené na
seznam Světového kulturního dědictví a městské památkové zóny Nové
Město na Moravě
e) regulovat rozvoj sídel, která jsou součástí územního obvodu Nové Město na
Moravě s ohledem na ochranu přírodních hodnot v CHKO Žďárské vrchy
f) respektovat požadavky na ochranu přírodních památek Rozštípená skála,
Louky u Černého lesa, Díly u Lhotky, Pernovka, U Bezděkova, Na skále,
Peperek a evropsky významných lokalit Louky u Černého lesa, Rejznarka,
Dívka, Staviště, Žďár nad Sázavou – garáže, Vatín
g) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES – regionální biokoridory 1373
Pasecká skála – Pohledecká skála, 1374 Pohledecká skála – Samotín, 1378
RK1372 – Petrovice, 1379 Petrovice – Kalvárie; nadregionální biokoridor
125 K124 – Žákova hora, regionální biocentra 313 Pohledecká skála, 314
Petrovice, 715 Babín, 1565 Peperek a nadregionální biocentrum 124 Žákova
hora.
ZÚR Kraje Vysočina vymezují – bod (75) koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující
koridor pro homogenizaci stávajícího tahu i koridory pro umístění stavby obchvatu Žďáru nad
Sázavou. Stavba silnice I/37 je zařazena v ZÚR mezi veřejně prospěšné stavby v oblasti
dopravy.
Trasa navržené přeložky je v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina.
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Výřez situace – Zásady územního rozvoje kraje Vysočina
Obr. č. 2

(dle https://pupo.kr-vysocina.cz/up/kraj)

V kapitole 4. 1 Dopravní infrastruktura je v bodě (61) uvedeno:
Hlavním cílem vymezení dopravních ploch a koridorů nadmístního významu je
vytvořit podmínky pro optimální dopravní obslužnost kraje Vysočina, napojení
významných sídel na nadřazenou dopravní síť a omezení zátěže sídel
dopravou. Cílem je též zajistit optimální převedení tranzitní dopravy přes
území kraje.
Bod (75) ZÚR vymezují koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující:
b. 1) obchvat I/37 Žďár nad Sázavou;
ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
V Územním plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a
umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR Kraje Vysočina (ZÚR KV) vymezený jako VPS –
DK 02, jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na
šířku uličních čar (volného stavebního prostoru).
Koridory dopravní infrastruktury slouží k ochraně území před zásahy, které by podstatně
znesnadňovaly nebo prodražovaly budoucí realizaci stavby dopravní infrastruktury. Uvnitř
koridoru veřejné infrastruktury nesmí být realizovány budovy či změny uspořádání krajiny,
které mají charakter dlouhodobé investice (např. výstavba rybníků, zalesnění apod.).
Koridor pro přeložku silnice I/37 je vymezen ve schváleném Územním plánu města Žďár nad
Sázavou, podkladem pro zákres tohoto koridoru byly zpracované studie výhledové přeložky.
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Územní plán Žďár nad Sázavou vydalo zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém
16. zasedání konaném dne 8. září 2016 usnesením č. 16/2016/ORÚP/8, nabytí účinnosti
dne 4. října 2016. Změna č. 4 ÚP nabyla účinnosti 15. 4. 2021.
Navržená koncepce rozvoje města je postavena na novém dopravním skeletu, který respektuje
železniční koridor, procházející jižně města a nadmístní doprava bude vedena po obchvatu
silnic I. třídy č. 37 a 19 západně zástavby města a jižně města, kde je silniční koridor vymezen
v souběhu s železnicí. Silnice I. třídy č. 19 na Hamry je stabilizovaná. Základní komunikační
kostru ve městě bude tvořit silnice II. a III. třídy, přes náměstí v historickém jádru města bude
ponechána silnice II. třídy.
Navržena je úprava trasy silnice I/37 ve formě západního obchvatu města Žďáru nad Sázavou.
Trasa je v souladu se ZÚR Kraje Vysočina a je zakreslena plochou silniční dopravy. Poloha
silnice vychází z Technické studie stavby Přeložka silnice I/37 – obchvat města Žďáru nad
Sázavou (ŘSD Praha, 2009). Silnice I/37 se tak vyhýbá centrální části města a prochází z
větší části nezastavěným nebo málo zastavěným územím.
Dle Hlavního výkresu (úplné znění po Změně č. 4, účinnost 15. 4. 2021(výřez)
Obr. č. 3

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)
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Územní plán uvádí, že „velmi frekventovaná silnice I/37 prochází v současné době středem
města, kde peážuje se silnicí I/19, a má negativní vliv na životní prostředí jak z hlediska
exhalací a hluku, tak i z hlediska bezpečnosti provozu. Navrhována je její přeložka v poloze
západního obchvatu města, opět s peáží silnice I/19“.
Bod A.7 (ÚP Žďár nad Sázavou, Textová část) vymezuje veřejně prospěšné stavby, v bodě
A.7.2.1 Dopravní infrastruktura je zde zařazen:
• DK02 stavba silnice I. třídy č. 19 a souvisejících zařízení, včetně vedlejších staveb
(vedlejší stavby nebo jejich části, jež přesáhnou přes hranice koridoru nepřestávají být
součástí VPS) + koridor pro homogenizaci I/19 (převzato ze ZÚR Kraje Vysočina).
Situace dle výkresu Dopravní řešení – část A (výřez) – 1. úsek
Obr. č. 4

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)
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Situace dle výkresu Dopravní řešení – část A (výřez) – 2. úsek
Obr. č. 5

(dle http://www.zdarns.cz/media/files/)

Podmínky pro plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Stabilizované plochy:
- Plochy silnic a sběrných komunikací, plochy pro dopravu v klidu – většina ploch silnic
I., II. a III. třídy, páteřní komunikace, parkoviště, garáže, čerpací stanice pohonných
hmot.
Plochy změn:
- Plochy silničních přeložek a plochy páteřních komunikací, odstavné a parkovací
plochy, garáže dle potřeb území.
Podmínky pro využití plochy:
Hlavní využití – plochy silnic a silničních těles, plochy páteřních komunikací.
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Přípustné – plochy staveb a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové
stavby související s dopravní obsluhou (ČSPH apod.), garáže, odstavné a parkovací
plochy, chodníky a veřejná prostranství, zeleň).
Podmíněně přípustné – stavby a zařízení technického vybavení, nesouvisející s hlavní
funkcí, pokud je nelze situovat jinde.
Nepřípustné – ostatní stavby.
Územní plán uvádí:
Silnice I/37 je nejvýznamnější dopravní osou v severojižním směru v řešeném území se silnou
tranzitní dopravou. V současném stavu prochází přes centrum města.
V Územním plánu Žďár nad Sázavou je navržena přeložka silnice I/37 do polohy západní
tangenty města. Návrh přeložky vychází z Technických studií stavby Přeložka silnice I/37 –
obchvat města Žďáru nad Sázavou, zpracovaných pro ŘSD Praha firmou Metroprojekt, a. s.
Praha a VIAPONT s. r. o. Brno v roce 2009.
Technická studie z 10/2010 (VIAPONT s. r. o. Brno) rozpracovala úsek silnice v úseku kolem
nádraží (původně navržena jako tunelová varianta) ve 4 nových variantách vzhledem k
vysoké finanční náročnosti tohoto úseku obchvatu (od křížení s ulicí Jihlavskou po křížení se
sjezdem k hlavnímu vstupu do Žďasu) ve formě tunelu.
Ani jedno z předložených variantních řešení se nejeví jako optimální. Nenaplňují proklamaci
předchozího ÚP „image šetrné mobility", jež je ohleduplná k životnímu prostředí a vytváří
novou kulturu pohybu po městech, vhodnější a prestižnější, než je jízda automobilem.
Na přeložku silnice je pohlíženo jako na silnici s enormní zátěží a vedení trasy i řešení
křižovatek a napojení se zcela vymyká průběhu této silnice v okolním území. Frekvence na
obchvatu v trase kolem nádraží bude nižší, než je dnes na náměstí v centru a bylo by vhodné
ji začlenit do uličního prostoru (vazba na nádraží vlakové a autobusové).
V řešení územního plánu je přeložka silnice definována jako dopravní plocha. Koridor této
plochy dopravy je dimenzován tak, aby umožnil drobné korekce ve vedení trasy silnice i v
řešení křižovatek. Koridor je postačující pro vedení silnice kolem nádraží dle technické studie
ať již v nadzemním či podzemním řešení.
Vyřazený úsek státní silnice I/37 zůstane plochou silniční dopravy a bude v souladu s
požadavkem KÚ Kraje Vysočina převeden do místních komunikací jako komunikace
nadmístního významu. Pouze úsek od napojení a připojení silnice II/353 (ulice Dolní,
Havlíčkovo náměstí, ulice Horní a část ulice Brněnské po ulici Jihlavskou), kde má silnice
II/353 peážní úsek se silnicí I/37, bude silnicí II. třídy.
Vyřazený úsek státní silnice I/37 zůstane plochou silniční dopravy a bude v souladu s
požadavkem KÚ Kraje Vysočina převeden do místních komunikací jako komunikace
nadmístního významu. Pouze úsek od napojení a připojení silnice II/353 (ulice Dolní,
Havlíčkovo náměstí, ulice Horní a část ulice Brněnské po ulici Jihlavskou), kde má silnice
II/353 peážní úsek se silnicí I/37, bude silnicí II. třídy.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování vydal jako věcně
příslušný orgán územního plánování, vyjádření k záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“ z hlediska územního plánu (č. j. SÚP/229/22/IS z 3. 2. 20228).
Ve vyjádření je uvedeno, že z hlediska územního plánu Žďár nad Sázavou ve znění změny č.
1, 3 a 4, který nabyl účinnosti dne 15. 4. 2021, je záměr přípustným. Trasa přeložky silnice
I/37 je v plochách „Plochy dopravní infrastruktury silniční – (DS), označených v textové a
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grafické části jako zastavitelné plochy Z132.1, Z132.2, Z132.5, Z132.6, Z132.7, Z132.8,
Z132.9 a Z137.1.
Uvedeno je, že v návrhu územního plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci
stávajícího tahu a umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR KV vymezený jako VPS – DK
05, jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na šířku
uličních čar (volného stavebního prostoru).
Pro plochu Z132.5 stanovuje Územní plán silniční specifickou podmínku: V lokalitě u
Převorského rybníka musí konkrétní technické řešení akceptovat stávající biotopy a odpovídat
charakteru území.
Vyjádření věcně a místně příslušného orgánu územního plánování uvádí, že posuzovaný
záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je v souladu s územním plánem Žďár nad
Sázavou.
Kumulace s jinými záměry
Připravována je stavba „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, jak již bylo uvedeno
výše, pro kterou bylo zpracováno ve znění novely zák. č. 225/2017 Sb. v 04/2018 oznámení
podlimitního záměru Jednalo se o podlimitní záměr uvedený v příloze č. 1, v kategorii II
zákona pod bodem 49 (Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech
jízdních pruzích od stanovené délky 2 km; ostatní pozemní komunikace od stanovené délky 2
km a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního
průměru denních intenzit pro stávající stavby 1 000 voz/24 hod).
Předmětem záměru je přeložka silnice I/37 v úseku mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve
Žďáru nad Sázavou, která výrazně odlehčí dopravě v Brněnské ulici, v níž se dnes spojují
dopravní proudy směřující do Žďáru nad Sázavou od východu po silnici I/19 ve směru od
Nového Města na Moravě, resp. od jihu po silnici I/37 ve směru od Velké Bíteše (a tím od
dálnice D1).
Začátek přeložky silnice I/37 je ve středu budoucí okružní křižovatky OK1 na Jihlavské ulici
(silnice II/353). Trasa vede směrem na jihovýchod dvěma protisměrnými kruhovými oblouky,
poté se trasa silnice stáčí na východ. Konec přeložky je ve středu okružní křižovatky OK2.
Délka přeložky silnice I/37 je 778,805 m.
Obr. č. 6
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Jelikož se tento záměr nachází ve zvláště chráněném území (CHKO Žďárské vrchy) a
dosahuje 38,9 % limitní hodnoty, jednalo se o podlimitní záměr vyžadující předložení
oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona (§ 6 odst. 2 zákona).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ve sdělení z 24. 4.
2018, č. j. KUJI 31808/2018, OZPZ 129/2018 Ča) k podlimitnímu záměru (kód záměru
VYS670P) uvedl dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen „zákona“) s
přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, že podlimitní záměr „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská - Brněnská“ v uvedeném rozsahu (kapacitě) nepodléhá zjišťovacímu řízení
dle „zákona“.
Přeložka silnice I/37, která je předmětem záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská –
Brněnská“, je navržena v km 0,00 až 0,460 jako dočasné řešení do doby, než bude v
budoucnu rozhodnuto o další projekční přípravě a následně majetkoprávním vypořádání
obchvatu silnice I/37 a současně tak, aby její řešení umožňovalo pozdější vybudování
výhledového západního obchvatu silnice I/37.
Proběhlo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), která byla dokončena v
02/2019. K vydání Územního rozhodnutí došlo 28. 5. 2020 (č.j. KUJI 50252/2020) a
29. 6. 2020 nabylo toto Územní rozhodnutí právní moci.
Dle údajů investora probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení (odevzdán byl
koncept DSP v 02/2021) a nyní probíhá jeho připomínkování (stav k 01/2022). Po dokončení
připomínek bude do dvou týdnů vyhotoven čistopis. Po dokončení čistopisu DSP bude
následovat majetkoprávní příprava. Koncem 11/2021 byl dokončen koncept projektu
dokumentace pro provedení stavby PDPS.
Na konci roku 2022 se předpokládá zahájení stavby a v roce 2024 by měla být tato stavba
ukončena.
Celý obchvat města, který zahrnuje jihozápadní a severozápadní obchvat a bude výhledově
řešen v rámci připravovaného konečného řešení v rámci stavby ”I/37 Žďár nad Sázavou – SZ
+ JZ obchvat” vyžaduje následnou přípravu stavby. Z toho důvodu je zpracováno v rámci
Dokumentace (EIA) posouzení cílového řešení obchvatu. Stavba „I/37 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská – Brněnská“ je respektována.
Významná související a dotčená dopravní infrastruktura
Trasa přeložky křižuje průtahy silnic 1. a 2. tříd a místní komunikace:
• Ulice Dvorská
• silnice I/19 – ulice Brodská, průtah silnice 1. třídy ve směru Havlíčkův Brod –
Bystřice nad Pernštejnem
• silnice II/353 – ulice Jihlavská, průtah silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička
• MK Strojírenská – jeden z hlavních přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS
• MK Nádražní – zajišťuje přístup k železničnímu a autobusovému nádraží z centra
města
• MK Chelčického – propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu
a autobusovému nádraží.
• Nové komunikační propojení okružní křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí
Strojírenská u budovy okresního soudu.
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SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
Nová silnice je navrhována v souběhu s dvoukolejnou elektrifikovanou železniční tratí č. 250
Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav v ochranném pásmu dráhy. V roce 2017 byl posouzen
záměr „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ (oznamovatel: Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, VYS908,
závěr zjišťovacího řízení z 3. 11. 2017), který navrhuje rekonstrukci části stávající železniční
tratě, napojenou na dosavadní technické vybavení území. Zájmovým územím je úsek
železniční trati mezi železniční stanicí Žďár nad Sázavou a železničním mostem přes řeku
Sázavu a její bezprostřední okolí. Řešený úsek je součástí trati č. 250 Brno Židenice –
Havlíčkův Brod – Kolín. Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku
jednoduchých kolejových spojek č. 39, 40, 41, 43 v hlavních kolejích na sázavském zhlaví v
ŽST Žďár nad Sázavou a navazujícího tratového oblouku ve směru Sázava u Žďáru. Dále
bude provedena rekonstrukce mostu v km 86,998 a v km 87,025 spočívající v rekonstrukci
mostovek, úložných prahů a říms, kabelových lávek, rekonstrukce trakčního vedení, sanace
náspu a skalního zářezu, kabelových tras.
Oznámení záměru uvádí, že liniová část stavby, stavební objekty a provozní soubory a
meziskládky vybouraných hmot jsou až na výjimky realizovány ve stávajícím obvodu dráhy,
na pozemcích SŽDC, s. o. a Českých drah, a. s. Stavební záměr se z převážné většiny nachází
v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých případech pak na obecních
pozemcích, případně zasahuje do pozemků soukromých vlastníků.
Zhotovitelem stavby jsou Chládek a Tintěra Pardubice, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,
Chládek & Tintěra (Litoměřice) a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.
Žďár nad Sázavou, městská spojovací komunikace ul. Strojírenská – ul. Nádražní
Nová místní komunikace propojí ulice Strojírenská a Nádražní. Komunikace je situována v
jihozápadní části města, v prostoru mezi ulicemi Strojírenská, Nádražní a železniční stanicí.
Trasa komunikace je vedena ze severozápadní větve stávající okružní křižovatky ulic
Nádražní x Chelčického severozápadním směrem, kde se po cca 220 m stáčí k severu a
pokračuje podél plánované stavby obchodního střediska do místa napojení v ulici Dvořákova.
Délka nové dvoupruhové komunikace je cca 357 m v šířce 6,0 m. Záměr je v souladu s
územním plánem města Žďár nad Sázavou.
Přeložka křižovatky silnic I/19 x III/01843
Před realizací okružní křižovatky na silnici I/19, která navazuje na MÚK I/37 x I/19 (ul.
Brodská), musí být přeložena stávající styková křižovatka, aby byla zajištěna potřebná
vzdálenost mezi křižovatkami (minimálně 150 m). Předpokladem je, že k přeložení dojde
v rámci rozvojových záměrů v Hamrech nad Sázavou nebo v souvislosti s výstavbou
obchodní zóny Klafar, která by měla být napojena na silnici I/19. Pokud toto nenastane, musí
být tato přeložka zahrnuta mezi vyvolané investice přeložky silnice I/37.
Zde jsou uvedeny hlavní skutečnosti, které limitují možnosti výškového a směrového vedení
trasy:
- platný územní plán
- terénní konfigurace zejména údolí Sázavy
- železniční trať č. 250
- vedení trasy přednádražím prostorem
- související plánované projekty, zejména stavba městské spojovací komunikace
Strojírenská – Nádražní
- zachování stávajících mostů přes železniční trať
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Mimo výše uvedené je nezbytné věnovat pozornost následujícím charakteristikám území:
• Stavba je situována v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zóně ochrany
(přemostění Sázavy u železniční trati III. zóna ochrany).
• Stavba je situována v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV 107
Žďárské vrchy.
• Stavba je situována v blízkosti Dolního hřbitova, musí respektovat historické památky
(Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, zámek Žďár jak územně, tak
pohledově
• Trasa se přibližuje EVL Dívka CZ0613809 – výstavbě a provozu obchvatu v těsné
blízkosti EVL je věnována zvýšená bezpečnost pro zabezpečení zamezení negativní
změny biotopu kuňky ohnivé.
• Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Obchvat
protíná lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,44-0,53 a v km 3,12 – 3,2 (v šíři
mostu, cca 5 m) nivu Sázavy.
Zabezpečena bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnice I/37 v projektu
stavby (řešeno společně s autorizovaným projektantem ÚSES). V Dokumentaci je uvedena
možnost zabezpečení funkce biokoridoru s ohledem na údaje uvedené v technických
studiích).
Kumulace akustických vlivů je předpokládána v úseku souběhu trasy silniční komunikace a
železniční trati a také v souběhu s ostatními komunikacemi (zejména ulice Nádražní,
Chelčického, Okružní a Brodská). Vliv hlukové zátěže je posouzen v Akustické studii, která
je dále v příslušných kapitolách komentována a uvedena v Příloze č. 8 Dokumentace.
Kumulace vlivů na čistotu ovzduší je v zájmovém území předpokládána, neboť vliv na kvalitu
ovzduší mají všechny zdroje znečišťujících látek společně. Vliv zátěže související s produkcí
škodlivin do ovzduší je posouzen v Rozptylové studii, která je dále v příslušných kapitolách
komentována a uvedena v v Příloze č. 7 Dokumentace.
Kumulace dalších vlivů, jako např. vlivů na vody, na chráněné části přírody, faunu, flóru,
ekosystémy se nepředpokládá. Vliv stavby je posouzen a komentován v jednotlivých
kapitolách Dokumentace.
Kumulace vlivů na lidské zdraví (významné ovlivnění lidského zdraví) se nepředpokládá,
záměr naopak povede ke snížení negativních vlivů na lidské zdraví na území města Žďár nad
Sázavou.
5. Zdůvodnění umístění a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní
prostředí
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš. Přes Žďár nad
Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který negativně ovlivňuje
životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Důvodem pro výstavbu obchvatu je potřeba snížení dopravní zátěže a s tím souvisejících
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v centrální části města Žďár nad
Sázavou. Výstavbou obchvatu dojde k převedení významné části z celkového objemu
tranzitní dopravy v obci na novou komunikaci. Po zprovoznění obchvatu města se změní
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směrování tranzitní dopravy na vstupních křižovatkách. Změna směrování dopravy by měla
být podpořena i dopravním značením – například omezením vjezdu nákladní dopravy do
centra města, současně však by křižovatky měly být na tyto změny dimenzovány. Výrazné
snížení nákladních vozidel se projeví na křižovatkách a zároveň dojde k úbytku tranzitujících
vozidel především na hlavním tahu městem na komunikaci I/37 a na souvisejících
křižovatkách.
Současný stav intenzity dopravy v centru města (přes 8 000 vozidel/24 hod.) je zdrojem
rychle se zhoršujícího stavu životního prostředí, zejména hladiny hluku a emisí. Intenzivní
doprava silnic I/37 a I/19, vedená centrem města. Současně je doprava zdrojem mnoha
kritických situací ve vztahu k pohybu pěších a ostatní nemotorové dopravě. Snaha o snížení
rizika střetů, která se projevuje vyznačením četných přechodů světelně řízených křižovatek a
kontraproduktivně na plynulosti a propustnosti páteřních komunikací. Zpomalený pohyb,
takřka souvislého proudu vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí, prašnosti a hluku. V
případě, že nebude v dohledné době řešena dopravní situace zásadním způsobem, vzniká
nebezpečí kolapsu dopravního systému ve městě. Tato situace se z hlediska provedených
průzkumů dopravy jeví jako reálná, při předpokládaném koeficientu nárůstu bude během
příštích 15 let dosaženo intenzit přes 10 000 vozidel/24 hod.
Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany.
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %.

VARIANTY ŘEŠENÍ
Ve zjišťovacím řízení byly doručeny vyjádření, které připomínkují vedení obchvatu západním
směrem a označují jej za neodůvodněný a v rozporu s veřejnými zájmy s tím, že navrhovaná
stavba bude mít dopad na kulturní bohatství Žďáru nad Sázavou včetně světové kulturní
památky UNESCO. Uvedena je možnost vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu, která
by začínala před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u Mělkovic až na ulici
Brněnská. Firma TOKOZ a.s. uvedla ve svém vyjádření situaci s názvem „Koncepce přeložek
silnic I/19 a I/37 pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce z 06/2016,
zpracovanou firmou Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v zemním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna
č. 4, která byla projednána a schválena je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně. Ale i přesto je ve vyjádřeních požadována varianta východního
obchvatu přiměřeně začleněna do této kapitoly s možností posouzení možných vlivů.
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Uveden je výřez navrhované části východního obchvatu

Obr. č. 8

Obr. č. 7

Zásah do prvku ÚSES
Střet s vodním prvkem
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Trasa prochází u pramene levostranného přítoku vodoteče Staviště, které pokračuje systémem
vodních nádrží Krčů rybník, Puvák, Bruknerů rybník, Škodů rybník, Údolní nádrž Staviště.
Následně trasa přechází přes vodoteč Staviště, přibližuje se nebo prochází přes Ťapalův
rybník, východně míjí Černý les (mimo něj), přechází přes vodoteč Perničku a Stržský potok
a přibližuje se Nádrži Krčilův rybník s mokřadem. Střety s uvedenými prvky jsou orientačně
označeny na situaci obr. č. 8 červeným kruhem. Zde by došlo k významnému zásahu do
územního systému ekologické stability. Označeno na situaci obr. č. 8 zeleným kruhem.
Výřez situací ÚP Žďár nad Sázavou,
Vysoké a Stržanov
Obr. č. 9

(dle https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo)
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I při neznalosti konkrétního řešení navržené trasy, je z výše uvedených podkladů zřejmé, že
tato varianta zasahuje více obcí, není v souladu s územními plány obcí, tyto s takovým
řešením nepočítají. Současně trasa významně naruší celý systém ekologické stability
v několika místech. Současně bude znamenat vliv na vodní soustavu v území.
Trasa kříží ucelené zemědělsky obdělávané hony, naruší zemědělskou výrobu (kromě záboru
ZPF). Mimo to, je trasa vedena v území, které je vymezeno jako významné z hlediska
migrace velkých savců. Kladem varianty naopak je skutečnost, že vzhledem k terénním
charakteristikám není zřetelný pohled na Zelenou horu.
Na základě uvedeného rámcového posouzení uvedené varianty lze konstatovat, že uvedená
varianta není příznivější. Tyto závěry již nesporně byly vyhodnoceny při přípravě Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina a přípravě Územních plánu obcí.
OBCHVAT 1. ČÁST
Není řešen variantně.
OBCHVAT 2. ČÁST
Pro navržené řešení bylo zpracováno dopravně inženýrské posouzení, jeho součástí je
makroskopický model města a kapacitní posouzení nových křižovatek dle ČSN 73 6102.
Posuzovány jsou 2 varianty, které se liší v uspořádání křižovatek I/37 x I/19 a I/37 x II/353.
Křižovatka I/37 x I/19
Uvedená křižovatka byla posouzena ve variantách:
• „Průsečná“
• „Trubkovitá“
Z hlediska kapacitního jsou obě varianty možné, avšak varianta „Průsečná“ oproti
„Trubkovité“ vykazuje několik dopravně bezpečnostních rizik. Proto byla projektem
rozpracována varianta „Trubkovitá“. Ta sebou přinese nižší zpoždění na jednotlivých
vjezdech do křižovatky a rovněž vyšší bezpečnost dopravy vlivem nižšího počtu kolizních
bodů. Zároveň dosahuje příznivějšího stupně úrovně kvality dopravy (ÚKD).
Křižovatka I/37 x II/353
U této křižovatky se varianty v principu liší v počtu křižovatkových větví:
• „deltovitá“
• „jednovětvová“
Kapacitně a z hlediska bezpečnosti dopravy vyhovují obě varianty, proto projekt dále
rozpracoval úspornější variantu „jednovětvovou“.
Přednádražní prostor
Nejexponovanější částí 2. úseku je prostor před stávajícím nádražím ČD. Přeložka silnice I/37
byla v rámci vyhledávací studie (Aktualizace studie tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou –
Velká Bíteš, VIAPONT s. r. o., 08/2006) navržena v tomto úseku na estakádě ve výšce cca
7,0 m nad stávajícím terénem. V technické studii (METROPROJEKT Praha a. s., 07/2009)
byla prověřena možnost vedení nivelety pod úrovní stávajícího přednádražního terénu
v tunelové variantě - tzn. v hloubce cca 10 m.
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Nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak z hlediska vlivů
na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i ekonomické
náročnosti díla. Tunelová varianta představuje rovněž rasantní zásah do přednádražního
prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se
vymykají požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě, která by
vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy
stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
V Technické studii („Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT a.s. Praha, 07/2009) byly řešeny dvě varianty s uplatněním tunelu.
Následně byla v 10/2010 zpracována Technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – přednádražní prostor“, VIAPONT s.r.o. Brno), která řešila postupně ve čtyřech
variantách možnost řešení stavby I/37 bez realizace tunelu.
Varianty přednádražního prostoru
• Varianta s realizací tunelu:
o Varianta A dlouhý tunel
o Varianta B 2 krátké tunely
• Bez realizace tunelu
Varianty přednádražního prostoru s realizací tunelu
Tabulka č. 1
Varianty
s realizací tunelu

Tunel je v technické studii navržen dvoupruhový obousměrný.
Byl prověřen a doložen ve dvou variantách:
varianta A – dlouhý tunel
U varianty A je navržena délka tunelu 630 m, budou nutné 2
únikové východy, požární vodovod, nádrž na odvodnění z
požárního zásahu, větrání, kamerový dohled, zařízení nouzového
volání, tunelový rozhlas, osvětlení a technologický objekt s
náhradním zdrojem energie a řídícím systémem.
varianta B–2 krátké tunely U varianty B jsou dva kratší tunely do délky 300 m. Otevřený
zůstane úsek vedený ve stávajícím pásu zeleně přibližně mezi
okružní křižovatkou Chelčického – Nádražní a ulicí Haškova. V
otevřeném úseku bude nová komunikace v zářezu v hloubce 7–8 m,
výškový rozdíl bude vyrovnán zdmi. Při tomto uspořádání nebude
nutný požární vodovod, nucené větrání, kamerový dohled, zařízení
nouzového volání, tunelový rozhlas. Budou nižší nároky na příkon
elektrické energie. Technologický objekt s náhradním zdrojem
energie a s řídícím systémem zůstane jako v předchozí variantě.
Tunel je v silničním úseku mezi výše uvedenými MÚK. Vedle
definitivního dopravního značení bude také instalováno proměnné
dopravní značení, které bude řídit provoz v tunelu a v případě
potřeby tunel uzavřít, bude prostřednictvím proměnného
dopravního značení provoz odkloněn.

Směrově, výškově a šířkově jsou obě varianty totožné. Ve variantě B není zakrytá střední
část tunelu, bude jednodušší provozní technologie a nižší investiční náklady.
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Schéma situace variant řešení tunelu
Obr. č. 10

Varianty přednádražního prostoru bez realizace tunelu
Zpracována byla technická studie přednádražního prostoru („Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – přednádražní prostor“ (technická studie, VIAPONT s.r.o. Brno, 10/2010), která
byla řešena ve 4 variantách výškového vedení trasy, jak je uvedeno v následujících tabulkách
č. 2, 3, 4 a 5.
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Tabulka č. 2
Varianty bez realizace tunelu
Varianta 1 (ŘSD)

Niveleta silnice I/37 v km 4,000 - 5,720 je vedena v zářezu proměnné hloubky 0,40
- 7,00 m.
Mimoúrovňově kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a
silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi
je mimoúrovňové bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu
úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš. Vzdálenost křižovatek na trase této varianty je v souladu s
ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální
vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Obr. č. 11

Obr. č. 12
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Tabulka č. 3
Varianta 2 (Město Žďár)

Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově
kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice
Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové,
v místě křížení se silnicí II/353 je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta".
Ostatní křížení s místními komunikacemi (ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou
bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Toto variantní řešení preferuje Město Žďár nad Sázavou, vzdálenost křižovatky se
silnicí II/353 a okružní křižovatky s ulicí Brněnskou neodpovídá požadavkům ČSN
73 6101.
Obr. č. 13

Obr. č. 14

Obr. č. 15
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Tabulka č. 4
Varianta 3 (estakáda před
nádražím ČD – dle
vyhledávací studie
„Aktualizace studie tahu
silnice I/37 Ždírec na
Doubravou – Velká Bíteš“,
VIAPONT s.r.o. Brno,
08/2006)

Do technické studie byla zařazena jako varianta část úseku trasy silnice I/37 z
vyhledávací studie "Aktualizace tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká
Bíteš", kterou pro Odbor přípravy staveb Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR
vypracovala firma VIAPONT s.r.o. v 08/2006.
Směrové vedení této varianty bylo použito z vyhledávací studie. Rozdíly oproti
technické studii Metroprojektu, která již vycházela z podrobného zaměření území,
se jeví jako zanedbatelné. Niveleta trasy byla řešena podrobněji s ohledem na
aktuální podklady zaměření.
Variantní řešení řeší křížení s příčnými komunikacemi mimoúrovňově, ulici
Strojírenskou přechází nadjezdem, stejně jako ulici Nádražní – Chelčického. Obě
místní komunikace jsou kříženy bez napojení na obchvat. V místě křížení se silnicí
II/353 (ulice Jihlavská) je navržena (v souladu s vyhledávací studií úrovňová
okružní křižovatka. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Obr. č. 16

Obr. č. 17
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Tabulka č. 5

Varianta 4

V průběhu zpracování technické studie přednádražního prostoru vyplynul
požadavek na vypracování další varianty, která představuje upravenou variantu 3,
tak aby byla v souladu s ustanovením článku 11.2 a tabulky. č. 21 ČSN 73 6101,
která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km. Součástí této
varianty je minimalizace mostního objektu v místě křížení obchvatu s ulicí
Nádražní – Chelčického. Toto variantní řešení obsahuje mimoúrovňové křížení s
ulicemi Strojírenskou, Nádražní – Chelčického (nadjezdem) i se silnicí II353 (ulice
Jihlavská – podjezd). Všechny tyto komunikace jsou obchvatem kříženy bez
napojení na silnici I/37. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na
stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Z důvodů zásadní změny podélného profilu trasy bylo nutno rozšířit oblast řešení o
varianty 3 a 4 v rozsahu km 3,500 - 5,975.
Obr. č. 18

Základní údaje o jednotlivých variantách
Tabulka č. 6
Varianta 1
Délka trasy
3 582,00 m
(km 2,390 - 5,972
trasy obchvatu)
Podélný sklon min. 0,50 %
hl. trasy
max. 3,64 %
Minimální
300 m
poloměr směr.
oblouku
Počty
1 mimoúrovňová
křižovatek
křižovatka
(I/37 x I/19)

Křižující
komunikace

Varianta 2
3 582,00 m
(km 2,390 - 5,972 trasy
obchvatu)
min. 0,50 %
max. 3,64 %
300 m

Varianta 3
3 585,20 m
(km 2,390 - 5,97520
trasy obchvatu)
min. 0,59%
max. 4,17 %
300 m

Varianta 4
3 585,20 m
(km 2,390 - 5,97520
trasy obchvatu)
min. 0,59%
max. 3,64 %
300 m

2 mimoúrovňové
křižovatky (I/37 x I/19 a
I/37 x II/353)

1 mimoúrovňová
křižovatka (I/37 x I/19)

1 mimoúrovňová
křižovatka (I/37 x I/19)

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

1 úrovňová okružní
křižovatka – stávající
I/37 x ulice Brněnská

5
(I/19, ulice
Strojírenská,
ulice NádražníChelčického,
II/353 - Jihlavská,
ulice Brněnská)

5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického,
II/353 - Jihlavská, ulice
Brněnská)

úrovňové okružní
křižovatky
I/37 x II/353 a stávající
I/37 x ulice Brněnská
5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického, II/353 Jihlavská,
ulice Brněnská)

5
(I/19, ulice Strojírenská,
ulice NádražníChelčického, II/353 Jihlavská,
ulice Brněnská)
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Součástí technické studie byla hluková studie (AKUSTING, spol. s r. o., Cejl 76, 602 00
BRNO), jejímž předmětem bylo hlukové posouzení přednádražního prostoru (km 4,0005,500) v zářezu bez napojení na ulici Jihlavskou, I/37 v zářezu s napojením na ulici
Jihlavskou a I/37 na estakádě bez napojení na ulici Jihlavskou.
Hodnocení vedení trasy v přednádražním prostoru
Technická studie přednádražního prostoru vyčerpává ve svých variantách všechna možná
vedení nivelety v úseku mezi ulicí Strojírenskou a silnicí II/353 - ulicí Jihlavskou.
Varianta 1 je zaměřena na snížení nákladů na realizaci stavby nahrazením tunelu a všech
dalších nezbytných objektů a provozních souborů (dle Technické studie Metroprojektu a. s.
Praha, 07/2009). Dokládaná hluková studie prokazuje dosažení srovnatelného hlukového
zatížení přilehlého okolí od komunikace vedené v otevřeném zářezu, za použití
protihlukových opatření (protihlukových stěn).
Varianta 2 zohledňuje platný Územní plán města v návrhu mimoúrovňové křižovatky
I/37 x II/353 (ulice Jihlavská). Vybudování křižovatkových ramp a rozšíření silnice I/37 o
připojovací a odbočovací pruhy však klade zvýšené finanční nároky na celou stavbu.
Výsledky hlukové studia pak upozorňují na zvýšení hlukové zátěže na obytné domy ulice
Haškovy vlivem dopravy na severní rampě křižovatky. Příznivým důsledkem této varianty je
nižší dopravní zatížení ulic Jihlavská a Brněnská.
Varianta 3 podrobněji propracovává návrh „Vyhledávací studie tahu I/37" (VIAPONT s.r.o.,
08/2006. Je zaměřena na vedení nivelety nad stávající úrovní komunikací (ulice Chelčického
a Nádražní) a ploch (autobusové nádraží). Výhodou této varianty je potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Výsledky hlukové studie pro
variantu 3 však prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku od nové silnice. Rozsáhlý mostní
objekt (estakáda) klade zvýšené náklady na realizaci stavby a přispěje i ke zvýšení provozních
nákladů. Varianta řeší napojení silnice II/353 na silnici I/37 úrovňovou okružní křižovatkou,
což je v souladu s Územním plánem města, avšak bude vyžadovat souhlas s odchylným
řešením od ustanovení ČSN 76 6101.
Varianta 4 je pokusem o minimalizaci rozsahu stavby v přednádražním prostoru, snížením
rozsahu mostního objektu nad ulicí Nádražní – Chelčického a vypuštěním napojení silnice
II/353 (ulice Jihlavská) na silnici I/37. Výhodou této varianty je rovněž potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Avšak výsledky hlukové
studie pro variantu 4 prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku provozem na nové silnici.
Vedení nivelety nad úrovní stávajícího terénu ve variantách 3 a 4 představuje značné
hmotnostní zatížení celého prostoru.
Zpracovatel technické studie přednádražního prostoru na základě zpracovaných variant
doporučuje dále sledovat technické řešení varianty 1. Použití varianty 2 pro další projekční
přípravu je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od ustanovení článku 11.2 a tabulky
č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy) a případnou dohodou mezi
investorem a Městem Žďár nad Sázavou o spolupodílnictví na zvýšených nákladech z důvodů
vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a II/353.
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Navrhované řešení stavby musí být navrženo v souladu s platnými normami, vyhláškami,
hygienickými, bezpečnostními a obecně platnými předpisy. V případě navrhovaného řešení je
možné stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů na životní
prostředí v oblasti stavební a následně provozní. Navržené řešení je ve vymezeném prostoru
možné bez významného negativního ovlivnění okolního prostředí za předpokladu dodržení
všech opatření pro omezení vlivu stavby na okolní prostředí při přípravě záměru, ale zejména
v rámci stavebních prací.
Varianta, která je předmětem navrhovaného řešení JZ a SZ trasy obchvatu je podrobně
rozpracována v technických studiích. Následně bude podrobně řešena v dalším stupni
přípravy záměru a nadále bude věnována pozornost zabezpečení ochrany prostředí,
obyvatelstva, přírodních a zejména kulturních charakteristik území s podrobným řešením
opatření pro ochranu těchto složek. Jedná se zejména o prověření technického řešení vedení
trasy v oblasti 1. stavby při přechodu trasy v blízkosti Dolního hřbitova a lokalit rybníků
Nový Žďár a Převorský (možnost uplatnění mostního objektu nebo úprava nivelety
komunikace, kompenzační opatření).
6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu
zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Staničení obou úseků (úsek 1 a 2) obchvatu je společné. Každý úsek je řešen jiným
zpracovatelem, pro možnost dohledání souvislostí jsou dodržena v této kapitole označení dle
jednotlivých technických studií.
Použity jsou dosavadní údaje vymezené v technických studiích, které jsou podkladem
pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Stavba zahrnuje následující stavební objekty (vymezeny jsou v rozsahu dosavadních znalostí
přípravy stavby, samostatně jsou uvedeny údaje ohledně obou úseků vzhledem k označení
stavebních objektů v technických studiích):
ÚSEK 1
Seznam stavebních objektů a provozních souborů – 1. úsek
Tabulka č. 7
100 Objekty pozemních komunikací
SO 101.1 Přeložka silnice I/37 v km 0,000 – 2,390
SO 102.1 Okružní křižovatka TOKOZ
SO 111.1 Přeložka místní komunikace ul. Santiniho
SO 112.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k parkovišti TOKOZ
SO 113.1 Přeložka místní komunikace – ulice Dvorská
SO 114.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k Rybářství
SO 115.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku křižovatka Santiniho – OK TOKOZ
SO 116.1 Přeložka místní komunikace – výjezd z ČS UNICORN
SO 117.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku TOKOZ – k.ú.
SO 118.1 Přeložka místní komunikace – vjezd k CS UNICORN
SO 119.1 Úprava autobusových zastávek a chodníku ul. Santiniho
SO 120.1 Úprava areálu stavebnin ul. Santiniho
SO 121.1 Chodník v km 0,847
SO 122.1 Přeložka chodníku – cyklostezky v km 0,497
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SO 123.1 Přeložka polní cesty v km 2,167
SO 124.1 Přeložka chodníku v km 0,443 ul. Santiniho – parkoviště TOKOZ
SO 125.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,114 – 1,467
SO 126.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,702 – 2,154
SO 191.1 Provizorní komunikace – křižovatka Santiniho
SO 192.1 Provizorní komunikace – napojení na I/19
200 Mostní objekty
SO 201.1 Most na silnici I/37 v km 0,443 přes chodník pro pěší
SO 202.1 Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku
SO 203.1 Most na silnici I/37 v km 0,847 podchod pro pěší
SO 204.1 Most na místní komunikaci přes silnici I/37 v km 1,081
SO 205.1 Most na silnici I/37 v km 1,356 přes erozní rýhu
SO 206.1 Most na silnici I/37 v km 1,671 přes erozní rýhu
SO 207.1 Most na polní cestě přes silnici I/37 v km 2,167
300 Vodohospodářské objekty
SO 301.1 Silniční kanalizace
SO 302.1 Úprava kanalizace ČS UNICORN
SO 303.1 Úprava kanalizace ulice Santiniho
SO 304.1 Úprava kanalizace parkoviště TOZOS
SO 305.1 Úprava splaškové kanalizace v km 0,490 silnice I/37
SO 306.1 Úprava dešťové kanalizace ulice Dvorská
SO 307.1 Úprava splaškové kanalizace ulice Dvorská
SO 320.1 Přeložka vodovodu ul. Santiniho, silnice III/35016
SO 321.1 Přeložka vodovodu ul. Dvorská – příjezd k Rybářství Kinský
SO 323.1 Přeložka vodovodu ul. Dvorská
SO 324.1 Přeložka vodovodu v km 1,123 silnice I/37
SO 330.1 Úprava koryta řeky Sázavy v km 0,533
SO 331.1 Úprava odpadu z rybníka Nová Žďár
SO 332.1 Úprava koryta přítoku Převorského rybníka
400 Elektro a sdělovací objekty
SO 401.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,182 silnice I/37
SO 402.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,000-0,220 silnice I/37 vlevo
SO 403.1 Přeložka podzemního vedení VN v km 0,675 silnice I/37
SO 404.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 0,182 silnice I/37
SO 405.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 1,136 silnice I/37
SO 406.1 Přeložka vzdušného vedení VN v km 2,160 silnice I/37
SO 411.1 Přeložka podzemního vedení NN, přípojka CS UNICORN
SO 412.1 Přeložka nadzemního vedení NN v km 0,237 – 0,317 vpravo
SO 413.1 Přeložka nadzemního vedení NN – ulice Santiniho
SO 414.1 Přeložka vedení NN, areál ČS UNICORN
SO 415.1 Přeložka kabelového vedení NN – příjezd k Rybářství Kinský
SO 416.1 Přeložka kabelového vedení NN – ulice Dvorská
SO 421.1 Přeložka VO čerpací stanice UNIORN
SO 422.1 Přeložka VO ulice Santiniho
SO 423.1 Přeložka VO parkoviště TOKOZ
SO 424.1 Přeložka VO ulice Dvorská
SO 425.1 Přeložka VO – příjezd k Rybářství Kinský
SO 461.1 Přeložka místních kabelů v km 0,048 – 0,305 silnice I/37 vlevo
SO 462.1 Přeložka místních kabelů podél silnice III/35016
SO 463.1 Přeložka místních kabelů ulice Santiniho
SO 464.1 Přeložka místních kabelů v km 0,394 silnice I/37
SO 465.1 Přeložka místních kabelů v km 0,505 silnice I/37
SO 466.1 Přeložka vzdušného sdělovacího vedení – příjezd k Rybářství Kinský
SO 467.1 Přeložka místních kabelů – ulice Dvorská
SO 468.1 Přeložka místních kabelů v km 1,035 silnice I/37
SO 469.1 Přeložka telefonní přípojky ČS UNICORN
SO 470.1 Přeložka telefonní přípojky plyn. Stanice
SO 481.1 Přeložka dálkového kabelu podél silnice III/35016
500 Objekty trubních vedení
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SO 501.1 Přeložka STL plynovodu podél sil. III/35016
SO 502.1 Přeložka STL plynovodu v km 1,070 silnice I/37 na ulici Dvorské
700 Objekty pozemních staveb
SO 701.1 Protihluková opatření
800 Objekty úpravy území
SO 801.1 Rekultivace stávajících vozovek
SO 802.1 Rekultivace manipulačních pruhů a ploch ZS
SO 901.1 Vegetační úpravy
SO 902.1 Oplocení

SO 101.1 Přeložka silnice I/37 v km 0,000 – 2,390
Úsek 1. začíná v km 0,000 cca 80 m před vjezdem do prostoru čerpací stanice UNICORN.
V km 0,000 – 0,032 70 je silnice vedena v pravém směrovém oblouku R = 4 000 m. V km
0,032 70 – 0,714 22 následuje prvý směrový oblouk s přechodnicemi (A 168,37, R = 405, A =
168,37). V úseku km 0,714 22 – 1,289 44 je navržen levý směrový oblouk s přechodnicemi
(A = 167,33, R = 400, A = 167,33). C km 1,289 44 – 1,521 26 je komunikace vedena v přímé
dl. 0,241 82 km. Následuje v km 1,531 26 – 2,106 49 prvý směrový oblouk s přechodnicemi
(A = 360,56, R = 1 300 m, A = 306,56). Závěr trasy 1. části obchvatu v km 2,106 49 – 2,390
00 je veden v přímé d. 0,283 51 km.
Od začátku trasy v km 0,000 niveleta klesá spádem 4 % do km 0,399 30, kde je navržen
údolnicový zakružovací oblouk o R = 7 500 m. Následně v km 0,399 30 – 0,950 43 niveleta
stoupá sklonem 2,32 %, následný vrcholový zakružovací oblouk v km 0,950 43 má dle
technické studie hodnotu R = 37 000 m. Vedení nivelety silnice v tomto úseku zohledňuje
požadavek na kapacitu inundačního prostoru v místě přechodu řeky Sázavy a zachování
přístupu z ulice Dvorské k objektům Rybářství Kinský na druhé straně obchvatu. V km 0,950
46 – 2,106 95 stoupá niveleta sklonem 0,69 %. Vrcholový zakružovací oblouk v km 2,106 95
má hodnotu R = 31 000 m.
V závěru trasy v km 2,106 95 – 2,390 klesá niveleta komunikace spádem 3,05 % a plynule
navazuje na niveletu 2. části obchvatu.
SO 102.1 Okružní křižovatka TOKOZ
V prostoru stávající silnice III/35016 u okraje areálu firmy TOKOZ je navržena okružní
křižovatka, umožňující napojení místní komunikace k parkovišti firmy, výjezdu z čerpací
stanice a silnice III/350/16.

Průsečná křižovatka v km 0,20734 Santiniho
Její součástí jsou SO 111.1 Přeložka místní komunikace ul. Santiniho a SO 115.1 Přeložka
silnice III/35016 v úseku křižovatka Santiniho – OK TOKOZ.
Paprsky okružní křižovatky TOKOZ, příjezd k čerpací stanici UNICORN
K okružní křižovatce TOKOZ náleží paprsky, které jsou součástí přeložek komunikací
SO 112.1 Přeložka místní komunikace – příjezd k parkovišti TOKOZ, SO 116.1 Přeložka
místní komunikace – výjezd z ČS UNICORN a SO 117.1 Přeložka silnice III/35016 v úseku
TOKOZ.
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Přeložky místních komunikací – ulice Dvorská
V km 1,081 trasy silnice I/37 křižuje ulici Dvorská. Křížení je dle technické studie navrženo
mimoúrovňově, bz připojení na obchvat. Pro minimalizaci výšky násypu v souběhu s ulicí je
v místě stávajícího odbočení k areálu Rybářství Kinský navržen pouze podchod (světlá výška
2,50 m), vlastní příjezd je řešen od místa křížení s ulicí Dvorskou zpět proti staničení
obchvatu. Řešeno v SO 113.1 Přeložka místní komunikace – ulice Dvorská, SO 114.1
Přeložka místní komunikace – příjezd k Rybářství.
Přeložky polních cest
Pro zabezpečení dostupnosti zemědělských pozemků západně od obchvatu jsou navrženy
přeložky polních cest: SO 123.1 Přeložka polní cesty v km 2,167, SO 124.1 Přeložka chodníku
v km 0,443 ul. Santiniho – parkoviště TOKOZ, SO 125.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km
1,114 – 1,467 a SO 126.1 Přeložka polní cesty podél I/37 v km 1,702 – 2,154.
Chodníky, autobusové zastávky, úpravy ploch
Pohyb pěších v blízkosti obchvatu bude zabezpečen a usměrněn vybudováním nových
chodníkových tras. Rovněž bude řešena návaznost na linky veřejné dopravy vybudováním
nových autobusových zastávek na ulici Santiniho.
Mostní objekty
Trasa obchvatu křižuje vodní toky, terénní deprese, místní komunikace, polní cesty a stezky.
Křížení je s výjimkou úrovňové křižovatky se silnicí III/35016 a ulicí Santiniho řešeno
mimoúrovňově mostními objekty.
SO 201.1 Most na silnici I/37 v km 0,443 přes chodník pro pěší (přístup pěších
z prostoru Zámek Žďár – ulice Santiniho – k parkovišti podniku TOKOZ a do prostoru
oblasti Pilské nádrže.)
Doporučené opatření
Při další přípravě projektu bude technicky zvážena možnost pozvolného zmírnění sklonu
násypu tam, kde to terén dovoluje s optickým snížením výšky násypu. Navrženou úpravou
vycházející z vyjádření ve zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
(čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a
hodnocení vlivů na krajinný ráz, se sníží výška chodníku pro pěší k parkovišti.
Obr. č. 19

Navrženo je pozvolné
zmírnění sklonu násypu
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SO 202.1 Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku (most zabezpečuje
překročení Sázavy, včetně inundačního prostoru, na levém břehu je vedená
cyklostezka, její funkce zůstane zachována, most je navržen o čtyřech polích
z monolitického předpjatého betonu o rozpětí polí 20 + 26 + 24 + 17 m).
SO 203.1 Most na silnici I/37 v km 0,847 podchod pro pěší (most je navržen jako
podchod pro pěší zajišťující propojení ulice Dvorské s prostorem severně od obchvatu
(areál rybářství Kinský).
SO 204.1 Most na místní komunikaci přes silnici I/37 v km 1,081 (most převádí místní
komunikaci ulici Dvorská přes trasu obchvatu, zpřístupňuje prostory lesních komplexů
vrchu Salvator a usedlost Starý Dvůr).
SO 205.1 Most na silnici I/37 v km 1,356 přes erozní rýhu (v km 1,356 překračuje
přeložka silnice I(37 přirozenou terénní depresi směřující východním směrem do údolí
Sázavy, mostní objekt umožní odvedení srážkových vod ze svahu západně od
obchvatu do stávajícího rybníka).
SO 206.1 Most na silnici I/37 v km 1,671 přes erozní rýhu (v km 1,671 trasy obchvatu
překonává obchvat další terénní depresi, která odvádí srážkové vody z přilehlého
svahu směrem do údolí Sázavy, mostní objekt bude sloužit k odvodnění západní strany
svahu nad obchvatem a umožní přejezd techniky na přilehlé zemědělské pozemky).
SO 207.1 Most na polní cestě přes silnici I/37 v km 2,167 (v km 2,167 křižuje obchvat
stávající polní cesta, most převede polní cestu mimoúrovňově a zachová původní
dostupnost zemědělských pozemků po obou stranách obchvatu).
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Doporučené opatření, související s prověření možnosti uplatnění mostního objektu
Doporučeno je provést prověření převedení náspu v tomto úseku na mostní objekt, který
umožní průchod územím s co nejmenším ovlivněním biotopu vlhké pcháčové louky a
nevápnitého mechového slatiniště a Převorovského rybníka a rybníka Nový Žďár.
V případě že nebude možné toto navrhované řešení uplatnit, budou uplaněna kompenzační
opatření, tj. vytvoření náhradních biotopů (např. tůní).
Zároveň je požadováno dodržet výšku tak, aby niveleta (mostního objektu nebo komunikace)
nedosáhla nad úroveň střech domů podél ulice Dvorská.
Obr. č. 20

Vymezený úsek k prověření
nového technického řešení

Navržena možnost prověření úpravy technického řešení v tomto úseku vychází z vyjádření ve
zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (čj. 00640/ZV/2019 z 16.
3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a hodnocení vlivů na krajinný
ráz.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řad stávajících inženýrských
sítí. Rozsah vymezuje výčet objektů a přeložek sítí, uvedený v tabulce č. 7 na straně 30 a 31).
Upřesnění a technické řešení přeložek bude předmětem následujícího stupně projektové
přípravy stavby.
Objekty pozemních staveb
V technické studii je vymezen požadavek na ochranu stávající obytné zástavby ulice Dvorské,
ke kterým se bližší hrana komunikace přibližuje. Technická studie navrhuje v SO 701.1
Protihluková opatření protihlukovou stěnu v km 0,475 – 0,950 vlevo a v km 0,825 – 0,900
vpravo.
Na základě Akustické studie zpracované v tomto posouzení je provedeno podrobnější
zhodnocení hlukové zátěže v souladu se stávající platnou legislativou v oblasti hluku a
vymezen rozsah navržených opatření: protihluková stěna délky 470 m v km 0,482 – 0,952
vlevo, a protihluková stěna 70 m délky vpravo v km 0,830 – 0,900.
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Navržené opatření
Navrženo je prověření možnosti uplatnění mostního objektu nebo nivelety komunikace, které
vychází z vyjádření ve zjišťovacím řízení Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
(čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního průzkumu území, biologického průzkumu a
hodnocení vlivů na krajinný ráz. V případě, že bude možné technicky realizovat navrhovanou
úpravu současně se zabezpečením výšky nižší, než jsou střechy objektů podél ulice Dvorská,
bude současně vyvolaná změna související s realizací protihlukového řešení (bude podrobně
následně řešeno v projektové dokumentaci).
Platí požadavek, aby bylo jejich technické řešení vymezeno příznivě z hlediska zabezpečení
omezení střetu s ornitofaunou, ale také ve vztahu k ochraně krajinného rázu (barevnost, typ
materiálu).
Objekty úpravy území
Původní trasy komunikací, které budou v rámci stavby přeloženy, budou rekultivovány. Jedná
se o část ulice Dvorská a polní cesta směrem ke Starému Dvoru – řešeno v SO 801.1
Rekultivace stávajících vozovek.
Nezbytné plochy dočasného záboru podél hlavní trasy a přeložek komunikací a plochy
skládek a zařízení staveniště budou po dokončení stavby rekultivovány a uvedeny do
původního stavu – řešeno v SO 802.1 Rekultivace manipulačních pruhů a ploch ZS.
K eliminaci narušení krajinného rázu a dosažení začlenění liniové stavby do krajiny budou
provedeny vegetační úpravy svahů silničního tělesa – bude řešeno v SO 901.1 Vegetační
úpravy.
V daném úseku je začlenění tělesa silnice vzhledem k blízkosti historických významných míst
a pohledovým charakteristikám ze směru od území Zelené hory (poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého, zámku) významné řešit s ohledem na uplatnění takových úprav, která
zabezpečí příznivé pohledové charakteristiky v obou směrech.
Na hranicích trvalého záboru bude provedeno nové oplocení pozemků (oplocení areálu
Stavebnin u křižovatky TOKOZ a okrajů pozemků v patě silnice obchvatu podél ulice
Dvorská. Nové oplocení bude předáno vlastníkům příslušných pozemků (SO 902.1 Oplocení).
ÚSEK 2
Seznam stavebních objektů a provozních souborů – 2. úsek
Pro možnost porovnání jednotlivých variant jsou uvedeny jednotlivé stavební objekty podle
variantního řešení.
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Tabulka č. 8
Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

000 Objekty přípravy staveniště
SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 001.2 Demolice zahrádkářské
kolonie Klafar

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 002.2 Demolice areálu Zahrada
Vysočina v km 2,9.2– 3,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 003.2 Demolice zahrádkářské
kolonie v km 3,85.2– 4,0

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,1

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,100

SO 004.2 Demolice areálu König v
km 4,100

SO 004.2 Demolice areálu König v km
4,100

SO 005.2 Demolice areálu COLAS v
km 4,15

SO 005.2 Demolice areálu COLAS
a.s. v km 4,150

SO 005.2 Demolice areálu COLAS
a.s. v km 4,150

SO 005.2 Demolice areálu COLAS a.s.
v km 4,150

SO 006.2 Demolice řadových garáží
v km 4,37

SO 006.2 Demolice řadových garáží
v km 4,370

SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370

SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370

SO 007.2 Demolice řadových 4
řadových domů v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných
domů v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov

SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov

SO 008.2 Demolice objektů v MÚK
I/37.2x I/16

SO 008.2 Demolice objektu
prodejny koberců v km 5,280

SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 009.2 Demolice garáží v km
5,260 - 5,380 (varianta ŘSD)

SO 009.2 Demolice garáží v km 5,260
- 5,380 (varianta ŘSD)

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 004.2 Demolice areálu König v km
4,100
SO 005.2 Demolice areálu COLAS a.s.
v km 4,150
SO 006.2 Demolice řadových garáží v
km 4,370
SO 007.2 Demolice 4 rodinných domů
v ul. Smíchov
SO 008.2 Demolice objektu prodejny
koberců v km 5,280

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 010.2 Demolice objektu č.p. 6b

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot

SO 011.2 Demolice objektu č.p. 12 –
Kovošrot
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100 Objekty pozemních komunikací
SO 101.2 Hlavní trasa silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 101.2 Silnice I/37

SO 102.2 MÚK I/37.2x
I/19.2(Brodského)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 102.2 Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x I/19 (ulice Brodská)

SO 103.2. Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x II/353 (Jihlavská)

SO 103.2. Mimoúrovňová křižovatka
I/37 x II/353 (Jihlavská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 104.2 Úprava silnice I/19 (ulice
Brodská)

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 105.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská

SO 106.2 Přeložka místní
komunikace Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 106.2 Přeložka místní komunikace
Chelčického

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní –
Strojírenská

SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní –
Strojírenská

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2 v km
3,150

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 109.2 Vjezd do skladu na ul.
Brněnské

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického (varianta
město – ovál – varianta 2)

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 110.2 Okružní křižovatka
Jihlavská – Chelčického

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 111.2 Definitivní dopravní značení

SO 112.2 Okružní křižovatka
Nádražní – Chelčického
SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 112.2 Okružní křižovatka Nádražní
– Chelčického

SO 112.2 Okružní křižovatka Nádražní
– Chelčického

SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní

SO 103.2 MÚK I/37.2x
II/353.2(Jihlavská)
SO 104.2 Úprava silnice
I/19.2(Brodského)
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní
– Strojírenská
SO 108.2 Příjezd k DUN 2.2v km
3,150
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul.
Brněnská
SO 110.2 Úprava silnice II/353
(Jihlavská)
SO 111.2 Definitivní dopravní
značení

SO 111.2 Definitivní dopravní
značení
SO 112.2 Okružní křižovatka
Nádražní – Chelčického
SO 114.2 Úprava místní komunikace
Strojírenská – Nádražní
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200 Mostní objekty a zdi
SO 201.2 Nadjezd v km 2,7 MÚK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 201.2 Nadjezd v km 2,700 MUK
I/19

SO 202.2 Nadjezd v km 2,9 ul.
Brodského

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 202.2 Nadjezd v km 2,900 ulice
Brodská

SO 203.2 Most v km 3,2 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes
Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 203.2 Most v km 3,200 přes Sázavu

SO 204.2 Most na ulici Strojírenské
přes silnici I/37 v km 4,185

SO 204.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Strojírenskou v km 4,185

SO 204.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Strojírenskou v km 4,185

SO 205.2 Lávka pro pěší na ulici
Strojírenské přes silnici I/37 v km
4,212

SO 205.2 Lávka pro pěší na ulici
Strojírenské přes silnici I/37 v km
4,212

SO 205.2 Podchod pro pěší přes
stávající chodník v km 4,212

SO 205.2 Podchod pro pěší přes
stávající chodník v km 4,212

SO 206.2 Most na ulici Nádražní přes
silnici I/37 v km 4,774

SO 206.2 Most na ulici Nádražní přes
silnici I/37 v km 4,774

SO 206.2 Estakáda na silnici I/37 v km
4,850

SO 206.2 Most na silnici I/37 přes ulici
Nádražní v km 4,850

SO 207.2 Lávka pro pěší přes silnici
I/37 v km 4,900

SO 207.2 Lávka pro pěší přes silnici
I/37 v km 4,900

SO 208.2 Most na sinici II/353 (ulice
Jihlavská) přes silnici I/37 v km 5,241

SO 208.2 Most na sinici II/353 (ulice
Jihlavská) přes silnici I/37 v km 5,241

SO 210.2 Opěrné zdi v km 4,40 –
4,65

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,720 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,720 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,470 4,700 vlevo

SO 210.2 Opěrná zeď v km 4,470 4,700 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 5,3

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,000 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,000 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,700 vlevo

SO 211.2 Opěrná zeď v km 4,500 4,700 vlevo

SO 212.2 Protihlukové zdi

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,150 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,800 5,150 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 5,012 5,050 vpravo

SO 212.2 Opěrná zeď v km 4,860 5,061 vpravo

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo

SO 204.2 Nadjezd v km 4,2 ul.
Strojírenská
SO 205.2 Lávka pro pěší v km 4,2

SO 204.2 Most na ulici Strojírenské
přes silnici I/37 v km 4,185

SO 207.2 Podchod pro pěší v km 4,891
SO 208.2 Most na silnici II/353 přes
silnici I/37 v km 5,241

SO 213.2 Opěrná zeď v km 5,220 5,280 vpravo
SO 214.2 Opěrná zeď v km 4,850 4,911 vlevo

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Protihlukové zdi

SO 215.2 Opěrná zeď v km 5,120 5,235 vlevo
SO 216.2 Protihlukové zdi

SO 220.2 Přeložka kabelovodu ŽĎAS

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas

SO 220.2 Přeložka kabelovodu Žďas
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SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 317.2 Výustní objekt 1

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 318.2 Odvodnění komunikace
km 2,9

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 319.2 Dešťová usazovací
nádrž 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2

SO 320.2 Výustní objekt 2
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400 Elektro a sdělovací objekty
SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,95

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km 3,00-3,10

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 402.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km 3,000-3,100

SO 403.2 Přeložka (zrušení) vrchního
vedení NN v km 4,40

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení
NN v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení
NN v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení NN
v km 4,400

SO 403.2 Zrušení vzdušného vedení NN
v km 4,400

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení
v km cca 4,40

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení
v km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 404.2 Přeložka kabelového vedení v
km cca 4,725

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,750 - 5,250

SO 407.2 Přeložka vrchního vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vrchního vedení NN
v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vzdušného vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 407.2 Přeložka vzdušného vedení
NN v km cca 5,360 - 5,450 vlevo

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,050

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení VN
v km cca 5,840

SO 411.2 Přeložka vzdušného vedení
VN v km cca 5,840

SO 411.2 Přeložka vzdušného vedení
VN v km cca 5,840

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní
– Strojírenská)

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní –
Strojírenská)

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km cca
4,200-4,600 (podél chodníku Nádražní –
Strojírenská)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení VO
v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 401.2 Přeložka kabelového vedení
NN km cca 2,950

SO 405.2 Přípojka VN –
technologický domek tunelu v km cca
4,85
SO 406.2 Přeložka kabelového vedení
VN v km cca 4,75-5,25
SO 407.2 Přeložka vrchního vedení
NN v km cca 5,3-5,4
SO 408.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 3,05
SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,20

SO 409.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 4,218

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,00

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,013

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km cca 5,85

SO 411.2 Přeložka vrchního vedení
VN v km cca 5,840

SO 421.2 Přeložka a nové vedení VO
v km cca 4,20-4,60

SO 421.2 Přeložka vedení VO v km
cca 4,200-4,600 (podél chodníku
Nádražní – Strojírenská)

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení
VO v km cca 4,80-5,10

SO 422.2 Přeložka a úpravy vedení
VO v km cca 4,800-5,100 (včetně OK
Chelčického – Nádražní)

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,10-5,50

SO 423.2 Osvětlení nových vozovek a
úpravy stávajícího VO v km 5,1005,500 (OK Jihlavská)

SO 410.2 Přeložka kabelového vedení
NN v km cca 5,013
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SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,20

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO
na mostě a lávce Strojírenská ul. v km
4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO v
podchodu v km 4,200

SO 424.2 Přeložky a nové vedení VO v
podchodu v km 4,200

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,90

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 425.2 VO kruhový objezd a
komunikace a komunikace v km 2,900

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 426.2 Přeložka VO MUK I/37 x
II/353
SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v místě
křížení s komunikací do obchodní zóny

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v místě
křížení s komunikací do obchodní zóny

SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS

SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS

SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800

SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800

SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885

SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885

SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465

SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465

SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS

SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS

SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 451.2 Přeložka kabelů SELF v km
2,426
SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do
obchodní zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450
SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do
obchodní zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450
SO 459.2 Přeložka kabelů ŽĎAS v
kabelovodu ŽĎAS

SO 452.2 Přeložka kabelů SELF v
místě křížení s komunikací do obchodní
zóny
SO 453.2 Přeložka kabelů SATT v
kabelovodu ŽĎAS
SO 454.2 Přeložka kabelů SATT v km
4,800
SO 455.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 2,885
SO 456.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 3,465
SO 457.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v kabelovodu ŽĎAS
SO 458.2 Přeložka kabelů Telefonica
O2.2v km 4,750 – 5,450

SO 460.2 Přípojka slaboproudu pro
technologický objekt
SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900
- areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900
- areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900 areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km
2,900 - areál zahradnictví

SO 470.2 Rušení přípojky v km 2,900 areál zahradnictví

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110
– areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110
– areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 471.2 Rušení přípojky v km 4,110 –
areál firmy Konig

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450
– ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450
– ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov

SO 472.2 Rušení přípojky v km 4,450 –
ulice Smíchov
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500 Objekty trubních vedení
SO 501.2 Přeložka plynovodu DN
200

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500
km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500
km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800
km (Nádražní)
600 Objekty podzemních staveb
SO 600.2 Hloubený tunel
700 Objekty pozemních staveb
SO 701.2 Provozně technologický
objekt
800 Objekty úpravy území
SO 801.2 Sadové úpravy

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800
km (Nádražní)

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 503.2 Přeložka teplovodu 4,500 km

SO 502.2 Přeložka teplovodu 4,173.2
km (Strojírenská)

SO 504.2 Přeložka teplovodu 4,800 km
(Nádražní)

-

-

-

-

-

-

-

-

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 801.2 Sadové úpravy

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích

SO 802.2 Rekultivace po zrušených
komunikacích
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Trasa 2. úseku obchvatu klesá ve sklonu 3,05 % přes MÚK I/37 x I/19 (Brodská) v přímé a
přibližně v místě křížení se silnicí I/19 se stačí levým směrovým obloukem R = 500 m k
jihovýchodu. Stávající zahrádkářskou osadu bude nutné z větší části odstranit. Silnici I/19
kříží v km 2,9 spodem a dále pokračuje k Sázavě v souběhu s železniční tratí č. 250 v
mírném stoupání 0,59 % přes areál zahradnictví Zahrada Vysočina. Před křížením se silnicí
I/19 v km 2,83 je první ze dvou nejnižších míst trasy. Úsek je veden v zářezu.
Přes údolí Sázavy trasa pokračuje v mírném stoupání 0,59 % v přímé po mostě délky
301,8 m. Krátké úseky před a za mostem jsou v násypu. Přibližně 50 m za mostem přechází
trasa z násypu do zářezu a od km 3,591 klesá ve sklonu 1,74 %. Trasa levostranným
směrovým obloukem R=500 m kopíruje železniční trať. Realizace mostu si vyžádá částečnou
demolici zahrádkářské osady. Úsek za mostem je veden přes nezastavěné plochy.
V úseku od km 4,000 – 5,720 je vzhledem k přednádražnímu prostoru řešeno vedení trasy
I/37 variantně. Tunelová varianta představuje rasantní zásah do přednádražního prostoru s
mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se vymykají
požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených údajů byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě,
která by vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní
obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
Následně jsou pro úplnost uvedeny rozdíly v řešení navrhovaných variant v přednádražním
prostoru.
VARIANTA 1 (ŘSD)
Niveleta silnice I/37 v km 4,000 - 5,720 je vedena v zářezu proměnné hloubky 0,40 - 7,00 m.
Mimoúrovňově kříží ulici Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353
(ulice Jihlavská – podjíždí). Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové bez
napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa obchvatu úrovňově napojuje na stávající
okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V. Bíteš.
Vzdálenost křižovatek na trase této varianty je v souladu s ustanovením článku 11.2 a tabulky
č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 navržená v technické studii Metroprojektu a. s. na začátku 2. úseku
není studií přednádražního prostoru měněna. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku
trubkovitou se dvěma mostními objekty přes hlavní trasu a okružními křižovatkami.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) v závěru trasy. Jedná se o napojení na stávající
úrovňovou okružní křižovatku silnic I/37 x ulice Brněnská x MK směr ulice Jamská. Trasa
obchvatu v místě napojení vytvoří čtvrtý paprsek stávající okružné křižovatky. Dle územního
plánu je dále budoucí přestavba místní komunikace na přeložku silnice I/19 směrem na Nové
Město na Moravě.
Parametry stávající okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 40 m
šířka vozovky okružního pásu 6,0 m
šířka prstence 3 m
průměr travnaté části středního ostrova 23 m
odstředný sklon 2.0%
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Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického. V rámci stavby 2. úseku obchvatu
bude dotčena stávající okružní křižovatka ulic nádražní a Chelčického. Nová okružní
křižovatka s pěti paprsky bude vybudována ve stávající poloze jako stávající křižovatka.
Mimoúrovňové křížení s trasou obchvatu je řešeno mostním objektem – nadjezdem.
Paprsky okružní křižovatky tvoří ulice Nádražní, ulice Chelčického, ulice Chelčického –
autobusové nádraží, napojení areálu obchodního střediska Kaufland, nově budovaná místní
komunikace Nádražní – Strojírenská.
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 34 m
šířka vozovky okružního pásu 6,75 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova 16,50 m
odstředný sklon 2.5%
Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického. V místě napojení přeložky místní
komunikace – ulice Chelčického na stávající II/353 - ulice Jihlavská je navržena nová okružní
křižovatky se čtyřmi paprsky: ulice Chelčického, ulice Jihlavská (směr centrum), silnice
II/353 (směr Jihlava), nové budovaná místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží
(dle územního plánu města).
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu 36 m
šířka vozovky okružního pásu 6,75 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova 18,50 m
odstředný sklon 2.5%
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Navržen je deskový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 29,00 m, rozpětí polí: 30,00 m,
volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min. 5,17 m.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Jedná se o most se vzpěradlovým rámem o 3 polích z dodatečně předpjatého betonu. Příčný
řez je deskový s konzolami, vzpěry budou železobetonové, založení hlubinné. Délka
přemostění je 47,90 m, rozpětí polí 15,20 + 19,00 + 15,20 m, volná šířka na mostě je navržena
7,50 m, volná výška pod mostem je min. 4,986 m. Na mostě bude chodník o šířce 2,50 m.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a. s. 07/2009)
Navržen je spojitý trámový most o 8 polích z dodatečně předpjatého betonu, dvoutrámový
příčný řez, železobetonové pilíře, prosypané opěry, založení plošné. Délka přemostění je
301,80 m, rozpětí polí: 32,00 + 6 x 42,00 + 32,00 m. Volná šířka na mostě je navržena 9,50
m, volná výška pod mostem je 7,88 m (polní cesta), 19,29 m (řeka Sázava), 17,40 m (lesní
cesta). Na mostě bude chodník o šířce 2 x 0,75 m.
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SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185.68 (Metroprojekt a. s.
07/2009)
Deskový most bude o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté, železobetonové
opěry, založení plošné. Délka přemostění je 32,40 m, rozpětí polí: 30,00 m, volná šířka na
mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min 5,17 m.
SO 205.2 - Lávka pro pěší na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,211.86 (Metroprojekt
a. s. 07/2009)
Navržen je trámový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 34,40 m, rozpětí polí: 32,00 m,
volná šířka na mostě je 6,00 m, šířka chodníku 6,00 m, volná výška pod mostem bude min.
4,983 m.
SO 206.2 - Most na ulici Nádražní přes silnici I/37 v km 4,774.41
Most bude s železobetonovou rámovou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu, založení
hlubinné. Délka přemostění bude 14,50 m, rozpětí polí 13,50 m. Volná šířka na mostě:
okružní křižovatka Nádražní – Chelčického. Šířka chodníku bude proměnná, min. 1,50 m.
Volná výška pod mostem bude min. 5,00 m.
SO 207.2 - Lávka pro pěší přes silnici I/37 v km 4,900.00
Trámový most o 1 poli z dřevěných lepených nosníků s ocelovými příčníky. Uložení prosté,
opěry z kameniva – z gabionů, založení plošné. Délka přemostění bude 16,90 m, rozpětí polí
15,30 m. Volná šířka na mostě je 3,00 m, šířka chodníku 3,00 m, volná výška pod mostem
min. 5,14 m.
SO 208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93
Most s železobetonovou rámovou konstrukcí o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu.
Uložení na krajních opěrách prosté a vetknuté, železobetonové opěry, založení hlubinné.
Délka přemostění je 30,15 m, rozpětí polí: 20,00 + 8,50 m, volná šířka na mostě 11,60 m,
volná výška pod mostem min. 5,45 m. Šířka chodníku bude 3,00 m.
Úpravy stávajících komunikací
Trasa přeložky v přednádražním prostoru křižuje silnice I. a II. třídy a místní komunikace:
• MK Strojírenská – jeden z hlavních přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS
• MK Nádražní – zajišťuje přístup k železničnímu a autobusovému nádraží z centra města
• MK Chelčického – propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu a
autobusovému nádraží. V současnosti se připravuje komunikační propojení okružní
křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí Strojírenská u budovy okresního soudu.
• silnice II/353 – ulice Jihlavská, průtah silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička
• I/37 ulice Brněnská – napojení obchvatu okružní křižovatkou na stávající silnici I. třídy ve
směru na Vatín
• trasa obchvatu je ovlivněna rovněž budovaným propojením okružní křižovatky ulic
Chelčického x Nádražní s ulicí Strojírenská u budovy okresního soudu.
Úpravy stávajících komunikací jsou vyvolány umístěním obchvatu do území. Stávající
komunikace jsou kříženy mimoúrovňově (I/19, II/353, ul. Strojírenská, ulice Nádražní). Jsou
na nich navrženy nové mostní objekty a upraveny návaznosti v nezbytném rozsahu, přičemž
stávající poloha komunikací je zachována. Jiné stávající komunikace jsou upraveny v
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návaznosti na změnu dopravního řešení (ul. Chelčického, napojení skladu v ul. Brněnská). Z
nových komunikací se jedná o příjezd k DUN č. 2.
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského)
Směrové řešení a šířkové uspořádání je zachováno, dojde k drobné výškové úpravě v
návaznosti na nový most přes hlavní trasu. Vznikne nová čtyř ramenná okružní křižovatka.
Délka úpravy bude 144 m.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány novým mostem přes I/37. Směrové, výškové řešení a šířkové
uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 92 m.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 209,89 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 150,59 m
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150
Přístup pro údržbu nádrže bude z ulice V zahrádkách po stávající polní cestě, která bude nově
upravena v délce 150 m. Z polní cesty k nádrži bude vybudována nová komunikace délky 90
m. Komunikace bude jednopruhová obousměrná o šířce 3,5 m.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská
Skladovací hala v ulici Brněnská, čp. 41 je v současnosti připojena na slepé rameno okružní
křižovatky na ulici Brněnská. Na toto rameno bude napojen plánovaný obchvat a stávající
dopravní obsluha skladu z tohoto místa nebude dále možná. Nový účelový vjezd do areálu je
navržen z ulice Brněnská, která se po zprovoznění obchvatu stane místní komunikací.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní
Rekonstrukce okružní křižovatky Nádražní – Chelčického a vybudování nového mostu v km
4,774.71 trasy obchvatu dojde k dotčení nově vybudované MK Strojírenská – Nádražní.
Místní komunikace bude upravena v délce 71,70 m. Základní šířka mezi obrubníky je
navržena 6,00 m s jednostranným chodníkem šířky 1,25 m. Výškové řešení zůstane
zachováno.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené v tabulce č. 8 na
stranách 58-60.
Demolice
Umístění stavby vyvolá plošně rozsáhlé demolice drobných objektů. Předpokládané demolice
jsou dle územního plánu Žďáru nad Sázavou v plochách určených k asanaci.
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V ploše MÚK I/37 x I/19 (Brodská) bude nutné uvolnit přibližně 61 000 m2 stávající
zahrádkářské kolonie Klafar a pro most přes Sázavu přibližně 5000 m2 přilehlé zahrádkářské
kolonie při ulici Strojírenská. Dále musí ustoupit převážná část areálu zahradnictví Zahrada
Vysočina. Demolice se rovněž týkají areálů firem König a COLAS. V ulici Smíchov bude
odstraněna část řadových garáží a 4 řadové domky. Plošně rozsáhlé demolice vzniknou
křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská). Jedná se o přízemní objekt prodejny koberců v ulici
Jihlavská, řadové garáže a psinec.
Úprava území
Součástí úprav území budou rekultivace částí stávající vozovek, které budou nahrazeny
přeložkami, rekultivace nezbytných ploch dočasného záboru podél trasy obchvatu a plochy
skládek a zařízení staveniště po ukončení stavby.
K eliminaci narušení krajinného rázu a dosažení začlenění liniové stavby do krajiny budou
provedeny vegetační úpravy svahů silničního tělesa.
Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na dvě části. Nejnižší místo v 1. části
je v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy.
VARIANTA 2 (Město Žďár)
Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově kříží ulici
Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí).
Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové, v místě křížení se silnicí II/353
je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta". Ostatní křížení s místními komunikacemi
(ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Toto variantní řešení preferuje Město Žďár nad Sázavou, vzdálenost křižovatky se silnicí
II/353 a okružní křižovatky s ulicí Brněnskou neodpovídá požadavkům ČSN 73 6101.
Varianta 2 se liší od varianty 1 vybudováním mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě
křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice II/353 (ulice Jihlavská).
To se projeví v šířkovém uspořádání silnice I/37 v prostoru křižovatky (odbočovací a
připojovací pruhy), se zvýšením rozsahu mostního objektu SO 208.2 a tvaru a uspořádání
okružní křižovatky Jihlavská – Chelčického (SO 110.2). Parametry směrového a výškového
vedení trasy obchvatu a rozsah ostatních objektů je shodný.
Křižovatka I/37 x I/19 – stejná jako ve variantě 1.
Mimoúrovňová křižovatka I/37 x II/353 je ve studii přednádražního prostoru navržena jako
úplná deltovitá. Tato křižovatka je obsažena v platném Územním plánu města. Její realizace je
podmíněna souhlasem s odchylným řešením od platné ČSN, protože vzdálenost mezi
křižovatkami se silnicí II/353 a I/37 na konci obchvatu odporuje ustanovením článku 11.2 a
tabulky č. 21, která udává minimální vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) v závěru trasy – stejná jako ve variantě 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – stejná jako ve variantě 1.
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Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického.
V místě napojení přeložky místní komunikace – ulice Chelčického na stávající II/353 - ulice
Jihlavská je navržena nová okružní křižovatky s pěti paprsky: ulice Chelčického, ulice
Jihlavská (směr centrum), silnice II/353 (směr Jihlava), jižní rampa mimoúrovňové křižovatky
silnic I/37 x II/353, nové budovaná místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží
(dle územního plánu města).
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu – elipsa - 50,50 - 34,25 m
šířka vozovky okružního pásu 6,25 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova – elipsa - 34,00 - 17,75 m
odstředný sklon 2.5%
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185.68 (Metroprojekt a.s.
07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 205.2 - Lávka pro pěší na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,211.86 (Metroprojekt
a.s. 07/2009) – jako ve variantě 1.
SO 206.2 - Most na ulici Nádražní přes silnici I/37 v km 4,774.41 – jako ve variantě 1.
SO 207.2 - Lávka pro pěší přes silnici I/37 v km 4,900.00 – jako ve variantě 1.
SO 208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93 – jako ve variantě 1.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako ve variantě 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská – jako ve variantě 1.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického – jako ve variantě 1.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská – jako ve variantě 1.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako ve variantě 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako ve variantě 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako ve variantě 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách 5860 této Dokumentace.
Demolice – jako ve variantě 1.
Protihluková opatření – dle technické studie – jako ve variantě 1.
Úprava území – jako ve variantě 1.
Odvodnění trasy – jako ve variantě 1.
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Z důvodů zásadní změny podélného profilu trasy bylo nutno rozšířit oblast řešení o varianty 3
a 4 v rozsahu km 3,500 - 5,975.
VARIANTA 3 (estakáda před nádražím ČD – dle vyhledávací studie „Aktualizace
studie tahu silnice I/37 Ždírec na Doubravou – Velká Bíteš“, VIAPONT s.r.o. Brno,
08/2006)
Do technické studie byla zařazena jako varianta část úseku trasy silnice I/37 z vyhledávací
studie „Aktualizace tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká Bíteš", kterou pro Odbor
přípravy staveb Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracovala firma VIAPONT s.r.o. v
08/2006. Směrové vedení této varianty bylo použito z vyhledávací studie. Rozdíly oproti
technické studii firmy Metroprojekt a.s., která již vycházela z podrobného zaměření území, se
jeví jako zanedbatelné.
Niveleta trasy byla řešena podrobněji s ohledem na aktuální podklady zaměření. Variantní
řešení řeší křížení s příčnými komunikacemi mimoúrovňově, ulici Strojírenskou přechází
nadjezdem, stejně jako ulici Nádražní – Chelčického. Obě místní komunikace jsou kříženy
bez napojení na obchvat. V místě křížení se silnicí II/353 (ulice Jihlavská) je navržena (v
souladu s vyhledávací studií úrovňová okružní křižovatka. V závěru úpravy se trasa obchvatu
úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37 směr V.
Bíteš.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 – jako varianta 1.
Křižovatka I/37 x II/353 (ulice Jihlavská) je ve variantě 3 řešena jako okružní křižovatka
s jedním jízdním pruhem oválného tvaru. ve studii přednádražního prostoru navržena jako
úplná deltovitá. Napojení přeložky silnice I/37 na silnici II/353 je obsaženo v platném
Územním plánu města. Její realizace je podmíněna souhlasem s odchylným řešením od platné
ČSN, protože vzdálenost mezi křižovatkami se silnicí II/353 a I/37 na konci obchvatu
odporuje ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21, která udává minimální vzdálenost
křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km.
Okružní křižovatka je navržena s šesti paprsky: silnice I/37 směr Žďírec, silnice I/37 směr
Velká Bíteš, silnice II353 ulice Jihlavská směr centrum, silnice II/353 směr Jihlava, místní
komunikace Chelčického, místní komunikace do prostoru budoucí výstavby garáží.
Parametry okružní křižovatky:
vnější průměr okružního pásu – elipsa - 34,00 - 67,00 m
šířka vozovky okružního pásu 6,50 m
šířka prstence 2 m
průměr travnaté části středního ostrova – elipsa - 17,00 - 50,00 m
odstředný sklon 2.5%
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) – jako varianta 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – stejná jako varianta 1.
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a.s. 07/2009) – jako varianta 1.
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SO 204.2 - Most na ulici Strojírenské přes silnici I/37 v km 4,185
Most s přesypanou železobetonovou rámovou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu.
Založení plošné, délka přemostění je 12,00 m, se světlostí 11,00 m. Volná šířka na mostě je
8,50 m, volná výška pod mostem bude min. 4,70 m.
SO 205.2 - Podchod pro pěší přes stávající chodník v km 4,212
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce mostu, založení plošné, délka
přemostění je 6,60 m, světlost 6,00 m. Volná šířka na mostě bude 8,50 m. Šířka chodníku pod
mostem bude 5,00 m. Volná výška pod mostem je navržena min. 3,07 m.
SO 206.2 - Most na silnici I/37 přes ulici Nádražní v km 4,850
Železobetonová spojitá konstrukce mostu z dodatečně předpjatého betonu (dvoukomorový
truhlík) o devíti polích. Opěry a podpory monolitické, železobetonové, založení hlubinné s
délkou přemostění 321,30 m, rozpětí polí je 23,00 + 31,00 + 42,00 + 42,00 + 42,00 + 42,00 +
42,00 + 31,00 + 23,00 m. Volná šířka na mostě je 9,50 + 2 x 1,30 = 12,10 m, revizní chodník
šířky 2 x 0,75 m. Volná výška pod mostem bude min. 4,66 m v místě křížení s MK Nádražní
– Chelčického, min. 4,16 m v prostoru mimo komunikace.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako varianta 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská – jako varianta 1.
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 313,11 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 360,00 m + délka úpravy chodníku
pod mostem SO 205.2 - 59,00 m. Celkem 419,00 m úpravy.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako varianta 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako varianta 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako varianta 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách
35–41.
Demolice – jako varianta 1.
Úprava území – jako varianta 1.
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Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na tři části. Nejnižší místo v 1. části je
v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší místo 3. části je v km
5,154 před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné
plochy této části bude dešťová voda odvedena do stávajícího kanalizačního systému.
VARIANTA 4
V průběhu zpracování technické studie přednádražního prostoru vyplynul požadavek na
vypracování další varianty, která představuje upravenou variantu 3, tak aby byla v souladu s
ustanovením článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101, která udává minimální vzdálenost
křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km. Součástí této varianty je minimalizace mostního objektu
v místě křížení obchvatu s ulicí Nádražní – Chelčického.
Toto variantní řešení obsahuje mimoúrovňové křížení s ulicemi Strojírenskou, Nádražní –
Chelčického (nadjezdem) i se silnicí II353 (ulice Jihlavská – podjezd). Všechny tyto
komunikace jsou obchvatem kříženy bez napojení na silnici I/37. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Křižovatky na trase obchvatu
Křižovatka I/37 x I/19 – jako varianta 1.
Křižovatka I/37 x ulice Brněnská x (I/19) – jako varianta 1.
Křižovatky na stávajících komunikacích, budované v rámci obchvatu
Jednopruhová okružní křižovatka Nádražní – Chelčického – jako varianta 1.
Jednopruhová okružní křižovatka Jihlavská – Chelčického – jako varianta 1.
Mostní objekty
SO 201.2 - Nadjezd v km 2,7 MÚK I/19 (Metroprojekt a.s. 07/2009)
Navržen je deskový most o 1 poli z dodatečně předpjatého betonu. Uložení prosté,
železobetonové opěry, založení plošné. Délka přemostění je 29,00 m, rozpětí polí: 30,00 m,
volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem: min. 5,17 m.
SO 202.2 - Nadjezd v km 2,9 ul. Brodského (Metroprojekt a s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 203.2 - Most v km 3,2 přes Sázavu (Metroprojekt a. s. 07/2009) – jako varianta 1.
SO 204.2- Most na silnici I/37 přes ulici Strojírenskou v km 4,185
Most navržený jako přesypaná železobetonová rámová konstrukce z dodatečně předpjatého
betonu. Založení plošné. Délka přemostění je 12,00 m, se světlostí 11,00 m. Volná šířka na
mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je min. 4,70 m.
SO 205.2 - Podchod pro pěší přes stávající chodník v km 4,212
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce, založení plošné. Délka přemostění
6,60 m, se světlostí 6,00 m. Volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je min.
3,07 m. Šířka chodníku pod mostem je navržena 5,00 m.
SO 206.2 - Most na silnici I/37 přes ulici Nádražní v km 4,774.77
Železobetonová spojitá konstrukce z dodatečně předpjatého betonu (dvoukomorový truhlík) o
5ti polích, opěry a podpory monolitické železobetonové, založení hlubinné. Délka přemostění
je 154,30 m, rozpětí polí je 23,00 + 31,00 + 42,00 + 31,00 + 23,00 m. Volná šířka na mostě je
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9,50 + 2 x 1,30 = 12,10 m, volná výška pod mostem: min. 4,66 m v místě křížení s MK
Nádražní – Chelčického min. 4,16 m v prostoru mimo komunikace, revizní chodník je šířky 2
x 0,75 m.
SO 207.2 - Podchod pro pěší v km 4,890.94
Přesypaná uzavřená železobetonová rámová konstrukce, založení plošné. Délka přemostění je
6,60 m, světlost mostu je 6,00 m. Volná šířka na mostě je 8,50 m, volná výška pod mostem je
min. 3,04 m. Šířka chodníku pod mostem je 5,00 m.
SO208.2 - Most na silnici II/353 přes silnici I/37 v km 5,240.93
Železobetonová rámová konstrukce o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu. Uložení na
krajních opěrách prosté a vetknuté, železobetonové opěry, založení hlubinné. Délka
přemostění 30,15 m, rozpětí polí je 20,00 + 8,50 m, volná šířka na mostě je 11,60 m, volná
výška pod mostem je min. 5,45 m. Šířka chodníku je 3,00 m.
Úpravy stávajících komunikací
SO 104.2 Úprava silnice I/19 (Brodského) – jako varianta 1.
SO 105.2 Úprava MK Strojírenská
SO 106.2 Přeložka MK Chelčického
Přeložka vyvolána polohou nové okružní křižovatky na ulici Jihlavská, do které je zapojena
II/353 + příjezd k nové lokalitě garáži. Šířka mezi obrubníky je navržena 7,50 m a
oboustranné chodníky šířky 2,25 m. Délka úpravy je 314,51 m, podélné sklony jsou v rozmezí
2,90 – 3,72 %.
SO 107.2 Úprava chodníku Nádražní – Strojírenská
Úpravy jsou vyvolány zásahem přeložky silnice I/37 do stávající trasy chodníku. Směrově se
chodník přibližuje k patě stávajícího železničního násypu, výškové řešení je upraveno,
šířkové uspořádání zůstane zachováno. Délka úpravy bude 360,00 m + délka úpravy chodníku
pod mostem SO 205.2 - 59,00 m. Celkem 419,00 m úpravy.
SO 108.2 Příjezd k DUN 2 v km 3,150 – jako varianta 1.
SO 109.2 Vjezd do skladu v ul. Brněnská – jako varianta 1.
SO 114.2 Úprava MK Strojírenská – Nádražní – jako varianta 1.
Inženýrské sítě
V trase obchvatu a souvisejících přeložek komunikací se nachází řada stávajících
inženýrských sítí. V rámci zpracování technické studie byly navrženy objekty přeložek
inženýrských sítí, uvedené ve srovnávací tabulce stavebních objektů uvedené na stranách
58-60.
Demolice
Umístění stavby vyvolá plošně rozsáhlé demolice drobných objektů. Předpokládané demolice
jsou dle územního plánu Žďáru nad Sázavou v plochách určených k asanaci.
V ploše MÚK I/37 x I/19 (Brodská) bude nutné uvolnit přibližně 61 000 m2 stávající
zahrádkářské kolonie Klafar a pro most přes Sázavu přibližně 5 000 m2 přilehlé zahrádkářské
kolonie při ulici Strojírenská. Dále musí ustoupit převážná část areálu zahradnictví Zahrada
Vysočina. Demolice se rovněž týkají areálů firem König a COLAS. V ulici Smíchov bude
odstraněna část řadových garáží a 4 řadové domky.
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Plošně demolice vznikají za křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská). Technická studie uvádí,
že se jedná za křížením silnice I/37 a II/353 (Jihlavská) o přízemní objekt prodejny koberců v
ulici Jihlavská, objektu u č. p. 12 a psinec. V rámci související stavby „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská – Brněná“ je SO 001 Odstranění haly s prodejnou koberců u OK1 a SO
002 Demolice drobných objektů v trase (stavební buňky v areálu psince a oplocení). Pro tuto
stavbu již bylo vydáno Územní rozhodnutí č.j. KUJI 50252/2020 z 28. 5. 2020, s nabytím
právní moci 29. 6. 2020.
Úprava území – jako varianta 1.
Odvodnění trasy
Trasa je řekou Sázavou z hlediska odvodnění rozdělena na tři části. Nejnižší místo v 1. části je
v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny
samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší místo 3. části je v km
5,342 (zářez v místě křížení se silnicí II/353) před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí
II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné plochy této části bude dešťová voda odvedena
vlastním kanalizačním systémem směrem k mostu SO 206.2 (proti směru staničení), kde bude
zaústěna do stávajícího kanalizačního systému.
Protihluková opatření – všechny varianty – dle Technické studie přednádražního
prostoru
Předmětem hlukového posouzení v Technické studii přednádražního prostoru byla oblast v
km 4,000 - 5,500 s posouzením vedení silnice I/37 v zářezu bez napojení na ulici Jihlavskou,
v zářezu s napojením na ulici Jihlavskou a na estakádě bez napojení na ulici Jihlavskou.
Tabulka č. 9
Varianta Umístění protihlukové zdi

Výška

Poznámka:

km 4,500 - 4,720
(na opěrné zdi SO 210.2)
km 4,800 - 5,233
(na opěrné zdi SO 211.2)

4,0 m

km 4,500 - 4,720
(na opěrné zdi SO 210.2)
4,800 - 5,233
(na opěrné zdi SO 211.2)

4,0 m

3

4,470 - 5,230 vlevo

4,0 m

4

km 4,470 - 5,230 vlevo

4,0 m

Snížení "staré" stávající hlukové zátěže od ulice
Chelčického a prostoru autobusového nádraží i
nádraží ČD Takto chráněné jsou obytné domy ul.
Nádražní č. o. 55-65 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné
domy ulice Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice
Haškovy č. o. 26-38 (sudá).
Snížení "staré" stávající hlukové zátěže od ulice
Chelčického a prostoru autobusového nádraží i
nádraží ČD Takto chráněné jsou obytné domy ul.
Nádražní č. o. 55-65 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné
domy ulice Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice
Haškovy č. o. 26-38 (sudá).
Navrženým opatřením dojde ke snížení "staré"
stávající hlukové zátěže od ulice Chelčického a
prostoru autobusového nádraží i nádraží ČD. Dále
tato hluková opatření snižují přírůstek hluku od
dopravy na nově budované trase obchvatu.
Navrženým opatřením dojde ke snížení "staré"
stávající hlukové zátěže od ulice Chelčického a
prostoru autobusového nádraží i nádraží ČD. Dále
tato hluková opatření snižují přírůstek hluku od
dopravy na nově budované trase obchvatu. Takto
chráněné jsou obytné domy ul. Nádražní č. o. 5565 (lichá) a č. o. 48, 50, obytné domy ulice
Chelčického č. o. 2-26 (sudá) a ulice Haškovy č.
o. 26-38 (sudá).

(členění dle
předchozího
popisu)

1

2

4,0 + 2,0 m
zalomené pod
úhlem 45o

4,0 + 2,0 m
zalomené pod
úhlem 45o
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Vzhledem k výše uvedenému rozboru variant a závěru technické studie a jejího projednávání
je dále prověřena a posouzena varianta 1 a 2. Z hlediska vlivů na ovzduší a hlukovou zátěž je
zhodnocen nepříznivější stav týkající se dopravy, tedy varianta 2 (viz. kapitola B.III.1.1
Ovzduší a kapitola B.III.4 Ostatní emise a rezidua.)
Provedeno bylo podrobné zhodnocení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření byl
upřesněn na základě podrobné Akustické studie (viz další část Dokumentace a Příloha č. 8).
Na životní prostředí může mít vliv příprava staveniště, zejména příprava území pro stavbu a
následně vlastní provoz. Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začlenění do
území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Navržené technické i
stavební řešení bude v souladu s požadavky na obdobné dopravní stavby.
Provádění stavby přinese z hlediska ŽP dočasné zhoršení po dobu výstavby. Pro minimalizaci
negativních vlivů v období výstavby budou dodržena následující opatření:
- dobrý technický stav strojů pracujících na stavbě, aby nedocházelo k úkapům
pohonných hmot a mazadel
- provádění parkování, údržby a čerpání pohonných hmot všech stavebních
mechanismů mimo prostor stavby
- pro případ nepředvídaného úniku ropných látek ze stavební techniky bude
v prostoru stavby k dispozici sorpční materiál
- zajištění očisty vozů při výjezdu ze stavby
- zkrápění vozovky v období sucha a zvýšené prašnosti
Stavební práce musí probíhat maximálně šetrně. Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor a
staveništní doprava probíhat pouze po vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke
kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. Při vyjíždění staveništní
dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna.
Areál stavby bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Po předání staveniště bude
všemi zúčastněnými respektována organizace výstavby dle zásad organizace výstavby a v
dalším stupni projektu budou stanovena pravidla provozu a veškerých měření instalovaných
zařízení, která je povinen provést zhotovitel po dobu realizace, tj. revizní zprávy a atesty
materiálů, vč. prohlášení dodavatele o shodě.
Navržena technologie musí odpovídat všem platným předpisům a platným technickým listům.
K dalšímu upřesnění technického řešení dojde v následných stupních projektové
dokumentace, vymezeny budou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory.
Pro zabezpečení s maximální možné ochrany životního prostředí při realizaci stavby budou
dodrženy podmínky, které budou převzaty do technického řešení navazující projektové
dokumentace.
Zásady organizace výstavby jsou shodné s obdobnými dopravními stavbami, jedná se o
následující podmínky:
Opatření pro dobu výstavby
• Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě.
• Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií).
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a nakládáno
s nimi mimo staveniště, což bude zajištěno oprávněnou osobou (odbornou firmou).
Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů.
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací
jsou navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek
- zabezpečeny budou odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo
dojít ke kontaminaci podloží
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné
komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení
- při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod
- těžká technika se bude pohybovat jen v linii trvalého záboru stavby.
- stavební práce budou probíhat pouze na ploše trvalého nebo dočasného záboru,
dočasné zábory budou minimalizovány, doprava bude probíhat pouze po
schválených přepravních trasách
Zařízení staveniště bude umístěno mimo segmenty územního systému ekologické
stability (ÚSES), mimo cennější přírodě blízké plochy a s ohledem na situování stavby
v CHKO Žďárské vrchy.
Mimořádně šetrně bude stavební činnosti realizována v blízkosti biotopů vlhkých luk a
rybníků a jejich doprovodných porostů. Zde nebudou umístěna zařízení staveniště
nebo skládky materiálu.
V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit
provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací
uvedena do původního stavu.
Při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály vhodnými
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost.
Zaplachtovány budou automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí
menší než 4 mm.
Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech,
ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru
zařízení staveniště).
Vyčleněna bude plocha pro čištění znečištěných vozidel odjíždějících ze staveniště.
Při práci na staveništi provádět skrápění komunikací v době dlouhodobého sucha
(v případě potřeby) a omezit maximální rychlosti pojezdu automobilů.
V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních
mechanismů s vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a
dalších strojů mimo silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou
v pracovním procesu.
Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV.
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Při projekční přípravě stavby bude zabezpečena průchodnost krajiny zejména:
• V prostoru bezprostředně souvisejícím s Dolním hřbitovem provést co největší snížení
náspu úpravou zmírnění sklonů svahů a doplnit dotčené území o vegetační úpravy
začleňující trasu silnice do této významné lokality
• Prověřit možnost umístění mostního objektu pro zamezení vlivu na biotop louky a oba
rybníky (Převorský, Nový Žďár) nebo doplnit uplatnění kompenzačních opatření
(vytvoření náhradních biotopů), včetně úpravy, která zabezpečí výšku menší, než jsou
střechy stavebních objektů na ulici Dvorské.
• Protihlukové stěny budou zvoleny s ohledem na zamezení střetu s ornitofaunou, ale
současně i řešeny s ohledem na jejich začlenění z hlediska rázu krajiny (materiál,
barva, uplatnění výsadeb popínavých druhů)
• Návrh řešení mostních objektů s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti
(průchozí výška, která umožní průchod živočichům a zajišťuje světelné podmínky v
podmostí a průchozí šířka využitelná pro živočichy k migraci).
• Propustky budou řešeny tak, aby vstup a výstup z propustku byl bezbariérový bez
kolmých usazovacích jímek stejně jako boční silniční příkopy, které svádějí dešťovou
vodu do vodního toku za a před propustkem.
• V místech křížení komunikace s vodním tokem je nezbytné instalovat trvalé zábrany
proti vnikání obojživelníků na liniovou stavbu (cca 50 cm výšky).
Mimo tyto podmínky budou dodrženy podmínky vymezené v kapitole D. IV. Charakteristika
a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací,
pokud jsou vzhledem k záměru možné.
V technickém řešení v dalších fázích přípravy záměru budou respektovány podmínky
vyplývající z vyjádření, zejména příslušného vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody a
krajiny, orgánu ochrany půdního fondu.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému řešení pro navrhované stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržené technické a stavební řešení a provozní zabezpečení a začlenění trasy
obchvatu je v souladu s požadavky na řešení takových staveb.
Navržena stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na předmětné území a dopravní
charakteristiky území. Navržena jsou opatření pro zamezení možného vlivu na okolní
antropogenní a přírodní systémy. Přesto je na základě vyjádření ve zjišťovacím řízení
Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (čj. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020), terénního
průzkumu území, biologického průzkumu a hodnocení vlivů na krajinný ráz navrženo
prověření možného technického řešení z hlediska krajinného rázu a přírodního biotopu a
úprava související se zlepšením možného vlivu na ochranu historické památky (dolní
Hřbitov).
ZÁKON O INTEGROVANÉ PREVENCI VČETNĚ POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI
DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI, S NIMI SPOJENÝMI ÚROVNĚMI EMISÍ A
DALŠÍMI PARAMETRY
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Po posouzení stavby v režimu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, bude pokračovat projekční příprava stavby. Lhůty a termíny výstavby
vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností investora, případně
dalších okolností. Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel
stavby. Podrobný harmonogram prací pro celou stavbu stejně jako dílčí harmonogramy pro
jednotlivá staveniště budou zpracovány zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením
stavby. Harmonogram bude zpracován tak, aby jednotlivé fáze pracovních postupů plynule
navazovaly, a bude pravidelně aktualizován s ohledem na skutečný postup prací.
Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2031 a ukončena 2034.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Obec

Vysočina
Žďár nad Sázavou
Hamry nad Sázavou

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
• územní rozhodnutí a stavební povolení vydává příslušný stavební úřad – Městský úřad
Žďár nad Sázavou., Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou
a speciální stavební úřad – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
• Vodoprávní řízení (podle zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění) - Speciální stavební
úřad – vodoprávní úřad – Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, 591 31 Žďár
nad Sázavou
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II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Půda (druh, třída ochrany, velikost záboru)
Záměr je v 1. úseku situován na pozemcích v k. ú. Zámek Žďár p. č. 647/1, 643, 642/1,
639/11, 636/1, 636/2, 623/3, 637/2, 75/1, 639/12, 639/10, 639/6, 639/9, 642/3, 647/7, 641,
639/2, 639/5, p. č. 639/3, 639/14, 647/8, 647/9, 639/13, 623/9, 623/10, 637/3, 637/4, 637/1,
639/1, 638, 647/10, 223/1, 222/3, 219, 222/1, 226/1, 243/1, 243/16, 243/15, 226/2, 75/39,
212/1, 212/2, 695/1, 75/33, 75/38, 205/2, 207/2, 210/2, 212/3, 693/28, 697/1, 695/4, 695/5,
696/1, 693/29, 693/26, 155, 158, 160, 163, 726, 165, 168, 171, 174, 179, 178/2, 185, 184/2,
184/1, 189, 182, 186, 181/1, 80/1, 80/3, 80/4, 712/2, 718/14, 714/2, 711/3, 673/1, 188, 711/1,
711/4, 712/1, 714/1, 810, 80/9, 802, 803, 804, 805, 757/1, 756, 766, 769, 770/1, 772, 770/5,
774/14, 774/30, 774/31, 774/37, 774/36, 774/32, 774/29, 774/33, 774/34, 774/35, 775/1,
774/41, 776/10, v k. ú. Město Žďár 795232 na pozemcích p. č. 7967, 7958, 7959, 7961, 7962,
7963,
Záměr je ve 2. úseku situován na pozemcích v k. ú. Hamry nad Sázavou na p. č. 625/1 a v
k. ú. Město Žďár 795232 na p. č. 7963, 7964, 7908, 7907, 7908, 7907, 7906, 7968, 7903,
7904, 7901, 7902, 7900, 1459, 7897, 1458, 1084, 7896, 7874, 7873, 7880, 7881, 7888, 7889,
7890, 7891, 911, 913, 912, 7892, 7893, 7895, 908, 909, 7887, 7883, 7885, 7886, 7884, 7877,
7882, 907, 904, 7865, 7868, 7864, 7867, 7871, 7863/1, 7862, 7857, 7858, 7859, 7846, 7847,
7848, 7850, 7845, 7843, 7691, 7691, 7692, 7693, 7694/1, 7679, 7680/1, 7684, 7680/2, 76983,
7681, 7682, 7697/1, 7367, 7366, 7365/2, 7364/3, 7365/1, 7295, 7294/1, 7294/2, 7291, 7292,
7293, 7289, 7286, 7287, 7288, 7285, 7284, 7283, 7282, 7281, 7280, 7279, 7278, 7277, 7276,
7275, 7274, 7273, 7272, 7271, 7270, 7316, 7319, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264,
6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279,
6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294,
6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,
6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6334,
6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 7394, 6394, 6386, 6395, 6396/1,
6396/2, 6397, 6384, 6416/20, 6398, 6257, 6256, 6255, 6254, 6253, 6252, 6251, 6250, 6249,
6248, 6244, 6245, 6241, 6242, 6247, 6211, 6210, 6209/4, 6209/5, 6399, 6403, 6409, 6410,
6125, 6101, 6102, 6462/1, 6462/2, 6093, 6087, 6063/3, 6463, 6464, 6465, 6467, 6873,
6871/2, 6468, 6469, 6872, 6510, 6646, 6470, 6471, 6472, 6473, 6774, 6475, 6476, 6477,
6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6485, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492,
6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507,
6508, 6509, 6584, 6583, 65982, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577, 6576, 6575, 6574, 6573, 6572,
6571, 6570, 6569, 6568, 6567, 6566, 6564, 6563, 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556,
6555, 6554, 6553, 6552, 6551, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527,
6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543,
6544, 6545, 6647, 6648/1, 6651, 6653, 6654, 6650, 6649, 6516, 6517, 6515, 6514, 6513,
6512, 6511, 6870, 6868, 6867, 6866, 6869, 6860/2, 6851/2, 6865/1, 6865/2, 6864, 6860/1,
6851/1, 6850, 6849, 6847, 6846, 6845, 6844/4, 6844/1, 6841/1, 6841/2, 6841/3, 6652, 6657,
6655, 6656, 6547, 6548, 6549, 6648/2, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593,
6402, 6243, 6393, 7268, 7269, 7697/2, 7314, 7313, 7312, 7311/2, 7310, 7308, 7309, 7334,
7331, 1102, 7851, 7853, 7855, 7856, 7688/1, 7854/1, 899, 898, 894, 7854/3, 7688/4, 7672/2,
6852, 6853, 6843/3, 6843/2, 5537, 5538, 5531, 7636, 786/1, 748, 749, 752, 1102
Pozn.: Použity údaje dle Technické studie, v projektu může dojít k úpravám.

Výčet dotčených pozemků dle jednotlivých technických studií je uveden v Příloze č. 4 a č. 5
Dokumentace.
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ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Dle vyhodnocení záboru ZPF v rámci ÚP dojde k záboru ZPF:
Tabulka č. 10
Plocha
(dle
ÚP)

k. ú.

Kód a účel
využití území

Celková
výměra

Kultura

BPEJ

132

Zámek
Žďár
Město
Žďár

DS
Dopravní
infrastruktura
silniční

50,19

Orná
půda,
zahrada,
TTP

137

Město
Žďár

DS Dopravní
infrastruktura
silniční

8,39

Orná
půda,
zahrada,
TTP

7.29.11
8.34.01
8.34.21
8.34.04
8.34.31
8.58.00
8.50.01
8.34.24
8.50.11
8.37.15
8.67.01
8.34.01
8.50.01
8.34.34

Třída
ochrany

Zábor
ZPF
(ha)

I.+ II.
třída
(ha)

III.-V.
třída
(ha)

Odvodněná
půda
(ha)

I.
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
V.
V.
I.
III.
IV.

36,18

18,18

18,00

9,29

3,20

1,73

1,47

-

Realizací posuzovaného záměru dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků na
jednotlivých dotčených katastrálních územích. Vzhledem k fázi zpracování přípravy stavby
(Technické studie) a míře její přesnosti může být přesný rozsah záboru specifikován až v
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Předpokládá se celkový zábor 58,58 ha, z toho zábor
zemědělské půdy bude cca 39,38 ha, což je 67,22 % záboru. Zemědělská půda dle tříd
ochrany bude činit cca 19,91 ha půdy I. a II. třídy ochrany (cca 34 % celkového záboru, 50,55
% záboru ZPF) a půda III. až V. třídy ochrany bude tvořit 19,47 ha (cca 33 % celkového
záboru, 49,45 % záboru ZPF).
Zemědělská půda bude ze zemědělského půdního fondu odňata v souladu se zák. č. 334/1992
Sb., o ochraně půdního fondu, v platném znění. Se skrytými zeminami bude zacházeno
v souladu s požadavky uvedeného zákona.
Jedná se o plochu o předpokládané výměře cca 39 ha, což znamená, že příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 a 17 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo životního prostředí pro udělení
souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8.
Dle § 11a odst. (1) se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu pro ad b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně
jejich součástí a příslušenství.
Ostatní dotčené
komunikacemi).

pozemky

jsou

tvořeny

ostatními

plochami

(zejména

ostatními

Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako podklad
pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
Proveden byl pro účely posouzení orientační průzkum v rámci pochůzky při přípravě tohoto
Oznámení dle jednotlivých částí v mocnosti 0,20 až 0,30 m.
Se skrytými zeminami bude nakládáno v souladu se zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění platných předpisů, zejm. změny č. 41/2015 Sb.
Základním ukazatelem pro hodnocení kvality půd jsou bonitované půdně-ekologické jednotky
BPEJ.
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PŮDA URČENÁ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
Trasa obchvatu je navržena vesměs územím vedeném jako zemědělská plocha. Malou částí
dojde k záboru fragmentu lesní plochy.
Dle vyhodnocení záboru PUPFL v rámci ÚP dojde k záboru:
Tabulka č. 11
Plocha
k. ú.
Z 132.8

Město Žďár

Kód a účel využití
území
DS
Dopravní infrastruktura
silniční

Celková výměra
lokality (ha)
8,77

Dotčená výměra PUPFL
(ha)
0,24

Při záboru PUPFL bude postupováno v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2. Voda (zdroj vody, spotřeba)
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavbě obvyklým způsobem. Voda bude
spotřebována v prostoru zařízení staveniště. Množství bude záviset na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Výše spotřeby
bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Konkrétní spotřebu lze v současnosti pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o
předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (pouze pro pití, příp. mytí nádobí 5
l/osobu a směnu, pro mytí a sprchování, WC 120 l/osobu a směnu pro prašný a špinavý
provoz).
Případná potřeba vody přímo na stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých
klimatických podmínek) bude zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem
stavebních prací. Nároky na spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu
výstavby. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato
problematika bude řešena dodavatelem stavby.
Období provozu
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.
3. Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové zdroje)
Stavební materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude podrobně specifikován a uveden
v projektu stavby. Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu
odpovídajícím tomuto typu stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí
hlavní suroviny a materiály především do konstrukčních vrstev vozovky, tj. kamenivo a
štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů, kamenivo a štěrkopísky pro betonové
konstrukce, materiál pro kryt vozovky, ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).
Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu
nelze v této fázi vyčíslit. O možnostech volby materiálu do násypových těles a využití zeminy
(horniny) získané z jednotlivých výrubů bude rozhodnuto ve vyšším stupni projektu, včetně
stanovení přesné bilance zemin a zemních prací. Konstrukce vozovek bude vycházet z ZTP
78 Katalog vozovek pozemních komunikaci.
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Konstrukce vozovky silnic I. a druhé třídy a okružních křižovatek
Dle technické studie se předpokládá konstrukce vozovky silnice I. a II. třídy a okružních
křižovatek s ohledem na dopravní zatížení a posouzení vozovky na promrzání jako těžká
vozovka živičná:
Asfaltový beton mastixový a posypem drtí
Postřik spojovací (modifikovaný)
Asfaltový beton pro ložní vrstvu vozovky
Postřik spojovací (modifikovaný)
Asfaltový beton pro ložní vrstvu vozovky
Postřik infiltrační
Mechanicky zpevněné kamenivo
Štěrkodrť
Celkem min.
Konstrukce vozovek místních komunikací
Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu
Postřik spojovací
Asfaltový beton pro ložní vrstvu
Postřik spojovací
Mechanicky zpevněné kamenivo
Štěrkodrť
Celkem min.
Návrh konstrukce chodníků:
Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu
Postřik spojovací
Asfaltový beton pro ložní vrstvu
Postřik spojovací
Štěrkodrť
Celkem

SMA 11 S PMB 45/80-60
PS EK-M
ACL 16 S PMB 25/55-60
PS EK-M
ACP 22 S PMB 25/55-60
PI EK
MZK 0/32 Gc
ŠD 0/63 GE min

40 mm

ACO 11+50/70
PS, EK
ACL 16+50/70
PS, EK
MZK 0/32 GC
ŠDA 0/63 GE min.

40 mm

ACO 8
PS, EK
ACL 16+50/70
PS, EK
ŠDA 0/63 GE

80 mm
100 mm
200 mm
180 mm
600 mm

60 mm
170 mm
180 mm
500 mm
40 mm
60 mm
150 mm
250 mm

Tomuto složení bude odpovídat potřeba jednotlivých materiálů dle jednotlivých ploch.
Provoz
Při provozu na komunikaci se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby
silnice a spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
4. Energetické zdroje (druh, zdroj, spotřeba)
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých
stavebních strojů, rozsahu a velikosti zařízení staveniště budovaných sociálních a provozních
zařízení. K odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného
vedení NN.
Předpokládaný příkon pro zařízení staveniště se předpokládá do 200 kW. Skutečná spotřeba
elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě použitých
mechanismů a technologií.
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Provoz
Běžný provoz silnice nespotřebovává elektrickou energii.
Jiné zdroje, než uvedené nebudou po realizaci stavby dle dosavadních podkladů a znalostí pro
provoz potřebné.
5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) je chápána jako variabilita všech žijících organismů
ekosystémů a ekologických komplexů a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i
mezi ekosystémy. Biologickou rozmanitostí se rozumí pestrost ekosystémů, druhů a genů na
určitém stanovišti. Znamená rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a
kombinacích. Zahrnuje genovou variabilitu, variabilitu všech žijících organismů včetně
ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Nejedná se jen o pouhý součet
všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.
Navrhovaná stavba obchvatu předpokládá realizaci nového antropogenního útvaru v krajině.
Záměr bude představovat zásah do přírodního a krajinného systému v lokálním měřítku.
Stavba je navržena z velké části do prostoru zemědělsky obdělávaných pozemků.
Významným faktorem je umístění stavby do prostoru CHKO Žďárské vrchy. Většina trasy je
navržena ve IV. zóně ochrany, část v místě přemostění Sázavy se dostává do kontaktu s
plochou III. zóny ochrany.
Posláním CHKO Žďárské vrchy je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s
významným zastoupením přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu
se pod zalesněnými Žďárských vrchy prolínají pole a louky s dřevinnou vegetací, rybníky a
venkovským osídlením s prvky horácké lidové architektury. Významným prvkem území jsou
vodní toky, na nichž byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava.
K nejcennějším segmentům náleží zejména rašeliniště a další mokřadní společenstva.
Typickým krajinným prvkem oblasti jsou rovněž rulové skalní útvary vytvořené na
zalesněných hřbetech Žďárských vrchů a mozaika rozptýlené dřevinné vegetace s remízky a
kamenicemi v zemědělsky využívané krajině.
V CHKO Žďárské vrchy se nachází celkem 21 evropsky významných lokalit (EVL). Nejblíže
k dotčené lokalitě jsou CZ0613809 EVL Dívka (v těsné blízkosti mimo dotčené území
stavbou) a EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa (nejblíže cca 500 m, mimo dotčené území
stavbou).
Je doporučeno projekčně prověřit v rámci projektové přípravy v následující části možnost
přemostění kromě vodoteče Sázavy obou rybníků (Přerovský rybník a Nový Žďár) vzhledem
k přírodním složkám a vlhké louce s biotopy vlhké pcháčové louky a nevápnitého mechového
slatiniště se zvláště chráněnými druhy (vachta trojlistá Menyanthes trifoliata, prstnatec
májový Dactylorhiza majalis) pro zachování těchto biotopů nebo uplatnit kompenzační
opatření vytvořením náhradních biotopů.
Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné blízkosti CZ0613809 EVL Dívka by
mohla znamenat riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik nových vlivů,
negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu (zásadní změny vodního
režimu území, ovlivnění vlastností vod posypovými materiály, fragmentace území narušující
migrační cesty obojživelníků, rušení hlukem, zvýšená mortalita při přímých střetech s
vozidly, přímé narušení suchozemských biotopů kuňky, usmrcování a zraňování jedinců při
stavebních činnostech, atd. Těžiště populace se nachází v rybníku Pihoun v těsné blízkosti
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uvažované trasy obchvatu. Vzhledem k této skutečnosti bylo zpracováno posouzení vlivu
záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D,
01/2019). Záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je situován v blízkosti
některých EVL. V rámci realizace záměru tedy nedochází k záboru EVL. Vzhledem k faktu,
že cílový druh ochrany – kuňka ohnivá (Bombina bombina) – reprezentuje vagilní druh
obratlovce, který se pravděpodobně vyskytuje také za hranicí EVL, je možné předpokládat, že
se jednotlivě vyskytuje také za hranicí EVL. Hlavní trasa migrace kuňky (resp. dalších
obojživelníků) vede podél bezejmenného toku směrem k Jedlovskému rybníku a k rybníku
Dívka, tedy ve směru od uvažovaného obchvatu I/37 Žďáru n./S. Ve směru k obchvatu se
aktuálně nachází intenzívně využívané zemědělské plochy (v r. 2019 zde byla vyseta řepka
olejka) a dále směrem do intravilánu města (kde aktuálně nejsou vhodné podmínky pro výskyt
a vývoj druhu). Pokud budou v místě staveniště vytvořeny zvodnělé plochy (kaluže, výkopy
zalité vodou ap.) je velmi pravděpodobné, že zde obojživelníci mohou dočasně imigrovat z
EVL. Z tohoto pohledu je potřeba vliv na celistvost předmětu ochrany EVL Dívka hodnocen
zpracovatelem jako mírně negativní a jsou stanoveny podmínky pro zamezení takového (-1).
Z toho důvodu jsou v posouzení navrženy směry, jimiž se mají finální návrhy opatření
k prevenci ubírat, jako je revize biotopů, které se nacházejí v trase obchvatu, případně
transfer, provedení terénních prací v době rozmnožování obojživelníků a jarních tahů žab.,
revize přítomnosti žab a snůšek vajíček v terénních depresích v době dešťových srážek.
Zároveň je stanovena celá řada opatření pro stavební práce z hlediska zabezpečení nedotčení
lokality vzhledem k uvedenému předmětu ochrany.
EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa tvoří rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké
louky v nivě Stržského potoka. Předmětem ochrany je mechorost srpnatka fermežová
(Drepanocladus vernicosus). Svým výskytem je vázána na otevřená či slabě zastíněná, trvale
vlhká stanoviště – převážně rašelinné louky a přechodová rašeliniště. Srpnatka je ohrožena
především ničením přirozených stanovišť změnami vodního režimu (melioracemi).
Nebezpečné jsou i změny ve způsobu obhospodařování lokality. Nezbytně nutné je zajistit
zachování odpovídajícího a stálého vodního režimu. Důležitá je úroveň hladiny podzemní
vody, která by neměla významněji kolísat. Trasa obchvatu se nachází za hranicí dílčího
povodí, resp. níže po proudu vodního toku a riziko ovlivnění související se změnou vodních
poměrů je relativně malé. Není předpoklad dotčení tohoto území a vliv na předmět ochrany.
Zpracovatel posouzen posouzení vlivu záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí uvádí, že trasa uvažovaného obchvatu vede v dostatečné vzdálenosti od EVL.
Trasa obchvatu se nachází níže po proudu vodního toku, a tak je dotčení hydrologických
poměrů v území EVL s výskytem srpnatky možno vyloučit. Nedojde k dotčení územní
celistvosti. Navíc lze předpokládat, že vlivy nově zbudovaného obchvatu budou dostatečně
překryty stávající I/37.
Z hlediska biologické rozmanitosti jsou v území dotčeném stavbou významné lokality
související s nivou vodoteče Sázava a vlastním tokem Sázavy, lesním porostem (lesní biotop).
Niva Sázavy je nejhodnotnějším biotopem podél celé trasy s výskytem kromě synantropních
druhů zejména s výskytem některých chráněných druhů (vydra říční, obojživelníci,
ornitofauna a vodní fauna). Stromové patro je tvořeno olšemi, vrbami, v podrostu je javor
klen, jeřáb, smrk, modřín, javor babyka, střemcha, lípa. Jedná se o III. zónu ochrany.
V místě přemostění Sázavy (2. úsek) je vymezeno lokální biocentrum (U trati), po toku
Sázavy je lokální biokoridor (Sázava). Stabilita tohoto prvku nesmí být narušena, při další
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přípravě stavby budou vymezena opatření pro zabezpečení průchodnosti tohoto prvku
s možností obnovy jeho stabilizační funkce po ukončení stavby.
Biologická rozmanitost je nepostradatelná pro život člověka a je zásadní pro ekosystémovou
stabilitu. Záměr bude řešen tak, aby nedošlo k nevratnému zániku významných stanovišť, ani
míst s výskytem významných druhů. Z toho důvodu jsou navrženy opatření a prověření
možnosti jejich uplatnění při přípravě stavby.
V zájmovém území připravovaného záměru byl proveden průzkum, který zahrnuje jarní, letní
i podzimní aspekt (v roce 2019 při přípravě podkladů pro zjišťovací řízení a v roce 2021 při
přípravě podkladů pro Dokumentaci EIA). Při projekční přípravě stavby bude průzkum dále
pokračovat vzhledem k předpokládané délce provádění projekčních prací a možnosti vývinu
přírodního prostředí. Provedený průzkum byl zaměřen zejména na výskyt druhů zvláště
chráněných ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nejvýznamnějším biotopem je niva vodoteče Sázava, jejíž vliv na okolní prostředí z hlediska
biodiverzity je významný.
Z chráněných druhů rostlin nebyly v trase vymezené pro navrhovaný obchvat zjištěny
chráněné druhy (prstnatec májový Dactylorhyza majalis, vachta trojlistá Menyanthes
trifoliata). Uvedené druhy technická studie nepotvrdila, nebyly zjištěny při průzkumu v rocee
2019, ale při průzkumu v roce 2021 byly nalezeny.
V rámci průzkumu byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, ze silně
ohrožených obojživelníků kuňka žlutobřichá Bombina variegata a skokan zelený Pelophylax
esculentus, čolek obecný Lissotriton vulgaris, slepýš křehký Anguis fragilis, ještěrka obecná
Lacerta agilis, ohrožena ropucha obecná Bufo bufo, z ptáků silně ohrožený čáp černý Ciconia
nigra a ohrožená vlaštovka obecná Hirundo rustica, sledován byl v širším území ohrožený
druh rorýs obecný Apus apus.
Z hmyzu byl zjištěn výskyt ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius, z brouků
střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri a z blanokřídlých čmelák Bombus. Z dalších
bezobratlých nebyl během terénního průzkumu v linii posuzovaného záměru zaznamenán
výskyt chráněných druhů bezobratlých dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dodržena budou opatření pro ochranu těchto druhů.
Dojde k zásahu do zemědělského půdního fondu, tím bude v prostoru stavby dotčena
agrocenóza, nemající zásadní vliv na biodiverzitu přírodního prostoru. Dotčeny budou
pozemky určené k plnění funkce lesa v k. ú. Město Žďár. Na základě těchto údajů sice bude
v lokálním rozsahu dotčeno území s výskytem chráněných druhů nebo jejich biotopů, ale za
předpokladu dodržení podmínek dále uvedených a technologické kázně ze strany dodavatele
stavby nedojde k významnému ovlivnění biodiverzity. Dotčené druhy jsou v daném území
schopny využít v dostatečném rozsahu v navazujícím území přírodní biotopy, které bývají
základem biologického přínosu, které skýtá dostatečné prostory pro zabezpečení dosavadní
biodiverzity území. Navrženy budou výsadby doprovázející trasu obchvatu tak, aby došlo
nejen k začlenění trasy do území, ale i možnost doplnění biodiverzity území. Na základě
těchto úprav je možné zabezpečit vytvoření prvků zabezpečujících vytvoření obnovy a
pestrosti ekosystémů, druhů a genů na určitém stanovišti.
Navržené technické řešení je zvoleno s ohledem na možnost prostoupení trasy územím se
stanovením podmínek pro zabezpečení s ohledem na biodiverzitu přírodních systémů.
Předložena Dokumentace stanoví podmínky pro navrhovanou stavbu a další postup přípravy
záměru s ohledem nejen na občany, bezpečnost provozu, zabezpečení tranzitní dopravy, ale
také z hlediska zachování biodiverzity, tj. biologické rozmanitosti dotčeného území.
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6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)
Výstavba
Organizace postupu výstavby nebyla a v rozsahu dosavadních znalostí o stavbě nemohla být v
podkladové technické studii navržena a bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy,
stejně jako časový harmonogram výstavby. Předpokládá se výstavba při zachování stávajícího
provozu. V době výstavby bude nákladní doprava obsluhující stavbu znamenat průjezd
těžkých nákladních vozidel. Je odhadován na 50 těžkých nákladních vozidel/den.
Provoz
Stávající stav
Z posledního sčítání dopravy v roce 2020 byly k datu zpracování zveřejněn výstup
z CSD2020 v tabulkové formě ve formátu MS Excel (zveřejněné v 02/2022) a pouze
pentlogram intenzit dopravy dle CSD 2020.
Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2020
Tabulka č. 12
Komu- Sčítací
nikace
úsek
I/37
6-1580
6-1586
6-1582
6-1161
6-1591
6-1592
6-1590
TV
O
M
SV

TV
1 392
2 725
2 219
2 203
1 984
1 489
1 489

O

M

SV

5 782
11 934
11 552
11 797
12 159
7 191
7 191

67
140
101
138
95
80
80

7 241
14 799
13 872
14 138
14 238
8 760
8 760

Začátek úseku

Konec úseku

Žďár n. Sáz. k. z., vyús.19
vyús.353 do Bohdalova
x s MK - ul. Novoměstská
zaús. 19 od Sázavy
zaús. 353 od Sněžné
Žďár n. Sáz.a z. z.
x s 350

vyús. 354 Ostov nad Oslavou
Žďár n. Sáz. k. z., vyús.19
vyús. 353 do Bohdalova
x s MK - ul. Novoměstská
zaús. 19 od Sázavy
zaús. 353 od Sněžné
Žďár n. Sáz. a z. z.

- těžká motorová vozidla celkem
- osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
- jednostopá motorová vozidla
- všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)

Údaje udávají počty vozidel v obou směrech za 24 hod v celoročním průměru.
Situace s vymezením sčítacích úseků – mimo území města
(použito předchozí vymezení jednotlivých sčítacích úseků)
Obr. č. 21
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Situace s vymezením sčítacích úseků – detail města
(použito předchozí vymezení jednotlivých sčítacích úseků)
Obr. č. 22

Intenzita dopravy – rok 2035
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, které jsou uvedeny pro rok 2020. Tyto údaje byly
následně přepočteny pro výhledový výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na
ostatních okolních komunikacích, které budou na obchvat napojeny.
Pro přepočet byly použity koeficienty vývoje intenzit dopravy, uvedené v dokumentu TP225
Prognóza intenzit automobilové dopravy (6/2018). Pro výpočet byly použity koeficienty pro
kraj Vysočina.
Odhad intenzity dopravy v roce 2035 na komunikacích zahrnutých do výpočtu je uveden
v následující tabulce, na mapě jsou pak zobrazeny úseky komunikací zahrnuté do studie.
Intenzita dopravy – rok 2035 (předpoklad)
Tabulka č. 13
Úsek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28

Osobní vozidla
6 891
8 146
7 947
7 947
7 947
7 715
7 715
7 715
7 715
7 715
10 042
4 751
1 536
519
4 253
2 186
2 581
6 621
7 388

Nákladní vozidla
228
371
328
328
328
1101
1101
1101
1101
1101
2014
149
142
49
96
108
148
823
1502

Celkem
7 119
8 517
8 275
8 275
8 275
8 816
8 816
8 816
8 816
8 816
12 056
4 900
1 677
567
4 349
2 294
2 729
7 445
8 890

87
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Úseky dopravy
Obr. č. 23

6 747
9 888
4 137
7 901
4 483
6 641
4 046
10 378
4 894
5 743
10 918

405
1448
507
1297
1150
1243
613
1277
883
427
802

7 152
11 336
4 644
9 199
5 633
7 884
4 659
11 655
5 777
6 171
11 720
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Nároky na jinou infrastrukturu
Přeložka silnice I/37 bude zasahovat do ochranných pásem technické infrastruktury (křižující
komunikace a sítě technického vybavení území). Konkrétní řešení střetů s těmito dílčími
ochrannými pásmy bude podrobně řešeno v projektové dokumentaci.
Ochranná pásma
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy a dále v ochranných pásmech silničních a
jednotlivých inženýrských sítí. Definice jednotlivých ochranných pásem jsou uvedeny níže.
Ochranné pásmo dráhy – tvoří prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, ale
nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy u drah celostátních a regionálních (100 m u drah
celostátních budovaných pro rychlost nad 160 km/h), 30 m od osy krajní koleje u
tramvajových drah a vleček.
Silniční ochranná pásma – pro dálnice, silnice a komunikace určuje zákon č.13/1997 Sb.,
zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění. Silničním ochranným pásmem se
rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m
od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,
a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy
nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.
Ochranné pásmo elektrického vedení
Zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu.
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) § 46 odst. 3 písm. a) svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu:
- u napětí nad 1 kV do 35 kV 7 m
- u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m
- u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m
- u napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m
Ochranné pásmo telekomunikačních vedení – dle ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích činí 1,5 m od krajního kabelu trasy
Ochranné pásmo plynovodů – ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení
vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys:
- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm 4 m
- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm 8 m
- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m
- u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m
Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích
- u vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí
- u vodovodů nad průměr 500 mm je 2,5 m
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Trasa silnice prochází lesními pozemky, čímž současně vstupuje do ochranného pásma lesa,
které je zákonem stanoveno na 50 metrů od jeho okraje.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů
znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost
zachycování znečišťujících látek)
1.1 Ovzduší
Pro záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je zpracována rozptylová studie imisní
situace č. E/5040/2018/03, aktualizace 01/2022 (Ing. Milan Číhala, TECHNICKÉ SLUŽBY
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného
Ministerstvem životního prostředí ČR (čj. 1693/820/08/DK ze dne 6. 6. 2008).
Rozptylová studie je vypočtena pro výhledový stav, tj. situaci po realizaci záměru, a to pro
výpočtový rok 2035. Výpočet rozptylové studie je proveden pro liniové zdroje emisí, tj. pro
automobilovou dopravu, související s provozem na předmětné komunikaci.
Vzhledem k různým variantám řešení přednádražního prostoru (Technická studie
VIAPONT s.r.o., 10/2010) byla pro modelování vybrána varianta č. 2 s vybudováním
mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice
II/353 (ulice Jihlavská), která je emisně nejméně příznivá. Tato varianta zohledňovala Územní
plán města.
Původně byla též navržena varianta s jedním či dvěma tunely. V případě realizace tunelu (či
dvou) by k emisím znečišťujících látek z provozu vozidel došlo pouze v jeho ústí a tím by
byla více imisně zatížena lokalita bezprostředně blízká vjezdu a výjezdu z tunelu. Varianta s
tunelem není do studie zahrnuta, není s ní v budoucnu uvažováno, jelikož by se jednalo o
razantní zásah do přednádražního prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na
výstavbu i dlouhodobý provoz.
Vzhledem ke stanoveným imisním limitům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro
následující znečišťující látky:
• NO2 (hodinové a roční koncentrace),
• CO (8hodinové koncentrace),
• částice frakce PM10 (denní a roční koncentrace),
• částice frakce PM2,5 (roční koncentrace),
• benzen (roční koncentrace),
• benzo(a)pyren (roční koncentrace).
Emise ostatních látek jsou buď nevýznamné, nebo pro ně není stanoven imisní limit pro
ochranu zdraví lidí.
Doba výstavby
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové
a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Významný podíl
na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je
závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí,
zrnitostní složení zemin na staveništi apod.
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Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace.
Z emitovaných škodlivin v období výstavby jde zejména o částice suspendovaného prachu a
částečně oxid dusičitý. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic
z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše,
zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je
vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární
prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti
je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování
imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Obecně emise prachu z výstavby mohou být velmi vysoké a je třeba realizovat všechna
opatření k jejich minimalizaci. Jedná se zejména o následující opatření:
- účinné zkrápění všech ploch staveniště včetně přepravních tras
- čištění stavební mechanizace včetně očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
- zaplachtování automobilů, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší
než 4 mm.
- minimalizace nebo úplné vyloučení volného deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi, shromažďování dlouhodoběji ukládaného materiálu v boxech a
zamezení vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru zařízení staveniště)
- v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezení souběhu stavebních mechanismů s
vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů mimo
silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou v pracovním procesu
- používání nákladních vozidel splňujících alespoň emisní normu EURO IV
- provádění skrývky půdy a zemních prací postupně v rozsahu nezbytně nutném, aby
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí
- osázení ploch, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, co nejdříve po
dokončení prací
Pro výpočet emisního toku vstupujícího do výpočtu imisních příspěvků ke koncentracím
PM10 a PM2,5 v období výstavby byly použity následující emisní faktory uvedené v materiálu
„Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti“, který je
výsledkem řešení výzkumného projektu TA ČR, červen 2015 a je zařazen mezi metodickými
pokyny na stránkách MŽP. Jedná se o následující emisní faktory:
Rozrušování povrchu sbíjecím kladivem
0,56 kg/h práce stroje
podíl PM2,5 /PM10 činí 0,1
Buldozerování
s…. podíl jemných částic o velikosti pod 75 μm v povrchovém materiálu (%)
M… vlhkost materiálu (%)
podíl PM2,5/PM10
0,15
Pojezdy vozidel po nezpevněných plochách
s… podíl jemných částic o velikosti pod 75 μm v povrchovém materiálu (%)
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Wt… průměrná hmotnost vozidel (t)
S…rychlost (km/h)
podíl PM2,5/PM10
0,1
Emise vnášení nečistot na zpevněné veřejné komunikace
D…dráha ujetá po veřejné komunikaci od výjezdu ze staveniště
podíl PM2,5/PM10
0,242
Do výpočtu byly dosazeny průměrné hodnoty konstant uvedených ve výše jmenovaném
materiálu, ze kterého byl výpočet emisních faktorů převzat.
Obecně nárazové emise prachových částic v období výstavby mohou být za suchého a
větrného počasí relativně velice vysoké. Proto je třeba důrazně doporučit realizaci opatření na
omezení emisí TZL, jako je všech ploch včetně příjezdových komunikací i komunikací na
stavbě, důsledné čištění mechanizace, zejména čištění kol tlakovou vodou atp. Realizací
těchto opatření dojde k účinnému snížení emisního toku částic frakce PM10 i PM2,5.
Emise PM10 a PM2,5 v období výstavby
Tabulka č. 14
Emise PM10
bez zkrápění
se zkrápěním

Činnost sbíjecího kladiva
Buldozerování
Pojezdy po nezpevněné ploše
Vnášení na zpevněné komunikace

5,60
29,89
81,34
2,15

1,68
14,945
8,134
0,215

Emise PM2,5
bez zkrápění
se zkrápěním

0,56
4,48
8,13
0,52

0,168
2,24
0,813
0,052

Jednotky

kg/den
kg/den
kg/den/km
kg/den/km

Emise při provozu
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97,
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla roku 2013 aktualizována, aby
splňovala podmínky dané platnou legislativou.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a
plošných zdrojů
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a
připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám
stability mezní vrstvy ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve
složitém terénu
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Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících
látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability
ovzduší
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek
bez ohledu na třídu stability a rychlost větru
• roční průměrné koncentrace
• denní průměrné koncentrace
• klouzavý osmihodinový průměr
• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty
Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů
znečištění ovzduší na okolí.
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA 2013, výpočtovým rokem je rok
2035. Resuspenze prachu z povrchu zpevněných komunikací byla vypočtena v programu
MEFA 13 v souladu s postupem uvedeným v příloze č. 3 k Metodickému pokynu pro
vypracování rozptylových studií.
Do výpočtu nebyly zahrnuty vlivy jiných zdrojů než doprava související se záměrem, proto
dále uvedené hodnoty lze hodnotit pouze jako doplňkovou imisní zátěž lokality.
Pro výpočet byl použit program SYMOS’97, verze 2013 (v. 7.0. 6295.24465).
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s platnými imisními limity a s průměrným
imisním pozadím, známým v době zpracování studie. Výjimkou jsou částice PM2,5, u kterých
bylo také provedeno srovnání s imisním limitem výši 20 µg/m3, platným od roku 2020.
Údaje o zdrojích
Zdrojem znečišťování ovzduší je v tomto případě automobilová doprava, přičemž emise
znečišťujících látek z dopravy jsou tvořeny zejména emisemi ze spalování paliva a resuspenzí
prachu z povrchu vozovek, dále pak vlivem otěru z pneumatik a brzd.
Intenzita dopravy – rok 2035
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a pro
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, tyto údaje byly následně přepočteny pro výhledový
výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na ostatních okolních komunikacích, které
budou na obchvat napojeny. Pro přepočet byly použity koeficienty vývoje intenzit dopravy,
uvedené v dokumentu TP225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. Pro výpočet byly
použity koeficienty pro kraj Vysočina.
Použity byly dopravní intenzity pro rok 2035 uvedené na straně 84-85 v tabulce č. 13.
Emisní parametry zdrojů – doprava
Vliv stávající dopravy v části území je součástí stávajícího imisního pozadí. Do výpočtu je
zahrnuta vyvolaná doprava, související s uvedeným záměrem. Emise vozidel na dílčích
úsecích byly stanoveny programem MEFA verze 13, který slouží k výpočtu emisních faktorů
motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2035, emisní kategorie vozidel je dána
parametry programu MEFA. Výpočtová rychlost na přeložce je 70 km/h, v obci 50 km/h.
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Emise z úseků komunikací – rok 2035
Tabulka č. 15
Úsek

NOx
[g/s/km]

CO
[g/s/km]

PM10
[g/s/km]

NO2
[g/s/km]

Benzen
[g/s/km]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,01930501
0,02453826
0,02161037
0,01942614
0,02161037
0,02780687
0,02965580
0,02965580
0,02965580
0,02965580
0,05661086
0,01406475
0,00661004
0,00225122
0,01176147
0,00734866
0,00912445
0,03319854
0,04993029
0,02423699
0,05439521
0,02057468
0,04657187
0,03557085
0,06108982
0,02271697
0,05173696
0,03060559
0,02245266
0,04246629

0,03104563
0,03915080
0,03325783
0,02866519
0,03325783
0,04633020
0,04795402
0,04795402
0,04795402
0,04795402
0,08588522
0,03660834
0,01633840
0,00555901
0,03096078
0,01875876
0,02312643
0,08070134
0,11817906
0,06129499
0,13103348
0,05005587
0,11148551
0,08322161
0,15677764
0,05461936
0,12583908
0,07289343
0,05615234
0,10627287

0,00213481
0,00275999
0,00252026
0,00240818
0,00252026
0,00403738
0,00410684
0,00410684
0,00410684
0,00410684
0,00703099
0,00196485
0,00098228
0,00033491
0,00161947
0,00105165
0,00131701
0,00502565
0,00777555
0,00350751
0,00831555
0,00311181
0,00716727
0,00560529
0,00864366
0,00347987
0,00782705
0,00473534
0,00329208
0,00622193

0,00198640
0,00256002
0,00221760
0,00196305
0,00221760
0,00299005
0,00320707
0,00320707
0,00320707
0,00320707
0,00640777
0,00153724
0,00079021
0,00026955
0,00125832
0,00083202
0,00104600
0,00407495
0,00637851
0,00278901
0,00677010
0,00252219
0,00585131
0,00461999
0,00924922
0,00283551
0,00634471
0,00387434
0,00263296
0,00497458

0,00037648
0,00045045
0,00039869
0,00030070
0,00039869
0,00033030
0,00037979
0,00037979
0,00037979
0,00037979
0,00063821
0,00026559
0,00009327
0,00003157
0,00023475
0,00012534
0,00014961
0,00041900
0,00051383
0,00039249
0,00064304
0,00026119
0,00052498
0,00033072
0,00068161
0,00026477
0,00065564
0,00033148
0,00034065
0,00064678

BaP
[µg/s/km]
0,60443581
0,75067629
0,63752505
0,49339461
0,63752505
0,64560119
0,74005295
0,74005295
0,74005295
0,74005295
1,48036958
0,44460077
0,17550131
0,05956101
0,38520743
0,21806791
0,26438065
0,82904686
1,12354317
0,69705365
1,31227882
0,51540070
1,09643471
0,76296463
1,02811243
0,54403310
1,29482326
0,70620547
0,62141236
1,17794671

PM2,5
[g/s/km]
0,00144398
0,00188211
0,00169814
0,00160275
0,00169814
0,00280344
0,00286217
0,00286217
0,00286217
0,00286217
0,00500882
0,00129115
0,00067969
0,00023194
0,00105047
0,00070562
0,00089004
0,00352788
0,00557466
0,00237554
0,00588082
0,00218290
0,00509409
0,00405307
0,00633148
0,00246474
0,00549173
0,00337892
0,00225365
0,00425677

Resuspenze prachu (PM10 a PM2,5) a BaP vznikající při provozu na komunikacích
Emise (resp. emisní faktory) jsou stanoveny dle přílohy č. 3 k Metodickému pokynu odboru
ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií. Předpokládaná průměrná
hmotnost vozidel je dána interním nastavením programu MEFA 13. Resuspenze prachu
z dopravy na silnicích je vypočtena pro intenzitu dopravy na těchto komunikacích.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací – 2035
Tabulka č. 16
Úsek

PM10
[g/s/km]

BaP (v PM10)
[µg/s/km]

PM2,5
[g/s/km]

1
2
3

0,01335568
0,01217385
0,01227026

0,16003116
0,14587018
0,14702541

0,00323121
0,00294529
0,00296861
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4
5
6
7
8
9

10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,01227026
0,01227026
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01819947
0,01749949
0,01614009
0,02466804
0,01505258
0,01573788
0,02053232
0,02151904
0,02054617
0,02151848
0,01578127
0,01464971
0,02636170
0,01823259
0,03551690
0,02387207
0,02917047
0,01357562
0,02912541
0,01879282
0,01092538

0,14702541
0,14702541
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,21807080
0,20968343
0,19339470
0,29557880
0,18036394
0,18857530
0,24602355
0,25784674
0,24618950
0,25783995
0,18909521
0,17553659
0,31587265
0,21846759
0,42557263
0,28604132
0,34952815
0,16266660
0,34898817
0,22518037
0,13091074

0,00296861
0,00296861
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00440310
0,00423375
0,00390486
0,00596807
0,00364175
0,00380755
0,00496750
0,00520622
0,00497085
0,00520608
0,00381805
0,00354428
0,00637783
0,00441111
0,00859280
0,00577550
0,00705737
0,00328442
0,00704647
0,00454665
0,00264324

Vzhledem k použitým zdrojům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro následující
znečišťující látky:
- NO2 (hodinové a roční koncentrace)
- CO (8hodinové koncentrace)
- částice frakce PM10 (denní a roční koncentrace)
- částice frakce PM2,5 (roční koncentrace)
- benzen (roční koncentrace)
- benzo(a)pyren (roční koncentrace)
Emise ostatních látek (SO2, těžké kovy atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem
k imisním limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Imisní limity
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené zákonem č. 201/2012 Sb. V následující
tabulce č. 17 jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem výpočtu
rozptylové studie.
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Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č. 17
Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

1 hodina
1 kalendářní rok

200 µg/m3
40 µg/m3

18
-

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový průměr

10 mg/m3

-

Částice PM10
Částice PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

50 µg/m3
40 µg/m3

35
-

Částice PM2,5
Benzen
Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

20 µg/m3
5 µg/m3
1 ng/m3

-

Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot imisních
příspěvků v celé síti referenčních bodů s platným imisním limitem, pokud je stanoven, a
stávajícím imisním pozadím (průměr z let 2014-2018).
Uvedená maxima byla vypočtena přímo u komunikace I/37, ve východní části u okružní
křižovatky, kde je nejvyšší intenzita dopravy. Uvedená maxima tedy nemají vypovídací
hodnotu pro hodnocení změny imisních koncentrací u obydlených lokalit v posuzované
lokalitě, jsou též ovlivněna umístěním referenčních bodů. Hodnoty imisí v místech s obytnou
či jinou zástavbou jsou uvedeny v následující kapitole.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků
Tabulka č. 18
Zn.
látka
PM10
PM2,5
NO2
CO
Benzen
B(a)P

Doba průměrování
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 hodina
Maximální denní
8hodinový průměr
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Max. vypočtená
koncentrace
[µg/m3]
2,81
15,8
1,02
0,68
15,5

Imisní
limit
[µg/m3]
40
50
20
40
200

%
imisního
limitu
7
31,6
5,1
1,7
7,8

158

10 000

0,064
0,145 ng/m3

5
1 ng/m3

18
--13
9
---

%
imisního
pozadí
15,6
--7,8
7,6
---

1,6

---

---

1,3
14,5

0,8
0,6 ng/m3

8,0
24,2

Imisní pozadí
[µg/m3]

Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech (profilech), a to u nejbližších obydlených objektů u posuzované stavby.
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Umístění referenčních bodů
Obr. č. 24

Vypočtené hodnoty krátkodobých koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č. 19

Číslo profilu

1
2
3
4
5
6

NO2

CO

PM10

Maximální
hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální
8hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální
denní
koncentrace
[µg/m3]

2,68
2,45
2,65
5,34
4,30
12,2

19
14
17
45
26
95

3,9
2,9
2,5
5,6
4,9
13,5

Počet
překročení
koncentrace
5 µg/m3
[dny/rok]
7
10

Počet
překročení
koncentrace
10 µg/m3
[dny/rok]
3

97
7
8
9
10
Min
Max

8,03
5,53
5,99
7,05
2,45
12,2

76
60
61
60
14
95

10,1
7,0
7,2
7,8
2,5
13,5

22
13
19
13
6
22

2
2
3

Vypočtené hodnoty ročních koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č. 20
Průměrné roční koncentrace
[µg/m3]

Číslo profilu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Min
Max

NO2

PM10

PM2,5

benzen

BaP

0,097
0,077
0,058
0,244
0,204
0,279
0,370
0,301
0,325
0,297
0,058
0,37

0,65
0,39
0,23
1,56
1,17
1,37
1,81
1,27
1,42
1,19
0,23
1,81

0,196
0,122
0,074
0,489
0,375
0,453
0,610
0,442
0,490
0,417
0,074
0,61

0,0126
0,0094
0,0047
0,0232
0,0182
0,0254
0,0320
0,0256
0,0284
0,0239
0,0047
0,032

0,027
0,019
0,010
0,058
0,045
0,060
0,078
0,061
0,067
0,059
0,01
0,078

Vyhodnocení vypočtených hodnot
Realizací záměru dojde k významné změně imisní zátěže lokality, jelikož dojde ke změně
vedení trasy I/37. Lze též předpokládat snížení intenzity dopravy a tím i navýšení plynulosti
dopravního proudu v intravilánu Žďáru nad Sázavou (na trase stávající silnice I/37).
Imise PM10 a PM2,5
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 byl vypočten 15,8 µg/m3 tj. 31,6 % limitu.
Tyto vyšší imisní příspěvky jsou dané započtením sekundární prašnosti z povrchu vozovek,
k těmto vyšším koncentracím však může dojít zcela výjimečně.
Ve vybraných profilech u zástavby nejblíže komunikacím jsou vypočteny příspěvky denních
koncentrací PM10 od 2,5 do 13,5 µg/m3, přičemž maximum je vypočteno na ulici Smíchov.
Zde byla také vypočtena nejvyšší četnost překročení příspěvku 10 µg/m3. Vzhledem
k umístění objektu v blízkosti přeložky je to však očekávaná situace a lze jí předejít pouze
pravidelným čištěním komunikace. Každopádně vypočtené hodnoty denních imisních
příspěvků jsou významně pod imisním limitem (50 µg/m3), k maximálním imisním
příspěvkům PM10 může dojít pouze za velmi nepříznivých rozptylových podmínek (inverze
s velmi nízkou rychlostí větru).
V současné době je 36. nejvyšší hodnota denní koncentrace PM10 v místě stavby uváděna ve
výši cca 31 µg/m3. Lze předpokládat, že k překročení denního limitu pro PM10 vlivem
dopravy na silnici I/37 nedojde.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,81 µg/m3 (40 %
limitu). Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty příspěvků od 0,23 do 1,81 µg/m3.
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Tyto relativně vysoké příspěvky jsou opět způsobeny sekundární prašností, tj. vířením prachu
z komunikace. Při imisním pozadí cca 18 µg/m3 nedojde k překročení limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 činí 1,02 µg/m3, tj. cca
4,1 % imisního limitu. Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty do 0,61 µg/m3, tj. do
cca 3,1 % imisního limitu 20 µg/m3. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí cca 13 µg/m3
nebude imisní limit překročen.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací (sekundární prašnost) byla hodnocena i přes
vysokou nejistotu výpočtu. Přes jisté přiblížení skutečnému stavu je výpočet emisních faktorů
silně ovlivněn složením dopravního proudu, tonáží vozidel, povrchem komunikací a
způsobem údržby vozovek v letním a zimním období.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 15,5 µg/m3,
což činí 7,8 % imisního limitu 200 µg/m3. V obydlených lokalitách v okolí komunikace je
vypočten imisní příspěvek v řádu jednotek µg/m3, výjimkou je ulice Smíchov, u domu
přiléhajícímu ke komunikaci I/37, kde je vypočteno maximum 12,2 µg/m3.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 byly vypočteny max. 0,68 µg/m3.
V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek ročních imisí nejvýše 0,379 µg/m3, tj.
méně než 1 % imisního limitu (40 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 9 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
Imise CO
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 158 µg/m3, tj. 1,6 % imisního limitu
10 000 µg/m3. Výhledový příspěvek osmihodinových koncentrací u obydlených objektů byl
vypočten v rozmezí od 14 µg/m3 do 95 µg/m3. Imisní příspěvky ve všech lokalitách jsou proti
hodnotě imisního limitu minimální.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 300 µg/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,064 µg/m3, tj.
1,3 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace v řádu setin
µg/m3, nejvýše 0,032 µg/m3, což je minimální hodnota (0,6 % limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 0,8 µ g/m3 nedojde překročení imisního limitu vlivem
provozu tohoto záměru.
Imise benzo(a)pyrenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu byl vypočten 0,145 ng/m3,
tj. 14,5 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace do 0,078
ng/m3, tj. 7,8 % limitu.
Hodnota vypočtených imisí je dána obsahem benzo(a)pyrenu v sekundárních emisích
prachových částic, tudíž je zde stejná nejistota vypočtených imisí jako u suspendovaných
částic PM10 (potažmo PM2,5). Zároveň lze emise prachových částic s obsahem benzo(a)pyrenu
eliminovat pravidelnou údržbou komunikací v suchém období (kropení, úklid po zimním
období).
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 0,6 ng/m3 neočekáváme významnou změnu vlivem
provozu tohoto záměru, imisní limit nebude překročen.

99

Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru se na imisní situaci lokality neprojeví takovou mírou, aby došlo k překročení imisních
limitů.
Celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ a JZ obchvat“
označit za pozitivní, spojenou s příznivým vlivem v podobě poklesu imisních příspěvků ve
středu města.
1.2 Znečišťování vody
Provoz navrhovaného záměru nesouvisí s možností úniku látek, které by mohly znamenat
znečištění vodního prostředí. Vlastní provoz je stavebně zabezpečen vzhledem
k předmětnému území
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace musí zaručovat, že odpadní vody vypouštěné do
vodoteče budou splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění (zejména obsahu NEL,
chloridů, NL).
V rámci projektové přípravy budou na základě podrobného technického řešení provedeny
hydrotechnické výpočty – posouzení na chloridy Cl-.
Výpočet bude proveden dle TP 83 kap. 5.4 Výpočet vlivu chemických rozmrazovacích látek v
odtoku z komunikace na recipientní vodoteč.
Lze uvažovat s průměrnou spotřebou 1 kg soli na 1 m2. Uplatněny budou údaje o průtocích
dle Hydrometeorologického ústavu a údaje o množství aplikované chemické rozmrazovací
látky na vozovce (pro klimatické pásmo lze počítat s hodnotou cca 0,6 až 2,0 kg/m2, počítá se
se spotřebou 1 kg/m2/sezónu).
Procentuální podíl Cl-iontů je zde cca 60 hmotnostních procent. Proto se uvažuje
s přepočtovým koeficientem kCl- = 0.6. Tento koeficient je dostatečně přesný i při větším
podílu CaCl2 (Zde je hmotnostní podíl Cl iontů 63 %).
Výsledné hodnoty koncentrací v recipientu musí splňovat limity dle nařízení vlády
č. 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a
o citlivých oblastech.
1.3 Znečištění půdy a půdního podloží
V rámci stavby by mohlo dojít ke znečištění půdy v případě havarijního stavu souvisejícího
s provozem dopravy. V tomto případě budou učiněna okamžitá opatření (záchyt
znečišťujících látek, odtěžení, dekontaminace). Během výstavby je dále nutné dodržovat
podmínky pro minimalizaci rizika znečištění horninového prostředí a podzemních vod. Mimo
jiné je třeba udržovat dokonalý stav mechanizace používané při výstavbě, používat inertních
neznečištěných materiálů do násypů, maximálně zkrátit dobu mezi odtěžením ornice a
uložením násypů a v průběhu stavby vyloučit odtok splachových vod ze staveniště.
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Dále bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních
mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány
jejich pravidelné kontroly. V prostoru stavby se nesmí skladovat pohonné hmoty a maziva.
Nutnou manipulaci s nimi je třeba omezit na minimum. V případě úniku látek ropného
původu je nutné neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i vodou
zacházet v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a
místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY
Období výstavby
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb
s uplatněním mobilních zařízení. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků.
Způsob nakládání s těmito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude
řešen dodavatelem stavby. Na stavbě budou použita chemická WC.
Během provozu se nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Produkce odpadních vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění
stavebních mechanismů, vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat
opatření zabraňující kontaminaci okolních ploch.
Po uvedení stavby do provozu nebudou vznikat odpadní vody.
DEŠŤOVÁ VODA
Technické řešení odvádění dešťových vod v podrobnějším rozsahu bude řešeno v dalších
stupních přípravy záměru (v dokumentaci k územnímu rozhodnutí DÚR a v dokumentaci ke
stavebnímu povolení DSP).
Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení
vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že
geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
V případě, že nebude možné provádět na základě hydrogeologického průzkumu zasakování
budou v souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop pak budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Menší dešťové srážky, dopadající na povrch vozovky nebo do jejích odvodňovacích prvků
(příkopů) ovlivní průtoky přilehlých vodotečí jen málo, protože většina jich prostřednictvím
vsakovacích příkopů obohatí podzemní vody. Z toho důvodu budou mít větší význam
extrémní srážkové epizody (přívalové deště).
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Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku nebo zdrženy.
V. 1 úseku budou dešťové vody odváděny dle terénních vlastností do údolí Sázavy. Tomu
bude napovídat i řešení mostních objektů přes terénní rýhy (most v km 1,356 a 1,671 přes
erozní rýhy) umožní odvedení vod z navazujícího území (ze svahu západně od obchvatu do
stávajícího rybníka, přirozená terénní deprese odvádějící vody z přilehlého svahu do údolí
Sázavy).
Ve 2. úseku je odvedení vod řešeno dle variant. Ve variantě 1 a 2 je trasa řekou Sázavou z
hlediska odvodnění rozdělena na dvě části. Nejnižší místo v 1. části je v km 2,853 a nejnižší
místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové vody jsou odvedeny samostatnými dešťovými
stokami přes DUN do řeky Sázavy.
Trasa je řekou Sázavou ve variantě 3. a 4. z hlediska odvodnění rozdělena na tři části.
Nejnižší místo v 1. části je v km 2,853 a nejnižší místo v 2. části je v km 4,207. Srážkové
vody jsou odvedeny samostatnými dešťovými stokami přes DUN do řeky Sázavy. Nejnižší
místo 3. části je ve variantě 3. v km 5,154 před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí
II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné plochy této části bude dešťová voda odvedena do
stávajícího kanalizačního systému.
Nejnižší místo 3. části je ve variantě 4. v km 5,342 (zářez v místě křížení se silnicí II/353)
před úrovňovou okružní křižovatkou se silnicí II/353. Vzhledem k malé velikosti sběrné
plochy této části bude dešťová voda odvedena vlastním kanalizačním systémem směrem k
mostu SO 206.2 (proti směru staničení), kde bude zaústěna do stávajícího kanalizačního
systému.
Pro odsazení usaditelných částic z dešťových vod, jejich čištění a kontrole budou sloužit
dešťové usazovací nádrže, které zabezpečí spolu s lapačem lehkých kapalin a komorou
ovládání odtoku a kontrolu.
Znečištění vody
Provoz dopravy pro realizaci navrhovaného záměru nesouvisí s možností úniku látek, které by
mohly znamenat znečištění vodního prostředí. Vlastní provoz bude stavebně zabezpečen
vzhledem k předmětnému území. Znečištěné dešťové vody ze silničního tělesa budou
zachyceny v silničních příkopech a odváděny bud' do kanalizace nebo do vodoteče přes
dešťové usazovací nádrže. V případě, že to povolí hydrogeologický průzkum, bude uplatněn
zejména v 1. části trasy však dešťové vody.
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace bude zpracován v dalších stupních přípravy stavby
a musí zaručovat, že odpadní vody vypouštěné do vodotečí budou splňovat příslušné hodnoty
přípustného znečištění (zejména obsahu NEL, chloridů, NL). Pro dobu zimní údržby je
nezbytné zabezpečit zamezení znečištění okolního vodního prostředí srážkovou vodou
(zásobovány jsou drobné vodní plochy drenážní a srážkovou vodou, splach může ohrozit
vlastnosti vody v těchto vodách). Proto budou navržena opatření zamezující únik znečištěné
vody do prostředí.
V kapitole D. IV. jsou uvedeny podmínky pro zabezpečení ochrany znečištění vody v rámci
provozu souvisejícího s provozem na I/37.
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3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby
nakládání s odpady)
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
V rámci stavebních činností budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na
provoz jednotlivých zařízení stavenišť. Současně budou během stavby vznikat v relativně
velkých množstvích odpady vázané na vlastní demoliční a stavební činnost, které bude možno
zařadit do kategorie ostatní odpady (O).
Původce bude postupovat dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
(účinný od 1. 1. 2021). Odpady budou zařazeny dle Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb., v platném
znění.
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č. 21
Kód odpadu
03 01 04
03 01 05
08 01 01
08 01 11
08 01 12

Druh odpadu
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03
01 04
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11

Kategorie odpadu Pravděpodobný způsob nakládání
N

O
N
N
O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 10
15 02 02

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

17 04 05

Železo a ocel

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující
ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné
látky)

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

17 01 01

Beton

O

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
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17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plast

O

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 03

Izolační materiály obsahující nebezpečné látky

N

Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí dle
zák. č. 541/2020 Sb.

Při rozmístění odpadu bylo postupováno tak, aby většina hmot v kategorii odpadu „O“ byla
využita pro následné použití. Jedná se především o recyklaci vyfrézovaného krytu vozovky,
konstrukce z kamene atd. Kovových konstrukcí bude využito jako druhotných surovin. Také
ostatní vybourané hmoty budou dle možnosti následně využity.
Jedná se především o odstraněné směrové sloupky, dopravní značky, svodidla, betonové
trouby, bet. sloupy – elektro apod., které budou předány majiteli k dalšímu využití.
Dřevní hmota z pokácených dřevin bude odkoupena zhotovitelem nebo si dřevo ponechají
vlastníci bez náhrady. Křoví, větve a pařezy budou štěpkovány a budou předány k dalšímu
využití (např. k mulčování, rekultivaci nebo spálení).
Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
V rámci všech činností, které jsou předpokládány při stavbě přeložky a doprovodných staveb,
budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na provoz stavebních dvorů, z
nichž většinu bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady (N). V rámci činnosti
stavebních dvorů budou vznikat odpady při údržbě a opravách strojů, při přípravě materiálů
na staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech, budou
vznikat i odpady ze sociálního zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude dodavatelem
stavby řešeno podle platné legislativy.
Současně budou v relativně velkých množstvích vznikat odpady vázané na vlastní demoliční a
stavební činnosti, které budou převážně kategorie ostatní odpady (O), některé i kategorie
nebezpečné (N - např. znečištěné demoliční materiály).
Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici
potřebné údaje. Vznik odpadů při výstavbě bude minimalizován a odpady budou přednostně
využívány přímo nebo recyklovány k dalšímu využití. Odpady, které nebude možno nijak
využít, budou zneškodňovány předepsaným způsobem nebo předávány ke zneškodnění
oprávněným osobám a firmám na základě smlouvy.
Dodrženy budou podmínky vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění. Postupováno bude v souladu s požadavky o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, požadavky na obsah škodlivin v odpadech
využívaných na povrchu terénu a na výsledky ekotoxikologických testů.
Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích
nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství. Nakládání bude zajištěno
prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány tříděné.
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Základní podmínky pro nakládání s odpady pro původce odpadů během stavby:
• Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby je povinen zařadit odpady podle
Katalogu odpadů, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné
k nakládání s odpady.
• Podle zákona o odpadech musí být odpady přednostně nabídnuty k využití a recyklaci,
tento způsob má přednost před konečnou likvidací na skládce.
• Po realizaci stavby budou doklady o způsobu nakládání s odpady původcem archivovány
minimálně 5 let a v případě, že jej správní orgán vyzve, předloží je k nahlédnutí.
• S nebezpečnými odpady vzniklými při realizaci stavby může nakládat pouze osoba
oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady
Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které
• jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny
• splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými
vlastnostmi jako mají odpady, pro které jsou určeny
• jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s
odpady a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů
• svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro
jednorázové použití, i při jejich čištění a desinfekci
• svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž
jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo
zápachem a zároveň chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo
odcizením a jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární
bezpečnost, dostupnost a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky
Odpady vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především
při úklidu vozovek, zimní údržbě, sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů, seřezávání
dřevin, čištění stok a dešťových vpustí, drobné úpravy vozovky a svahů silnice nebo
odstraňování následků havárií apod.
Při úklidu a údržbě komunikace může vznikat odpad kategorie 15 02 – Absorpční činidla,
filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy. Místem shromažďování nebezpečného
odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem.
Odpadní železo a ocel musí být vytříděno a předáno oprávněné osobě k využití.
Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad
20 02 Odpad, který bude předáván specializované firmě k biodegradaci (kompostování).
Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03
uliční smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných
pracovníků. Odpad bude odstraněn na skládku uložením.
Tabulka č. 22
Kód druhu
odpadu
15 02 02
15 02 03
17 02 01
17 02 03

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Dřevo
Plasty

N
O
O
O
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17 04 05
20 03 03
20 02 01

Železo a ocel
Uliční smetky

O
O

Biologicky rozložitelný odpad

O

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru
je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány
budou oprávněnou osobou.
Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020, o odpadech, v platném znění:
- nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii
odpadu; při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené
jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí
- nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií
odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a
nakládání se vzorky odpadu
- soustřeďovat odpady odděleně
- nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo
k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s
hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, předání zjištění přijatelnosti odpadu do
zařízení určeného pro nakládání s odpady, zařazení odpadu do kategorie, hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění
nakládání s odpady v souladu s právními předpisy, v souladu s hierarchií odpadového
hospodářství
Před uvedením posuzovaného úseku silnice I/37 do provozu bude trasa zahrnuta do
odpadového hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence odpadů, ve které bude
stanoveno množství, místo vzniku a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů
vznikajících při provozu silnice I/37.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk
Provoz na komunikacích je liniovým zdrojem hluku, který je emitován vozidly na
komunikacích. Zdrojem hluku jsou motorová vozidla, pohybující se na komunikaci. Hluk z
dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené působení) a posléze po jejím
otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé působení).
Doba výstavby
Celková hladina hluku v území bude také záviset na výběru dodavatele stavby, kvalitě jeho
strojového parku, organizaci výstavby (nasazování hlučných mechanismů do provozu),
používání případných protihlukových opatření (kapotáže strojů, mobilní protihlukové
zábrany) apod. Hladiny akustického tlaku A u běžných stavebních strojů (v dobrém
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technickém stavu) a pohonných agregátů se ve vzdáleností 5–10 m v průměru pohybují v
rozsahu 85–95 dB. Hladiny akustického tlaku A u běžných těžkých nákladních vozidel se
pohybují v téže vzdálenost v rozmezí 75–85 dB.
K emisi hluku bude docházet i v průběhu výstavby silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací. Nejhlučnější stavební operace budou probíhat při
přípravě území pro výstavbu, kdy budou prováděny skrývky kulturních zemin a zemní práce.
Celková hladina akustického tlaku bude záviset na dodavateli stavby a kvalitě jeho strojového
parku a organizaci výstavby (nasazování hlučných mechanismů do provozu), používání
případných protihlukových opatření (kapotáže strojů, mobilní protihlukové zábrany) apod.
Hladiny akustického tlaku A u běžných stavebních strojů (v dobrém technickém stavu) a
pohonných agregátů se ve vzdáleností 5–10 m v průměru pohybují v rozsahu 85–95 dB.
Hladiny akustického tlaku A u běžných těžkých nákladních vozidel se pohybují v téže
vzdálenost v rozmezí 75–85 dB.
Jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi dopravních
staveb. Není předpoklad, že by byly všechny mechanismy užívány současně. Umístění zdrojů
hluku se bude neustále měnit dle aktuální potřeby.
Hluk v období výstavby bude mít dočasný charakter a omezí se vždy na určitý rozestavěný
úsek rozestavěné trasy přeložky.
Stavební práce budou probíhat pouze v denní době v časových úsecích tak, aby ekvivalentní
hladina akustického tlaku v denní době stanovená pro 8 souvislých na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin nepřekročila hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru staveb.
Stanovení úrovně hladiny hluku vznikajícího v období vlastní výstavby není v této fázi
přípravy záměru možné. Závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitějším je množství
přepravované zeminy při výstavbě silničního tělesa. Na hlukových emisích se dále podílí
například doba výstavby určitého úseku trasy a tím kumulace stavebních mechanismů a
vozidel v místě a čase, umístění zařízení staveniště, dvorů, technologie výstavby a akustické
parametry použitých strojů a automobilů. Tyto údaje bude možné stanovit po zvolení
dodavatele stavby.
Období provozu
Hlavním zdrojem hluku v dotčeném území bude provoz vozidel po nové přeložce l/37. Tento
hluk bude trvalý a bude více či méně zasahovat celou trasu přeložky a její okolí, a tedy i
případně obyvatelstvo v blízkém okolí.
Pří jízdě automobilů existují 3 hlavní zdroje hluku:
• hnací a převodové agregáty
• odvalování pneumatik po vozovce
• aerodynamický hluk
Hladina hluku v dotčeném území je ovlivňována třemi základními skupinami faktorů:
• druhem a technickým stavem dopravních prostředků
• intenzitou a skladbou dopravy a dalšími charakteristikami dopravy jako je např. její
plynulost, styl jízdy, rychlost, povrch vozovky, typ komunikace, podélný sklon vozovky
apod.
• stavebním uspořádáním a charakteristikou zástavby v okolí komunikace
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Pro doložení posouzení možného vlivu hlukové zátěže navrhované stavby byla zpracována
Akustická studie č. 202202-02 (Akustika Bartek s. r. o., Tomáš Bartek, 02/2022). Úkolem této
studie je zmapovat hlukovou zátěž dotčené lokality po výstavbě záměru „I/37 Žďár nad
Sázavou – SZ + JZ obchvat.“
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 14.01 profi14_uzemi (JpSoft).
Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových
pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Určující ukazatele hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 272/2011 ve znění pozdějších
předpisů (NV č. 217/2016). Dle § 12 odst. 3 se hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny
v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další
korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce
-5 dB.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Část A
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru
Tabulka č. 23
Korekce [dB]
Druh chráněného prostoru

1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor
staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde
se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:

1.

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy
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2.
3.

4.

vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do
provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy
a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.
třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném
pásmu dráhy.
Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže (dále jen SHZ).

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit v případě, že
se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě
se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle
odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým
limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte
další korekce , +5 dB.
Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další
korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí
Tabulka č. 24
Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro venkovní prostor LAeq,T [dB]
zdroj
DEN
NOC
dálnice, silnice I. a II. tř., místní komunikace I. a II. tř.

65

55

silnice III. tř., komunikace III. tř. a účelové komunikace

60

50

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro ChVePS
Tabulka č. 25

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro venkovní prostor LAeq,T [dB]
zdroj
DEN
NOC
hluk z dopravy na silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a
účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o
55
45
pozemních komunikacích
hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a
II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad
60
50
hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích
stará hluková zátěž
70
60
CHVePS

- chráněný venkovní prostor stavby

Provoz záměru, zdroje hluku, stanovení hlukové zátěže, vstupní data
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a pro
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, které jsou uvedeny pro rok 2020. Tyto údaje byly
následně přepočteny pro výhledový výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na
ostatních okolních komunikacích, které budou na obchvat napojeny. Pro přepočet byly
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použity koeficienty vývoje intenzit dopravy, uvedené v dokumentu TP225 Prognóza intenzit
automobilové dopravy (6/2018). Pro výpočet byly použity koeficienty pro kraj Vysočina.
Odhad intenzity dopravy v roce 2035 na komunikacích zahrnutých do výpočtu je uveden na
stranách 84-85 v tabulce č. 13 Dokumentace.
V rámci posouzení je provedeno i vyhodnocení stávajícího stavu hlukové zátěže u
referenčních kontrolních bodů (dále jen RKB), které jsou již nyní v území zasaženém hlukem
z dopravy (v lokalitě Zámek Žďár – RKB č. 1 a Žďár nad Sázavou 3 - RKB č. 5 a 6) a
posouzení u nejvíce exponovaného referenčního kontrolního bodu (RKB č. 6) pro určení
hygienického limitu v rámci režimu staré hlukové zátěže. Výhledový stav v hlukové studii je
u RKB 1, 5 a 6 i ve variantním řešení (nulová varianta a varianta se záměrem).
U nejexponovanějšího RKB č. 6 je provedeno posouzení, zdali je možné pro určení
hygienického limitu uznat korekci pro režim staré hlukové zátěže.
Intenzity a složení dopravy pro sčítací úsek 6-1151 (ul. Brodská)
Tabulka č. 26
Rok
sčítání 2000
sčítání 2016
2035 nulová varianta

Osobní vozidla
4 844
7 395
8 726

Nákladní vozidla
859
840
966

Celkem
5 703
8 235
9 692

6 621

823

7 445

2035 záměr

Vymezení objektů a referenčních kontrolních bodů
Dle umístění záměru byly vymezeny všechny nejbližší objekty k bydlení, u kterých byly
vyměřeny referenční kontrolní body (dále jen RKB). Kontrolní body byly zvoleny
v chráněném venkovním prostoru stavby nejblíže situovaném vůči novému zdroji hluku – 2 m
od fasády ve výšce od 2 do 15 m (ve výšce jednotlivých podlaží) a v půdorysné cca
vzdálenosti od osy sledované komunikace.
Referenční kontrolní body
Tabulka č. 27
RKB č.

staničení cca [km]

č. p.

k. ú.

vzdálenost cca [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.400
0.750
0.930
2.170
2.850
2.900
3.000
4.300
4.820
4.990
5.140
5.440

216
503
174
2419
2034
2032
811
513
2138
2148
2153
838

Zámek Žďár
Zámek Žďár
Zámek Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár
Město Žďár

80
50
23
250
42
72
51
22
26
34
40
39

Protihluková stěna
Vzhledem k nadlimitním imisním hodnotám ve sledované zástavbě k bydlení v okolí
budoucího záměru byly navrženy a modelovány protihlukové stěny umístěné na horních
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hranách náspů či zářezů. Z vnitřní strany (směrem ke komunikaci) doporučuje zpracovatel
akustické studie s pohltivým povrchem.
Soupis modelovaných protihlukových stěn
Tabulka č. 28
č. PHS

ve směru
od Ždírce

začátek
[km]

délka
[m]

výška
[m]

1
2
3a
3b
4
5
6

L
P
L
L
L
L
L

0.482
0.83
2.735
2.805
2.888
4.370
4.800

470
70
70
67
192
100
420

3
3
3
6
3
3
3

7

L

5.400

70

3

L ... na levé straně

P ... na pravé straně

Akustické výstupy
Provoz záměru
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v RKB, r. 2035, DEN
Tabulka č. 29

0.400
0.750
0.930
2.170

2.850

2.900
3.000
4.300

4.820

Zámek Žďár

-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6
-7
-7
-8
-9
-9
-9
-9
-9

staničení cca
[km]

Město Žďár

RKB č.

TABULKA BODŮ VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
č. p.
k. ú.
výška
ZÁMĚR
limit
2
42.5
60
216
5
47.4
60
2
41
60
503
5
44.4
60
2
49.3
60
174
5
53
60
2
31.3
60
2419
5
36.4
60
2
47.5
60
5
49.1
60
2034
8
51.8
60
11
53.9
60
14
56.2
60
3
57.6
60
2032
6
58.9
60
9
59.2
60
3
48.4
60
811
6
52.6
60
513
2
51.6
60
2
46.4
60
5
48.5
60
2138
8
50.1
60
11
52
60
15
54.6
60

rozdíl
-17.5
-12.6
-19
-15.6
-10.7
-7
-28.7
-23.6
-12.5
-10.9
-8.2
-6.1
-3.8
-2.4
-1.1
-0.8
-11.6
-7.4
-8.4
-13.6
-11.5
-9.9
-8
-5.4

-10
-10
-10
-10
-10
-11
-11
-11
-11
-12
-12

4.990

2148

5.140

2153

5.440

838

Město Žďár
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2
5
8
11
14
2
5
8
11
2
5

43.6
49.5
51.3
52.8
54.6
44.9
50.3
52.3
54.4
47.5
51.7

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

-16.4
-10.5
-8.7
-7.2
-5.4
-15.1
-9.7
-7.7
-5.6
-12.5
-8.3

Nejistota výpočtu ±1.5 dB

Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v RKB, r. 2035, NOC
Tabulka č. 30
TABULKA BODŮ VÝPOČTŮ(NOC)
č. p.

0.400

216

0.750

503

0.930

174

2.170

2419

2.850

2034

2.900

2032

3.000

811

4.300

513

4.820

2138

4.990

2148

k. ú.

Zámek Žďár

-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6
-7
-7
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10

staničení cca
[m]

Město Žďár

RKB č.

výška
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
8
11
14
3
6
9
3
6
2
2
5
8
11
15
2
5
8
11
14

LAeq,8h [dB]
ZÁMĚR

limit

rozdíl

33.7
38.6
32.2
35.7
40.5
44.2
22.8
27.8
39.8
41.3
43.9
46
48.3
49.9
51.2
51.5
40.7
45
43.9
38
40.2
41.9
43.9
46.7
35.5
41
42.8
44.4
46.4

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

-16.3
-11.4
-17.8
-14.3
-9.5
-5.8
-27.2
-22.2
-10.2
-8.7
-6.1
-4
-1.7
-0.1
1.2
1.5
-9.3
-5
-6.1
-12
-9.8
-8.1
-6.1
-3.3
-14.5
-9
-7.2
-5.6
-3.6

112

5.140

2153

5.440

838

2
5
8
11
2
5

Město Žďár

-11
-11
-11
-11
-12
-12

36.8
42.1
44.1
46.3
41.5
46.5

50
50
50
50
50
50

-13.2
-7.9
-5.9
-3.7
-8.5
-3.5

Nejistota výpočtu ±1.5 dB

V tabulkách č. 29 a č. 30 jsou uvedeny hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny hluku na
nejbližší chráněný venkovní prostor stavby. V grafické části Akustické studie, která je
uvedena v Příloze č. 8 v celém rozsahu, jsou graficky zobrazena hluková pásma.
Posouzení exponovaného RKB č. 6 ohledně určení režimu staré hlukové zátěže
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, DEN
Tabulka č. 31
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-6
-6
-6

3
6
9

r. 2000
60.3
60.4
60.1

BODŮ
nulová
r. 2035
61.7
61.7
61.5

VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
záměr
rozdíl 1)
r. 2035
1.4
57.6
1.3
58.9
1.4
59.2

limit

rozdíl 2)

70
70
70

-12.4
-11.1
-10.8

Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, NOC
Tabulka č. 32
TABULKA
RKB č.
-6
-6
-6
1) ...
2) ...

výška [m]

r. 2000

3
54.7
6
54.7
9
54.4
rozdíl = nulová - 2000
rozdíl = záměr – limit

BODŮ
nulová
r. 2035
54.4
54.4
54.1

VÝPOČTŮ
(NOC)
LAeq,8h [dB]
záměr
rozdíl 1)
r. 2035
-0.3
49.9
-0.3
51.2
-0.3
51.5

limit

rozdíl 2)

60
60
60

-10.1
-8.8
-8.5

Vyhodnocení nulového a budoucího stavu hlukové zátěže u RKB 1, 5 a 6
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, DEN
Tabulka č. 33
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-1
-1
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

2
5
2
5
8
11
14
3
6
9

BODŮ

VÝPOČTŮ (DEN)
LAeq,16h [dB]
NULOVÁ
ZÁMĚR
51.3
42.5
54.2
47.4
55
47.5
55
49.1
55
51.8
55
53.9
55
56.2
61.7
57.6
61.7
58.9
61.5
59.2

rozdíl
-8.8
-6.8
-7.5
-5.9
-3.2
-1.1
1.2
-4.1
-2.8
-2.3
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Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB, NOC
Tabulka č. 34
TABULKA
RKB č.

výška [m]

-1
-1
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

2
5
2
5
8
11
14
3
6
9

BODŮ

VÝPOČTŮ

NULOVÁ
45
47.9
47.7
47.6
47.6
47.6
47.7
54.4
54.4
54.1

(NOC)
LAeq,8h [dB]
ZÁMĚR
33.7
38.6
39.8
41.3
43.9
46
48.3
49.9
51.2
51.5

rozdíl
-11.3
-9.3
-7.9
-6.3
-3.7
-1.6
0.6
-4.5
-3.2
-2.6

Vyhodnocení hlukové zátěže pouze z obchvatu (I/37) bez ul. Brodská (I/19) u RKB 5 a 6
Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v RKB
Tabulka č. 35

RKB č.
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6

výška [m]
2
5
8
11
14
3
6
9

TABULKA BODŮ
VÝPOČTŮ
DEN
LAeq,16h [dB]
obchvat
limit
rozdíl
obchvat
39.6
60
-20.4
31.8
43.3
60
-16.7
35.5
47.4
60
-12.6
39.7
50.3
60
-9.7
42.6
53.8
60
-6.2
46.1
41
60
-19
33.4
44.3
60
-15.7
36.7
47.8
60
-12.2
40.2

NOC
LAeq,8h [dB]
limit
50
50
50
50
50
50
50
50

rozdíl
-18.2
-14.5
-10.3
-7.4
-3.9
-16.6
-13.3
-9.8

V modelových výpočtech bylo počítáno s ekvivalentním provozem liniového zdroje (RPDI
dle TP 225 pro rok 2035). Ve výsledkových tabulkách jsou uvedené hodnoty dopadající
ekvivalentní hladiny hluku na sledované chráněné venkovní prostory staveb, v grafické části
jsou zobrazena hluková pásma včetně odrazů od vlastních fasád.
Z výpočtů uvedených v akustické studii dle zadaných vstupů a závěrečných hodnot
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v příslušných referenčních kontrolních bodech, je
zřejmé, že:
•

hluková zátěž provozu záměru nebude v zájmovém území v chráněném venkovním
prostoru staveb záměru překračovat hygienické limity pro den LAeq,16h = 60 dB a pro noc
LAeq,8h = 50 dB, u RKB č. 6 hygienické limity v režimu staré hlukové zátěže pro den
LAeq,16h = 70 dB a pro noc LAeq,8h = 60 dB (se stávající dominancí imise z ul. Brodské
(I/19))
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Zpracovatel Akustické studie v závěrečném hodnocení uvádí, že u všech ostatních sledovaných
referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor staveb je z výše uvedených
výpočtů dle vstupních dat zřejmé, že hluková zátěž nebude vlivem provozu záměru
překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru stavby příslušné limitní
hygienické hodnoty pro den a pro noc.
Vibrace
Období výstavby
Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost
pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu vozovky. Velikost přenosu
vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem stavební
konstrukce a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
V období výstavby mohou vznikat vibrace zejména činností těžkých stavebních strojů (např.
při hutnění). Nepředpokládá se vznik vibrací, které by mohly mít vliv na statiku objektů.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Potenciálními zdroji vibrací je
provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější vliv vibrací lze očekávat obvykle v řádu
metrů, výjimečně desítek metrů od osy komunikace. Prakticky jde o negativní vliv pouze na
budovy v těsném okolí stávající komunikace. Průjezdem těžkých nákladních vozidel
zásobujících stavbu příp. dalšími stavebními činnostmi může docházet k lokálnímu výskytu
vibrací. Jejich výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní dobu a přenos do
nejbližší zástavby se s ohledem na trasování a konstrukci vozovek nepředpokládá.
Období provozu
V období provozu může být zdrojem vibrací provoz po dokončené komunikaci, zejména z
nákladních vozidel. Vzhledem k tomu, že je většina trasy vedena mimo zastavěná území,
nebudou tyto vibrace významným vlivem pro obyvatelstvo.
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Terénní úpravy budou zahrnovat skrývku kulturních zemin (ornice, případně humózní vrstvy
zeminy v záboru stavby) a dále výkopové práce spojené s realizací tělesa nové trasy silnice
I/37 (zářezy, násypy, založení mostních objektů). Silnice je dle terénu vedena v zářezu v km
cca 0,94 až 1,21 (mostní objekt SO 204.1 je veden v rovině), v km 1,28 až cca 1,7 je vedena
v násypu (největší násyp je v km 1,67 most SO 206.1), následně je v km 1,7 až cca 2,25
vedena v zářezu. Následuje situace mimoúrovňové křižovatky (SO 103.2 MÚK I/37 a I/19
Brodského), která mění ráz území. Významným prvkem v území je most (SO 203.2 Most
v km 3,2 přes Sázavu), který překračuje nivu vodoteče v souběhu s trasou železnice č 250
Havlíčkův Brod – Brno a jejího mostního objektu. Následně je trasa vedena dle souvisejícího
území podél železniční trati v zářezu, od km cca 4,5 již v rovině.
Problematika zásahu do krajiny je posouzena v Příloze č. 12. V současnosti nelze autenticky
zpracovat vizualizaci trasy, tu bude možné realizovat až po projekčním zpracování záměru,
který bude na základě podmínek provedeného posouzení stavby upraven, zejména v 1.stavbě
bude projekčně prověřeno vedení trasy v prostoru rybníků Převorský a Nový Žďár.
Stejně bude podrobně zpracována bilance zemin v projektu, kde bude vymezena velikost
výkopů a potřeba násypů zeminy v rámci stavby.
Rovněž z bilance kulturních zemin bude přesně vymezena velikost přebytku. Na stavbě bude
deponována pouze zemina, která bude následně na stavbě využita k ohumusování svahů
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zemních těles a k rekultivacím území v oblasti stavby. Zbývající zeminy budou ihned po
odtěžení odvezeny do místa trvalého využití.
Přítomnost nového antropogenního útvaru v jakékoliv krajině znamená vždy zásah do tohoto
části území, obzvláště v případě realizace liniové stavby.
Snížení dopadu navrhované liniové stavby lze u technických staveb ovlivnit umístěním do
krajiny, vhodným technickým řešením, a především začleněním stavby do krajiny (vegetační
úpravy).
Nejvýznamněji bude dotčeno území nivy Sázavy. Pro zmírnění výrazného zásahu do
krajinného rázu v části trasy v blízkosti Dolního hřbitova a v km cca 0,5 až 0,8 jsou navržena
opatření na základě prověření technického řešení, která umožní postupné začlenění trasy do
krajiny, ochranu přírodních prvků (technické řešení stavby využitím veškerých prvků a
opatření pro harmonické začlenění stavby do krajiny).
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (např.
struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny,
části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území,
přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy;
ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo archeologického významu,
území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)
Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Záměr je situován do jihozápadní a severozápadní části města Žďár nad Sázavou. Historická
zástavba města Žďáru nad Sázavou je situována nad řekou Sázavou. Zámek Žďár východně
od řeky Sázavy. Městu dominují památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v
historickém jádru Žďáru nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
včetně přilehlého areálu zámku.
Z hlediska hlukové a imisní situace má v území dominantní vliv doprava vázaná na současný
silniční průtah městem. Stávající hluková situace v místě záměru je dána zejména hlukem z
provozu na pozemních komunikacích a pozaďovým hlukem.
Z hlediska imisních koncentrací je území záměru zatíženo podlimitně v případě zátěže NOx a
PM2,5, PM10 a benzenem. V případě benzo(a)pyrenu je území na hranici limitů. Na základě
údajů o kvalitě ovzduší dle ČHMÚ se postupně zjištěné hodnoty pozadí v porovnání
zjištěných hodnot v letech 2012–2016, 2014–2018 a 2016–2020 zlepšují (viz další část
Dokumentace).
Dotčené území zahrnuje antropogenní krajinu (zástavba, oblasti se zahradami), krajinu
s kulturním dědictvím, krajinu s přírodním společenstvím (niva vodoteče Sázava). Plocha
vymezena pro stavbu přeložky prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,
zejména IV. zónou, v místě přemostění Sázavy (2. úsek) se stavba dostává do kontaktu s
plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
Lokalita záměru není situována v ochranném pásmu vodního zdroje, v ochranném pásmu
přírodních léčivých zdrojů, je situována v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV). V lokalitě záměru se nachází významný vodní tok Sázava.
Stavba nezasahuje na území soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, ale je situována v těsné blízkosti EVL Dívka (CZ0613809, lokalita kuňky
ohnivé) a v blízkosti EVL Louky u Černého lesa (CZ0615014, lokalita srpnatky fermežové).
Trasa neprochází územím přírodního parku ani není v jeho blízkosti.
Významné krajinné prvky nad rámec významných krajinných prvků vyjmenovaných
zákonem se na území CHKO neregistrují. V trase obchvatu se památné stromy nenacházejí.
Stavba se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy, která je s doprovodným porostem vymezena jako biokoridor.
Bezprostředně trasa souvisí s lokálním biocentrem evidovaném pod názvem „U trati“, ale toto
lokální biocentrum nebude stavbou přímo dotčeno (úprava ÚP). Záměr bude realizován tak,
aby byla zachována stabilita celého systému, zejména lokálního biokoridoru vedeného podél
vodoteče Sázava.
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Katastrální území Město Žďár 795232, Zámek Žďár 795453 a Hamry nad Sázavou 637106 se
nacházejí ve zranitelné a citlivé oblasti dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, a
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí.
Lokalita záměru se nenachází v poddolovaném území, v chráněném ložiskovém území, ani se
zde nenachází žádná ložiska či prognózní zdroje.
Část půdy na vybrané lokalitě patřící do ZPF je zařazena do nadprůměrné kategorie ochrany
(I. a II. třída ochrany) ZPF. Přechází přes pozemky zařazené určené k plnění funkcí lesa.
Území je klasifikováno jako území s potenciálními archeologickými nálezy.
Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Záměr je situován:
• ve IV zóně ochrany CHKO Žďárské vrhy, část v místě přemostění Sázavy se
dostává do kontaktu s plochou III. zóny CHKO
• záměr je situován v CHOPAV
• mimo evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000
• dotčen bude lokální biokoridor podél Sázavy
• mimo území historického a kulturního, respektovány budou pohledové
charakteristiky (vegetační úpravy), ale v blízkosti památky Dolní hřbitov – navržena
jsou opatření
• je v území archeologického významu
• mimo území zatěžována nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží), vyjma
původní skládky suti, která již byla řešena v rámci související stavby „I/37 Žďár nad
Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ (město Žďár nad Sázavou – protokol o předání a
převzetí pozemku z 31. 12. 2021)
Vlastní stavba neznamená nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu nebo schopnost
regenerace. Realizací terénních úprav, výsadbou dřevin bude trasa postupně začleněna do
okolního prostředí.
Záměr ” I/37 Žďár nad Sázavou – SZ a JZ obchvat“, včetně všech souvisejících stavebních
částí, nebude znamenat takové řešení, které by mohlo znamenat významné ovlivnění nebo
narušení kvality a schopnosti regenerace přírodních zdrojů.
Uvedené stavební řešení nebude rovněž mít vliv na území historického nebo kulturního
významu (navržena jsou opatření), ani na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení. Pro
ochranu obyvatelstva jsou rovněž navržena příslušná opatření (protihlukové stěny, technické
řešení stavby). Pro začlenění stavby do území je navržena výsadba zeleně s hygienickým a
estetickým významem s uplatněním přírodě blízkých druhů zeleně, navrženo je prověření
možnosti úpravy vedení trasy v místě Převorského rybníku a rybníku Nový Žďár nebo
kompenzační opatření.
Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností:
- na územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny představuje účelové propojení ekologicky
stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem zachovat biodiverzitu přírodních
ekosystémů a stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu. ÚSES je postupně
navrhován na třech navzájem provázaných hierarchických úrovních – nadregionální,
regionální, lokální. Lokální (místní) ÚSES v sobě zahrnuje i systémy nadřazené, až na této
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úrovni lze síť navzájem propojených ekologicky cenných částí přírody považovat za skutečný
systém. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména vytvoření sítě relativně
ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu,
zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, zachování či podpoření
rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).
Situace územních systémů ekologické stability vyšší hierarchické úrovně
(dle ZÚR kraje Vysočina)
Obr. č. 25

(dle https://www.kr-vysocina.cz/)

Aktivity v plochách a koridorech vymezených jako ÚSES na nadregionální a regionální
úrovni je nutné podřídit zabezpečení funkce ÚSES pro zvýšení biodiverzity a ekologické
stability krajiny.
Z prvků vyšší hierarchické úrovně na území Žďáru nad Sázavou zasahuje část
nadregionálního biokoridoru 125 (NRBC 81 Žákova hora – NRBK 124, vegetační typ osy –
mezofilní, bučinná) a část RBC 1565 Peperek (L2 (BK, JV, SM), P, B), které je biocentrem
vloženým v ose NRBK 125. Žádný z těchto skladebných prvků nebude záměrem dotčen.
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu
Žďár nad Sázavou je založena na principu tvorby ucelené ekologické sítě, sestávající se z
vzájemně navazujících a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů. Vymezeny jsou
následující skladebné části ÚSES:
• část nadregionálního biokoridoru 125 (NRBC 81 Žákova hora – NRBK 124) – mimo
dotčené území
• část RBC 1565 Peperek, které je biocentrem vloženým v ose NRBK 125 – mimo
dotčené území
• na území města je vymezeno dvacet čtyři lokálních biocenter, jedenáct z nich neleží v
řešeném území celou plochou. Pouze jedno lokální biocentrum je vloženo v ose
nadregionálního biokoridoru, ostatní jsou součástí výhradě lokálních větví ÚSES.
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• celý systém je propojen relativně hustou sítí lokálních biokoridorů (celkem 28), které
tvoří ve většině případů zcela samostatné větve, nebo svým umístěním podporují
fungování koridorů vyšších úrovní systému.
Na území města jsou zastoupeny dva základní typy větví místního ÚSES, sestávající z
navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů
(LBC a LBK). Pro území, jímž prochází navrhovaný obchvat, je významná část vymezených
hydrofilních větví ÚSES. Jedná se o větve, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně
do vlhkých až mokrých poloh vázaných na vodní toky a plochy hydrofilní větve v řešeném
území převažují.
Hlavní větve jsou vázané na řeku Sázavu (LBC Hynkovec, U Pilské, Nový a Bránský rybník,
V sídlišti U trati a Březinův rybník a propojující biokoridory), Stržský potok (LBC Pod Strží a
Konventský rybník a navazující biokoridory), potok Staviště (LBC Plícky, Hrázky a
související biokoridory), v jižní části území města Žďár nad Sázavou jsou vymezeny větve
navazující na soustavu rybníků na Vetelském potoce a Šebravě (LBC Návesník - Vetla,
Kamenný rybník, Křivý rybník a spojující biokoridory), Honzovském potoce a jeho přítocích
(LBC Pod Jamskou cestou, Honzovské rybníky, Na Mělkovickém rybníku a navazující
biokoridory); na západě prvky vázané na potok Rejznarka a bezejmenný tok spojující rybník
Myškovec a Dívka (LBC Rejznarka, Dívka a opět biocentra spojující biokoridory).
(čerpáno z ÚP Žďár nad Sázavou)
Výřez mapy Územního plánu sídelního útvaru s prvky ÚSES v nejbližší blízkosti navrhované
trasy - 1. úsek
Obr. č. 26

LBK podél Sázavy
LBK podél Sázavy

LBC Za konventem

LBK

LBC Nový a Bránský
rybník
LBK Sázava

(dle
https://www.zdarns.cz/media/files/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_a.pdf
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1. úsek kříží hlavní větev vázanou na řeku Sázavu, tj. lokální biokoridor spojující LBC U
Pilské a LBC Nový a Bránský rybník. Trasa kříží lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53
spojující LBC U Pilské a Nový a Bránský rybník (SO 202,1 Most na silnici I/37 v km 0,533
přes Sázavu a cyklostezku).
Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Zabezpečena
bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici I/37. Zabezpečení průchodnosti
biokoridoru v prostoru obchvatu bude podrobně řešeno v projektu stavby.
Detail s vymezením místa přechodu biokoridoru mostním objektem je uveden v následujícím
grafickém znázornění dle dosavadního řešení v rámci Technické studie 1. úseku
Detail s vymezením místa přechodu biokoridoru mostním objektem
Obr. č. 27

Střet s prvkem ÚSES

2. úsek se dostává do kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě
přemostění Sázavy – LBK Sázava v km 3,2 (SO 203 Most v km 3,2 přes Sázavu). Most
původně zasahoval do lokálního biocentra evidovaného pod názvem „U trati“ (LBC U trati o
výměře 4,5 ha, 5BC4-5, cílový typ společenstva vodní, luční, v současnosti zahrnuje tok
Sázavy s bohatými břehovými porosty, přirozené mokré louky). Nový ÚP vymezil zmenšení
rozsahu biocentra s ohledem na dopravní koridor, jak je zřejmé z následujícího výřezu situace
územního plánu (obr. č. 28).
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Výřez mapy Územního plánu sídelního útvaru s prvky ÚSES v nejbližší blízkosti navrhované
trasy - 2. úsek
Obr. č. 28

LBK Sázava

LBC U trati

LBK Sázava

Detail střetu s prvkem ÚSES
Obr. č. 29
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V další části již není trasa v kolizi s prvky územních systémů ekologické stability, jak
dokladuje následující obr. č. 30 s výřezem situace územního plánu s vymezením prvků ÚSES.
Obr. č. 30

LBK

LBC Kamenný rybník

LBK

(dle https://www.zdarns.cz/media/files/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_a.pdf)

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem z pohledu ochrany přírody a krajiny, veřejně
prospěšným opatřením dle platné legislativy. Pro všechny části ploch s rozdílným
způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES platí dle územního
plánu města následující podmínky využití:
• Hlavní – je využití sloužící k zachování či posílení funkčnosti ÚSES.
• Podmíněně přípustné – je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití
daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či
podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a
nesníží aktuální míru ekologické stability území.
• Nepřípustné – je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální
funkčnost ÚSES.
Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v
zastavitelných plochách.
Výjimky tvoří stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za
předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES, stavby dopravní
infrastruktury v plochách dopravní infrastruktury za předpokladu minimalizace jejich
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES,
stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci
systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného
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a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES a stavby a
zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která
nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace
jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost
ÚSES.
Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území Žďáru nad Sázavou. Obchvat protíná
lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53 a v dále v km 3,2 nivu Sázavy. Zabezpečena bude
průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici I/37. Zabezpečení průchodnosti
biokoridoru v prostoru obchvatu bude podrobně řešeno v projektu stavby (řešeno
autorizovaným projektantem ÚSES). V Dokumentaci je uvedena možnost zabezpečení funkce
biokoridoru s ohledem na údaje uvedené v technických studiích).
- na zvláště chráněná území
Na území města se nacházejí čtyři zvláště chráněná území. Maloplošná zvláště chráněná
území reprezentuje Přírodní památka (PP) Peperek, Přírodní památka Louky u Černého lesa
(obě v k. ú. Zámek Žďár s přesahem do sousedních katastrů) a PP Šafranice (v k. ú. Veselíčko
u Žďáru nad Sázavou s přesahem do sousedních katastrů). Všechny tyto Přírodní památky
mají ochranná pásma.
Velkoplošným chráněným územím je Chráněná krajinná oblast (CHKO) Žďárské vrchy.
Stavba prochází územím CHKO IV. zónou. V místě přemostění Sázavy se stavba dostává do
kontaktu s plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
CHKO Žďárské vrchy byla vyhlášena 25. 5. 1970, rozkládá se v nadmořské výšce 490–836 m
n. m., vnitřně je členěna na 4 zóny – k upřesnění intenzity a způsobu ochrany, přičemž v 1.
zóně je ochrana nejpřísnější. Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích
typických znaků, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životního prostředí; k typickým
znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch,
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící
živočišstvo, sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového
rázu i monumentální nebo dominantní díla.
Situace se zákresem CHKO Žďárské vrchy v předmětném území
Obr. č. 31
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Do jiných zvláště chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (velkoplošná ZCHÚ = národní park, maloplošná ZCHÚ
= národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka)
navržená trasa silnice I/37 nezasahuje.
Přírodní památka (PP) Peperek, PP Louky u Černého lesa (obě v k. ú. Zámek Žďár s
přesahem do sousedních katastrů), PP Šafranice (v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou s
přesahem do sousedních katastrů), PP Rozštípená skála a PP Díly u Lhotky jsou mimo dosah
posuzované trasy obchvatu, včetně jejich ochranných pásem.
Jak je zřejmé z následujícího výřezu situace, jsou od dotčeného území ve významné
vzdálenosti. Nejblíže situovaná přírodní památka PP Louky u Černého lesa je ve vzdálenosti
nejblíže cca 500 m od nové trasy I/37, za stávající silnicí I/37.
Obr. č. 32
PP Louky u
Černého lesa
PP Šafranice
P Peperek

PP Rozštípená
skála
PP Díly u Lhotky

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
V souvislosti se vstupem ČR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejímž cílem je
zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Soustava těchto území má
zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a živočišným druhům významným nikoliv
pouze z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality
vyplývá ze směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice
o ptácích“) a směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).
Lokalita stavby není součástí ptačích oblastí, evropsky významných lokalit nebo území
chráněných podle Ramsarské úmluvy.
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Na území města se nachází pět evropsky významných lokalit – EVL Dívka (CZ0613809,
lokalita kuňky ohnivé), EVL Louky u Černého lesa (CZ0615014, lokalita srpnatky
fermežové), EVL Staviště (CZ0613333, lokalita vranky obecné), EVL Babinský rybník
(CZ613318), EVL Vetelské rybníky (CZ0613338). Ptačí oblasti se v dotčeném území
nenacházejí.
Nejblíže situované prvky Natura 2000
Obr. č. 33

EVL Louky u Černého lesa
CZ0615014
EVL Dívka
CZ0613809

EVL Staviště
CZ0613333

EVL Babinský rybník
CZ0613318

EVL Vetelské rybníky
CZ0613338
(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

Nejblíže situovaná je EVL Dívka:
Kód lokality:
CZ0613809
Biogeografická oblast:
kontinentální
Rozloha lokality:
36,1 ha
Evropsky významný druh kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Katastrální území
Hamry nad Sázavou, Město Žďár, Zámek Žďár
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Obr. č. 34

Rybníky Dívka, Mikšovec, Jedlovský a Pihoun jsou severně od obce Hamry nad Sázavou, asi
2 km západně od Žďáru nad Sázavou v CHKO Žďárské vrchy.
Rybníky Mikšovec a Dívka mají poměrně dobře vyvinutý, avšak díky intenzivnímu
rybníkářskému hospodaření úzký litorální pás. Litorální porosty jsou tvořeny rákosinami
(M1.1) s rákosem obecným (Phragmites australis) a orobincem širolistým (Typha latifolia) a
porosty vysokých ostřic (M1.7) s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a ostřicí
měchýřkatou (Carex vesicaria). V břehových porostech se vtroušeně vyskytují vrby a olše.
Rybník Jedlovský je téměř bez litorálu, rybníček Pihoun má vyvinutou rákosinu (M1.1
Rákosiny eutrofních stojatých vod).
Obr. č. 35

Stanovisko vydané při přípravě zjišťovacího řízení, dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny k záměru „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ obchvat“ (Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, č.
j. 3212/ZV/18 z 21. 9. 2018) uvádí k EVL CZ0613809:
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EVL CZ0613809 Dívka je tvořena soustavou rybníků Dívka, Mikšovec, Jedlovský a Pihoun a
navazujícími mokřady a vlhkými loukami. Předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina
bombina). Kuňka ohnivá je vázána především na vodní prostředí a je náročnější na kvalitu a
množství biotopů v porovnání s většinou ostatních druhů obojživelníků. Většinu roku tráví v
různých typech vodních biotopů – v kalužích, tůních i rybnících, a to v rozdílných vodních
tělesech v průběhu celého roku. Dospělci se v průběhu roku zdržují v různých typech vodních
i suchozemských biotopů. Obývají vodní plochy, kde hledají potravu. Dále se vyskytují na
loukách, lučních ladech, ve světlých mokřadních lesích, na extenzivních polích a v dalších
obdobných biotopech. Kuňky ohnivé zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců,
pod návějemi listí, v ruinách, pod kameny, ve sklepích apod. Většina populace zimuje jen do
několika set metrů od vody. U tohoto druhu jsou prokázané migrace až 1 200 metrů od místa
rozmnožování, pravděpodobné jsou však i migrace na větší vzdálenosti v případě výskytu
příhodných suchozemských biotopů. Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné
blízkosti EVL představuje významné riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik
celé řady nových vlivů, negativně ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu.
Namátkou lze jmenovat např. zásadní změny vodního režimu území, ovlivnění vlastností vod
posypovými materiály, fragmentace území narušující migrační cesty obojživelníků, rušení
hlukem, zvýšená mortalita při přímých střetech s vozidly, přímé narušení suchozemských
biotopů kuňky, usmrcování a zraňování jedinců při stavebních činnostech atd. Riziko je
vysoké také proto, že těžiště populace se nachází v rybníku Pihoun v těsné blízkosti
uvažované trasy obchvatu.
EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa tvoří rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké
louky v nivě Stržského potoka. Předmětem ochrany je mechorost srpnatka fermežová
(Drepanocladus vernicosus). Jedná se o konkurenčně slabý mech tvořící až několik metrů
čtverečních velké trsy. Svým výskytem je vázána na otevřená či slabě zastíněná, trvale vlhká
stanoviště – převážně rašelinné louky a přechodová rašeliniště. Srpnatka je ohrožena
především ničením přirozených stanovišť změnami vodního režimu (melioracemi).
Nebezpečné jsou i změny ve způsobu obhospodařování lokality. Upuštění od extenzivního
obhospodařování rašelinišť a rašelinných luk (kosení či pastvy) vede k nežádoucí sukcesi –
zarůstání bylinami a dřevinami. Také zintenzivnění zemědělského využívání krajiny a celkové
zvyšování obsahu živin vede ke změnám v konkurenčních poměrech, a tudíž ke znevýhodnění
srpnatky. Po narušení a částečném zničení lokality se při opětovném zlepšení podmínek
srpnatka velmi těžce vrací zpět kvůli své malé schopnosti rozmnožování a šíření. Nezbytně
nutné je zajistit zachování odpovídajícího a stálého vodního režimu. Důležitá je úroveň
hladiny podzemní vody, která dosahuje obvykle 3 až 8 cm pod vrcholky lodyžek a neměla by
významněji kolísat. Možná míra ovlivnění předmětu ochrany této EVL výstavbou a provozem
obchvatu je výrazně menší než v předešlém případě. Trasa obchvatu se nachází v zásadě za
hranicí dílčího povodí, resp. níže po proudu vodního toku a riziko ovlivnění (zvláště změna
vodních poměru) je relativně malá. Z posuzované dokumentace však není zřejmý konečný
rozsah a podoba uvažované stavby a navazujících objektů. I v tomto případě je proto namístě
uplatnit princip předběžné opatrnosti a vliv záměru na EVL důkladně vyhodnotit v
navazujících fázích řízení.
Podkladem pro zpracování Dokumentace EIA bylo stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ obchvat“
(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022), které je uvedeno v Příloze č. 2 Dokumentace.
Vychází z údajů vymezených v rámci připravované Dokumentace.
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Stanovisko uvádí, že „ve správním obvodu Správy CHKO Žďárské vrchy se nachází celkem
21 evropsky významných lokalit (EVL). Přibližně 1,5 km jižním směrem od plánovaného JZ
úseku se nachází EVL CZ0613338 Vetelské rybníky, cca 1,5 km západním směrem od
plánovaného SZ obchvatu se nachází CZ0613809 Dívka – předmětem ochrany je kuňka
ohnivá (Bombina bombina). 1 km východně od SZ části obchvatu se nachází CZ0615014
Louky u Černého lesa – předmětem ochrany je srpnatka fermežová (Hamatocaulis
vernicosus) a 0,5 km východně od SZ části obchvatu je vymezena CZ0613700 Žďár nad
Sázavou–garáže. Předmětem ochrany je netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Všechny
jmenované EVL se nacházejí v dostatečné vzdálenosti a vzhledem k jejich předmětům
ochrany a terénní situaci nemohou být záměrem nijak ovlivněny.
S ohledem na předmět žádosti a umístění záměru tedy lze vyloučit významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL na území CHKO Žďárské vrchy.“
Vzhledem k celkovému charakteru území a potřebě zodpovědně posoudit možnost vlivu
stavby na území související s předměty ochrany nejblíže situovaných evropsky významných
lokalit bylo autorizovanou osobou zpracováno posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Je zpracováno posouzení vlivu záměru podle § 45i
zák. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 45i zákona ČNR č.
114/1992 Sb., v platném znění, RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. (autorizace č. j.:
82209/ENV/15), které je uvedeno v Příloze č. 9.
CHOPAV
Stejnou hranici jako CHKO Žďárské vrchy (a tedy i shodný rozsah dotčení stavbou) má i
chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV 107 Žďárské vrchy. V této oblasti jsou
zakázány činnosti narušující vodní režim jako odlesňování, odvodňování, povrchová těžba.
Situace vymezující hranice CHOPAV v dotčeném území
Obr. č. 36

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)
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- na území přírodních parků
Stavba neprochází územím přírodního parku ani neleží v jeho blízkosti.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů
pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část přírody, např.
chráněné území, nemůže podle zákona být registrována jako VKP).
Stavba se dostává do střetu s těmito významnými krajinnými prvky:
• les poblíž mostu přes Sázavu v km cca 3,4 – 3,5
• vodní tok Sázava
• údolní niva Sázavy
Významné krajinné prvky nad rámec významných krajinných prvků vyjmenovaných
zákonem se na území CHKO neregistrují.
Stavba přechází přes pozemky určené k plnění funkcí lesa o přibližné výměře 2 230 m2 (zábor
lesa s ohledem na postup výstavby však bude pravděpodobně větší).
Základní údaje:
Vegetační stupeň: jedlobukový
Lesní oblast 16 - Českomoravská vrchovina
Soubor lesního typu 5K – Kyselá jedlová bučina (Abieto – Fagetum
acidophilum)
Lesní typ 5K1
Cílový hospodářský soubor: 53 - Hospodářství kyselých stanovišť
vyšších
- na památné stromy
Na území města se nachází památný strom – lípa srdčitá (lípa u Tokozu 100626, památným
stromem vyhlášena 3. 4. 1980, O: 820 cm, V: 24 m, S: přes 400 let) a buk u Zelené hory.
Přímo dotčeny stavbou nebudou žádné památné stromy, které by mohly být záměrem
ohroženy.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historická zástavba města Žďár nad Sázavou je situována nad řekou Sázavou (Žďár nad
Sázavou jižně od řeky, Zámek Žďár východně od řeky). Oběma částem města dominují
památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v historickém jádru Žďáru nad Sázavou a
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře včetně přilehlého areálu zámku.
Státem chráněná národní kulturní památka 11797/7-4653 kostel sv. Jana Nepomuckého
(Zelená hora) je zároveň od roku 1994 chráněna jako světové kulturní dědictví. Poutní kostel
na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem českého architekta s italskými předky Jana
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Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba byla zahájena v roce 1719
rozhodnutím opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy a vysvěcena dva
roky poté.
Ve správním území Žďáru nad Sázavou je evidována řada státem chráněných nemovitých
kulturních památek, zanesených v Ústředním seznamu kulturních památek).
38874 / 7-4627 kostel sv. Prokopa
46611 / 7-4630 kaple hřbitovní, Nejsvětější Trojice
86168 / 7-4628 kaple sv. Barbory (v centru města, v blízkosti kostela sv. Prokopa)
21806 / 7-4641 boží muka (Jiřího z Poděbrad, při čp. 488)
23080 / 7-4644 boží muka (u nového hřbitova)
28448 / 7-4640 boží muka
31211 / 7-4639 boží muka (před čp. 485)
36238 / 7-4642 boží muka (park u nového hřbitova)
36378 / 7-4643 boží muka (u silnice do Dolních Hamrů)
20542 / 7-4637 sousoší Nejsvětější Trojice (nám. Republiky)
36666 / 7-4645 smírčí kámen (u plotu chaty č. 72 u hráze rybníka Velká Strana)
22213 / 7-4638 pomník obětem nacismu (městský park)
45213 / 7-4629 čp. 1 - fara, s omezením: bez stodoly
20226 / 7-4632 čp. 60 - měšťanský dům (Veselská)
22837 / 7-4633 čp. 62 - měšťanský dům (nám. Republiky)
29353 / 7-4634 čp. 64 - měšťanský dům (nám. Republiky)
23350 / 7-7083 čp. 253 - měšťanský dům – Čechův dům (Havlíčkovo nám.)
10424 / 7-8525 čp. 276 - tvrz (Tvrz)
24630 / 7-4631 čp. 294 – radnice (nám. Republiky)
11797 / 7-4653 kostel sv. Jana Nepomuckého (Zelená hora)
14002 / 7-4667 hřbitov Dolní
33061 / 7-4669 boží muka (u rozcestí k Polničce)
35951 / 7-4668 boží muka (u cesty do Starého Dvora)
86717 / 7-4670 boží muka (při železničním mostě)
21713 / 7-4656 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (u mostu)
21597 / 7-4671 hraniční kámen (deponován v objektu dílen, Dvorská ul.)
32755 / 7-4365 hraniční kámen (při silnici, k. ú. Zámek Žďár a k. ú. Stržanov)
18079 / 7-4672 lávka – mostek (Dvorská ul.)
13882 / 7-4665 silniční most přes Sázavu s 8 sochami
26179 / 7-4647 čp. 1 - zámek s areálem
26968 / 7-4655 čp. 33 - zemědělský dvůr Lyra
31144 / 7-4654 čp. 38 - hospoda Táferna (Bezručova ul.)
Nejblíže k navrhované trase je Dolní hřbitov (14002 / 7-4667) a čp. 33 zemědělský dvůr Lyra
(26968 / 7-4655). Pro ochranu Dolního hřbitova jsou navržena opatření nad rámec řešené
technické studie. Zemědělský dvůr Lyry je od trasy silnice oddělen zástavbou podél ulice
Dvorská, rovněž zde jsou navržena opatření, související s prověřením možnosti řešení vedení
trasy přes rybníky, ale současně budou souviset i s ochranou dvory Lyra.
Celé území města je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Jakékoli zásahy do terénu musí být
předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat zásahům na území významných archeologických lokalit,
důležitých pro poznání vývoje osídlení města a jeho zázemí (lokalita Starý dvůr – s
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archeologickými nálezy ze 13. století, Staré město – s doklady středověké vsi z 2. poloviny
13. století).
- na území hustě zalidněná
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou. V trase
komunikace se nacházejí zahrádkářské kolonie. Ačkoliv bude posuzovaný záměr procházet v
okrajové části města Žďár nad Sázavou, nebude přímo zasaženo hustě zalidněné území.
Výjimkou je část území v km cca 4,0 až 5,3 (tj. mezi ulicemi Strojírenská, Nádražní a
Jihlavská, kde se trasa mírně přimyká k zástavbě v oblasti přednádražního prostoru.
Za území nadmíru zatěžovaná vlivy z dopravy na stávající trase silnice I/37 je nutné
považovat prostor kolem této silnice procházející centrem Žďáru nad Sázavou.
Město Žďár nad Sázavou má k 1. 1. 2021 20 485 obyvatel, z toho muži tvořili 9 849, ženy
10 636 (dle Čs. statistického úřadu). Průměrný věk obyvatel je 44,8 let (muži 43,2 a ženy 46,2
let).
Možné vlivy na veřejné zdraví jsou řešeny v dalších částech tohoto materiálu.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.
Část stavby je vedena prostorem s původní deponií stavebních a demoličních odpadů
(provozovatel AVE Vysočina s. r. o.) V prostoru nebyly uloženy odpady jiné kategorie než
„O“, není tedy předpoklad znečištění prostoru škodlivými sloučeninami. V rámci přípravy
související stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“ byla deponie odpadů
odstraněna provozovatelem, který měl lokalitu v nájemním vztahu od města. K dispozici je
Protokol o předání a převzetí pozemku dne 31. 12. 2021, který stvrzuje, že byl pronajatý
pozemek předán v původním stavu.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území
a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména
ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a
jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch,
podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd,
zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti
(např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např.
dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny
klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví
včetně architektonických a archeologických aspektů
Při přípravě stavby ” I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat” byly sledovány následující
složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:
• ovzduší a klima
• vlivy na vodu
• půda
• horninové prostředí a přírodní zdroje
• flora, fauna a ekosystémy
• krajina
• hmotný majetek a kulturní památky
2.1 Ovzduší a klima
Území je na základě klimatických poměrů zařazeno do oblasti mírně teplé MT3 s krátkým
létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodné období je normální
až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až mírně
chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatické charakteristiky MT3 (dle Quitta, 1971)
Tabulka č. 36
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

20–30
120–140
130–160
40–50
-3–-4 °C
6–7 °C
16–17 °C
110–120
350–450 mm
250–300 mm
60–100

Větrná růžice
Pro výpočet ročního rozložení imisí ve zpracované Rozptylové studii byla použita aktuální
větrná růžice pro lokalitu Žďár nad Sázavou.
Parametry větrné růžice:
• Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, N 49° 33.07056', E 15° 56.98628'
• platná ve výšce 10 m nad zemí, četnosti uvedeny v %
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•
•
•
•
•

Stabilitní členění podle Bubník-Koldovský (metodika SYMOS'97)
Období výpočtu: 2007–2016
Vytvořeno: 15. 3. 2018, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: Oddělení modelování a expertíz, Úsek ochrany čistoty ovzduší
Objednavatel: TESO Ostrava spol. s r. o.

Rychlostní a stabilitní větrná růžice
Obr. č. 37

Hodnoty větrné růžice – celková růžice
Tabulka č. 37

Stávající imisní situace
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (K posouzení, zda dochází k překročení
některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro
čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty
ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup).
Zveřejněno je na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu Praha oblasti s překročenými imisními limity, OZKO - vrstvy GIS, (http://chmi.cz/files/portal/
docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html) pětileté průměry. Pro možnost porovnání vývoje imisní
situace jsou následně v grafické podobě uvedeny pětileté průměry v letech 2012–2016 a
nejnovější hodnoty údajů v letech 2014–2018.
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Obr. č. 38-55
36. nejvyšší 24h. koncentrace PM10 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

Průměrná roční koncentrace NO2 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

Průměrná roční koncentrace PM10 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020
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Průměrná roční koncentrace PM2,5 [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

Průměrná roční koncentrace benzenu [µg/m3]
2012–2016
2014–2018

Průměrná roční koncentrace B(a)P [ng/m3]
2012–2016
2014–2018

2016–2020

2016–2020

2016–2020
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Dle ročenky ČHMÚ „ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE
2020“ byl v tomto roce na ploše kraje Vysočina překročen imisní limit pro benzo(a)pyren na
0,04 % území (dle https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/20groc/).
Pro znázornění aktuální imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace PM10 a PM2,5,
naměřené v roce 2020 měřicím programem v lokalitě Žďár nad Sázavou. Imise jiných
znečišťujících látek nejsou v dotčené lokalitě sledovány.
Měřicí program v místě záměru
Tabulka č. 38
Identifikace
ISKO

Název
měřicího
programu

Klasifikace

Reprezentativnost

Cíl

okrskové měřítko
(0.5 až 4 km)

stanovení celkové hladiny pozadí
koncentrací

Lokalita

JZNZA

1196

B/U/RC
• pozaďová
• městská
• obytná;
obchodní

Žďár nad
Sázavou

Imisní koncentrace znečišťujících látek v r. 2017 (µg/m3)
Tabulka č. 39
Název
měřicího
programu

Max. denní koncentrace PM10

JZNZA
Pozn.:

Průměrná roční
koncentrace PM10

Průměrná roční
koncentrace PM2,5

17,9

11,5

57,0 1) (36 MV: 31,6) 2)
VoL: 1 3)
1)

Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku.
36 MV: 36. nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný počet překročení hodnoty
limitu. V případě vyšší hodnoty, než je limitní hodnota, jsou imisní limity překračovány.
3)
VoL: Počet překročení limitní hodnoty.
2)

Imise CO jsou měřeny nejblíže v Jihlavě (měřicí program JJIHA, cílem programu je využití
při operativním řízení a regulaci (SVRS), stanovení repr. konc. pro osídlené části území),
typově se jedná o obdobu lokalitu. V roce 2017 zde byla naměřena průměrná roční
koncentrace CO 321,3 µg/m3, maximální 8hodinová koncentrace pak 1145,4 µg/m3. V roce
2020 zde byla naměřena průměrná roční koncentrace CO 318 μg/m3, maximální 8hodinová
koncentrace pak 902,6 μg/m3.
Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2012-2016
Tabulka č. 40

PM10

PM2,5

CO

NO2

benzen

BaP

~ 22 µg/m3

~ 17 µg/m3

~ 300 µg/m3

12 µg/m3

0,9 µg/m3

0,7 ng/m3

benzen

BaP

Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2014-2018
Tabulka č. 41

PM10
~ 20 µg/m

PM2,5
3

~ 15 µg/m

CO
3

~ 300 µg/m

NO2
3

11 µg/m

3

0,9 µg/m

3

0,8 ng/m3
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Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2016-2020
Tabulka č. 42

PM10

PM2,5

CO

NO2

benzen

BaP

~ 18 μg/m3

~ 13 μg/m3

~ 300 μg/m3

~9 μg/m3

~0,8 μg/m3

~0,6 ng/m3

(dle: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko)

2.2 Voda
Povrchová voda
Celá trasa silnice spadá do povodí Sázavy (číslo hydrologického pořadí 1-09-01-007).
Jihovýchodně od zájmového prostoru prochází rozvodnice mezi hlavním povodím Sázavy
(1-09-01) a Oslavy (4-16-02). Toto rozvodí dvou moří ovlivňuje menší vodnatost toků a jejich
čistotu. Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_2120 Sázava od hráze
rybníku Velké Dářko po Nížkovský potok. Dle vyjádření Povodí Vltavy (č.j. PVL23624/2020-240 z 31. 3. 2020) ve zjišťovacím řízení je chemický stav hodnocen jako
„nedosažení dobrého stavu“ a ekologický stav je vymezen jako střední.
Významným vodním tokem je řeka Sázava, která protéká Pilskou nádrží, Bránským rybníkem
a městem Žďár nad Sázavou. Do Pilské nádrže ústí pravostranný potok. Druhým významným
tokem je Stržský potok, který je levobřežním přítokem Sázavy. Na potoce je vybudována
vodní nádrž Strž, která má účel průmyslový, ochranný a rekreační.
Levobřežním přítokem Sázavy ve městě je potok Staviště, na kterém se nachází vodní nádrž
Staviště (byla zdrojem pitné vody pro město). Potok má jeden pravobřežní a jeden levobřežní
bezejmenný přítok. V západní části katastru pramení potok Rejznarka, který je pravobřežním
přítokem Sázavy a na jihu potok Šabrava, který je jejím levobřežním přítokem.
Některé menší potoky v polích jsou částečně zatrubněny, ale je navrženo jejich otevření
(revitalizace). Většina toků je ve správě Povodí Vltavy, a.s. územní pracoviště Havlíčkův
Brod, s výjimkou úseků drobných toků, které slouží výhradně k melioračním účelům.
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Obr. č. 56

LPB č. 3.2.
Rejznarky
IDVT 10239399

Vodní tok
IDVT 10250450

Stržský potok
IDVT 10100844

LPB č. 36
Stržského potoka
z obce Vysoké–
Pernička
IDVT 10262138

Šabrava
IDVT 10272868
Sázava
IDVT 10100005

Vodní tok
IDVT 10239760

Staviště
IDVT 10100916

Nádrže na řece Sázavě s jejími bezejmennými přítoky jsou:
• Pilská nádrž účel ochranný a rekreační včetně menších přítoků do nádrže se čtyřmi
menšími bezejmennými vodními plochami na nich
• Bránský rybník a na přítocích menší nádrže (Konventský, Přerovský, Jordánek, Nový
Žďár) účel především chovný
• Velký Posměch, Horní (Velký) Žďárský, Gottlerův rybník a dvě menší vodní plochy v
zastavěné části města, účel okrasný, chovný
• rybníky chovné Miškovec, Jedlovský
• rybníky rekreační a ochranné Dívka, Pihoun
• kalová a neutralizační nádrž pod závodem Žďas
Na potoce Staviště a jeho přítocích (povodí):
• vodárenská nádrž Staviště s PHO 1 a 2 dříve sloužila jako zdroj pitné vody, nyní jen
jako záloha a k vyrovnávání průtoků pod hrází
• rybníky Škodů, Bruknerů, Krčů, Puvák, Velké a Malé hrázky, účel převážně chovný
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Na Šabravě:
• Radoňský rybník, Kamenný rybník, břeh Křivého rybníka
• rybníky Miškovec, Dívka, Jedlovský, účel převážně chovný
Na potoce Rýznarka a jeho přítocích:
• rybník Rýznarka, Křižný, jezero Vápenice účel převážně chovný
V blízkosti navrhované stavby se nachází Branský rybník, Jordánek, Pihoun a Jedlovský
rybník, na p. č. 768 Za Starým dvorem. Rybníky Nový Žďár a Převorský rybník jsou trasou
dotčeny (navrženo je prověření možnosti řešit trasu zachováním bioty tohoto území nebo
kompenzační opatření).
Obr. č. 57

Ochranné pásmo toků, nutné pro údržbu, je stanoveno zákonem č. 254/2001 Sb. v pozdějším
znění v šířce min 6 m od břehové čáry.
Vyhlášená ochranná pásma nejblíže situovaná jsou:
• PHO I. a II. stupně nádrže Staviště (Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát životního
prostředí, čj. ŽP Vod.2674/02/Kl ze dne 23 září 2002, vodní nádrž)
• jihovýchodní část obce zasahuje PHO 2. stupně vnější jímací území Jámy vrty VA1,
JAč.5 (ONV Žďár nad Sázavou, č. j. Vod 507/87/Ms z 6. března 1987, podzemní
zdroj)
• ochranné pásmo Hamry nad Sázavou jímací zářez 3 (ONV Žďár nad Sázavou, VLHZ
Vod. 1729/83 Ha z 19. 7. 1983)
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Situace umístění nejblíže situovaných ochranných pásem
Obr. č. 58

V okolí plánované trasy silnice byla provedena evidence blízkých jímacích objektů
podzemních vod. Bylo registrováno pouze několik existujících domovních studen, neboť celé
území města je zásobováno vodou z veřejného vodovodu. Byl zaevidován i nepřístupný
opuštěný jímací objekt (ST-4), dle ústního sdělení obyvatel se jedná o nevyužívanou studnu
bývalé sodovkárny.
Evidované domovní studny jsou využívány především pro zalévání zahrad, příp. jako
užitková voda. Problémy se zásobováním domácností nebyly zjištěny. Ve třech
zahrádkářských koloniích nacházejících se podél trasy silnice je vybudován rozvod užitkové
vody, jímací objekty podzemních vod se zde nenacházejí.
Technická studie 2. úseku stavby uvádí, že dle ústního sdělení pracovníků městského úřadu se
v blízkosti trasy silnice nenacházejí významná území jímání podzemních vod. Městský
vodovod k zásobování údajně využívají i všechny průmyslové areály.
Ve Žďáru nad Sázavou je vybudován vodovod (provozovatelem je společnost Vodárenská a.s.
Žďár nad Sázavou), který je rozveden po celém území města.
Návrhy opatření, které uvádí územní plán, které mohou souviset s řešením stavby obchvatu,
jsou:
- provést protierozní úpravy na pozemcích, které zabrání splachu ornice, a to jak stavební
(menší poldry, vhodné trasování polních cest, čistění koryt toků a vodních ploch, záchytné
příkopy ap.), tak organizační (vhodná skladba kultur, orba po vrstevnici, apod.)
- umožnit rozlivy přívalových vod mimo zástavbu hlavně nad městem
- ochránit rašeliniště
- vyčistit stávající rybníčky severně od zástavby, aby mohly sloužit i jako požární nádrže
Záplavové území je stanoveno na významném vodním toku Sázava včetně aktivní zóny (OÚ
Žďár nad Sázavou, referát životního prostředí, čj. KUJI 29427/2006, sp. zn. OLVHZ

141

141/20006-3/Za ze dne 11. 4. 2006), dále na Stržském potoce (přípisem čj. KUJI 10084/2005
OLVHZ, KUJIP007FQHP ze dne 3. 8. 2005) a potoce Staviště (přípisem čj. KUJI
21481/2010, sp. Zn. OLVHZ 1866/2009 St-4 ze dne 23. 3. 2010).
Záplavová území Q5
Záplavová území Q100
Obr. č. 59

Vodohospodářská mapa
Obr. č. 61

Obr. č. 60
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2.3 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půdy
Na základě provedeného předběžného geotechnického posouzení lze konstatovat, že kvartérní
pokryv je v zájmovém území zastoupen zvětralinovým pláštěm hornin moldanubika, tvořený
eluviálními, na úpatí deluviálními hlinitými až jílovitými písky a v občas nebo trvale
protékaných terénních depresích až deluviofliviálními sedimenty, zastoupenými jílovito
písčitými uloženinami s proměnlivým obsahem štěrkovité příměsi.
Podle taxonomického klasifikačního systému půd (TKSP) jsou v zájmovém území přítomny
PGm (pseudogleje modální).
Základním ukazatelem kvality půd jsou třídy ochrany. Trasa silnice I/37 v nové trase prochází
půdou s BPEJ:
7.29.11
8.34.01
8.34.21
8.34.04
8.34.31
8.58.00
8.50.01
8.34.24
8.50.11
8.37.15
8.67.01
8.34.01
8.50.01
8.34.34
Třídy ochrany jsou stanoveny dle vyhlášky č.48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany. V
zájmovém území (území dotčené stavbou) jsou zastoupeny I. až V. třídy ochrany ZPF:
7.29.11
I. třída ochrany
8.34.01
I. třída ochrany
8.34.21
I. třída ochrany
8.34.04
II. třída ochrany
8.34.31
II. třída ochrany
8.58.00
II. třída ochrany
8.50.01
III. třída ochrany
8.34.24
III. třída ochrany
8.50.11
III. třída ochrany
8.37.15
V. třída ochrany
8.67.01
V. třída ochrany
8.34.01
I. třída ochrany
8.50.01
III. třída ochrany
8.34.34
IV. třída ochrany
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v rovinných nebo jen mírně skloněných plochách, které je
možno odejmout ze ZPF jen výjimečně, a to především na záměry související s obnovou
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností,
jde o půdy jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možné využít pro výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s podprůměrnou produkční schopností s jen
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou sdruženy půdy, které představují půdy s velmi nízkou produkční
schopností, jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné, lze u nich předpokládat
efektivnější nezemědělské využití.
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Podle charakteristiky BPEJ se v zájmovém území vyskytují následující hlavní půdní jednotky:
29
34
37
50
58
67

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách,
žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně
štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobným
horninám, lehké, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubého
písku, značně vodopropustné, vláhové poměry závislé na vodních srážkách.
Mělké půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou slabě štěrkovité až kamenité,
v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých ‚
oblastí)
Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách, zpravidla středně těžké,
slabě až středně štěrkovité, dočasně zamokřené.
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně
příznivé, při odvodnění příznivější
Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až
velmi těžké, zamokřené.

Následující výřez mapy ukazuje klasifikaci půdních typů zájmové oblasti. Většinu půd tvoří
kambizem dystrická, pseudoglej, severně glej, v nejbližším okolí půdy glejové.
Klasifikace půdních typů zájmového území
Obr. č. 62

(dle http://geoprotal.gov.cz/web/guest/)
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Zranitelné oblasti
Území patří do zranitelných oblastí dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí.
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Plánovaná trasa přeložky zasáhne i do lesních pozemků (PUPFL), a to především v oblasti
nivy Sázavy v km cca 3,4 až 3,5. Lesní společenstvo zahrnuje lesní typ 5K kyselou jedlovou
bučinu Abieto – Fagetum acidophilum s lesním typem 5K1. Zároveň se stavba dotýká
ochranného pásma lesa. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně některých zákonů (lesní zákon).
Geomorfologické poměry
Zájmové území náleží do provincie Český vysočina, subprovincie Českomoravská soustava,
oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská
vrchovina. Jedná se o plochou vrchovinu složenou z krystalických břidlic a vyvřelin, které
jsou v údolích překryty neogenními sedimenty.
Trasa obchvatu přechází Světrovskou sníženinu protékanou řekou Sázavou. S přechodem
toku pokračuje po jejím západním úbočí, které je tvořeno krystalickými břidlicemi, krytými
jíly.
Geologické poměry
Předkvartérní podloží širšího okolí je budováno převážně metamorfovanými horninami
strážeckého
moldanubika,
zastoupeného
zde biotitickými
pararulami
(místy
migmatitizovanými, občasně se sillimanitem) a migmatitickými biotitickými rulami (převážně
páskovanými) až migmatity (občasně leukokrátními, s muskovitem). V části podloží
posuzovaného území (zhruba střed trasy silnice) zasahují od Z paleozoické metasomatické
dvojslídné až biotitické granity tzv. žďárského typu.
Tyto podložní horniny jsou v přípovrchové zóně silně navětralé až zvětralé, eluviálního
charakteru (nepřemístěné). Spodní partie eluvií mají charakter jemně až středně zrnitých, silně
hlinitých slídnatých písků. V horních partiích jsou rulové horniny zvětrány velmi intenzivně
na některých místech až do hloubek 3 m (Polenka a kol., 1981). V těchto polohách má
hornina charakter světle a rezavě hnědých prachovitých a jílovitých písků, event. jílů.
Směrem do hloubky roste v těchto eluviích četnost úlomků matečné horniny, v různém stupni
navětralých.
Pokryvné kvartérní uloženiny pokrývají většinu zájmového území, jejich mocnost dosahuje v
archivních vrtech zhruba 0,3 až 4 m. V prostoru městské zástavby je nejsvrchnější obzor často
tvořen antropogenním navážkovým materiálem (nejčastěji stavební odpad). Na mírných
svazích podél toku Sázavy se vyskytují eluviálně-deluviální jílovito-písčité soudržné hlíny a
hlinité písky. V údolní nivě Sázavy jsou fluviální uloženiny, na bázi se štěrky s
písčitojílovitou výplní mezer, výše roste podíl hlinitých až jílovitých naplavenin.
Zájmovým územím prochází předpokládaná tektonická linie směru Z-V, probíhající podél
severního okraje žďárských granitů. Další tektonické linie v okolí posuzované oblasti Žďáru
nad Sázavou lze předpokládat ve shodném ZV směru anebo ve směru JZ-SV.
Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer, Kessel, 1990) spadá zájmové území do
hydrogeologického rajónu č. 652 – Krystalinikum v povodí Sázavy. Podél jihovýchodní části
trasy silnice prochází hranice s rajonem č. 655 – Krystalinikum v povodí Jihlavy.
Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody (Krásný a kol., 1982) se pohybuje mezi
2 až 3 l/s/km2 (střední).
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V prostředí přítomných krystalinických hornin, reprezentovaných především rulami, lze
rozlišit spodní zvodeň, která je vázána na propustné tektonické zóny a puklinové systémy v
hlubších částech skalního podkladu. Významnější puklinové zvodnění se vyskytuje v
blízkosti tektonických poruchových pásem. Hladina puklinové vody se vyskytuje
nepravidelně v důsledku různé propustnosti puklin.
Významnější svrchní (mělká) zvodeň je vázána především na kvartérní pokryv, zónu
zvětrávání a podpovrchového rozpojení hornin. Převládá zde průlinový nebo průlinově –
puklinový typ propustnosti. Hloubka oběhu je limitována úrovní místní erozní báze. Hladina
vody je převážně volná až mírně napjatá (v případě přítomnosti nepropustných jílovitých či
zahliněných nadložních poloh) v archivních vrtech se nacházela v průměru 3 m pod terénem.
Ve 2 evidovaných domovních studnách se hladiny v době terénního šetření nacházely cca v
úrovni 2,2 m pod terénem (dle podkladů).
K dotaci zásob podzemní vody dochází infiltrací srážek v celé ploše kolektoru, v závislosti na
míře propustnosti kvartérního pokryvu a zvětralinového pláště. Nejčastějším způsobem
odvodňování mělkého oběhu podzemních vod je skrytý příron do uloženin údolní nivy nebo
vodoteče. Mělký oběh lze charakterizovat jako značně rozkolísaný a nepravidelný v přímé
závislosti na klimatických podmínkách. Propustnost písčitých, popř. písčitojílovitých eluvií je
spíše malá. Vyšší propustnost vykazují polohy navážek (tvořených převážně suťovým
materiálem). Díky různorodosti pokryvných kvartérních materiálů je mělká zvodeň
nesouvislá, s nepravidelnou, spíše nižší vydatností. Mělký oběh má většinou lokální
charakter.
Sklon hladiny a směr proudění podzemní vody je převážně konformní s morfologii terénu a
generelně směřuje k místním erozním bázím, jimiž jsou zde tok Sázavy a její drobné přítoky a
některé rybníky. Drenážní funkci mají lokálně zářezy železniční trati a silnic. Náspy naopak
fungují pro odtok jako bariéra.
Ložiska nerostných surovin, důlní činnost a seismicita
V současnosti se v místě stavby nenacházejí žádná ložiska nerostů ani se zde neprovádí
hornická činnost.
V zájmovém území nejsou žádné limity (ložiska, prognózní zdroje, chráněná ložiskové území,
dobývací prostory ad.), které by byly předmětem ochrany nebo zájmu dle horního zákona
(zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
V trase komunikace ani její blízkosti nejsou sesuvy ani projevy minulé důlní činnosti
(poddolovaná území, hlavní důlní díla, haldy).
2.4 Flóra, fauna a ekosystémy
Zájmové území je součástí hercynské podprovincie (dle Culka 1995) a Žďárského bioregionu
č. 1.65. Fytogeograficky se jedná o oblast českého mezofytika, okres č. 67 Českomoravská
vrchovina. Potenciálně přirozenou vegetací jsou v zájmovém území acidofilní bučiny (Luzulo
– Fagion).
Z hlediska geomorfologického členění České republiky (Demek, Mackovčin, Balatka 2006)
se zájmové území nachází v geomorfologické provincii Česká vysočina. Zájmové území leží
v subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku
Křižanovická vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina, okrsku Veselská sníženina. Území se
nachází na zvlněné plošině, která je protnuta údolím řeky Sázavy.
Charakter bioty je podmíněn geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických
podmínek a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka.
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Z hlediska biografického členění ČR (Culek a kol. 1996) se zájmové území nachází v
Žďárském bioregionu (1.65), který je součástí Hercynské podprovincie.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v
roce 1987, náleží území do fytogeografického obvodu Žďárské vrchy, který náleží do obvodu
Českého oerofytika.
Původními geobiocenózami byly v širším území různé typy bučin. Jednalo se o jedlodubové
bučiny (Fageta abietino-quercina), typické bučiny (Fageta typica), smrkové jedlové
doubravy (Abieti-querceta roboris-piceae), jedlové doubravy s bukem (Abieti-querceta
roboris fagi) a jasanové olšiny (Fraxini-alneta).
Pro potenciální stanovení možných vlivů záměru na biologicky potenciálně významná území
byl zpracován průzkum dotčeného území. Byly vymezeny lokality, kde dochází ke kontaktu
nebo přímému střetu s krajinnou zelení, liniovými keřovými a stromovými společenstvy na
lukách nebo podél cest, vodními toky a jejich nivami.
Předchozí průzkum byl proveden v roce 2019, v roce 2021 byl proveden průzkum, který
navazoval na průzkum v roce 2019 s cílem potvrdit fenologické aspekty roku 2019 a získat
aktuální informace o výskytu ohrožených, zvláště chráněných a bioindikačních druhů a
cenných biotopů v území dotčeném plánovanou stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“.
Byly uvažovány nejen přímé vlivy na přítomné druhy rostlin a živočichů, ale také nepřímé
důsledky na jejich populace, společenstva a funkční vazby, v kontextu biologických funkcí
jednotlivých segmentů krajiny.
Poloha jednotlivých posuzovaných lokalit byla rozdělena v rámci průzkumu v roce 2019 a při
průzkumu v roce 2021 je dodrženo původní rozdělení pro možnost zachování koexistence
obou průzkumů. Dodrženo je rozdělení na úseky dle technických studií:
• 1. stavba – úsek v k. 0,0 až 2,39
• 2. stavba úsek v km 2,39 až 5,25
1. stavba – úsek v k. 0,0 až 2,39
Úsek zahrnuje 13 dílčích lokalit. Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde
většinou nedochází, vymezena jsou v rámci trasy následující dotčená území, charakterizovaná
vymezenými dílčími lokalitami č. 1 až č.13.
Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde většinou nedochází, vymezena
jsou v rámci trasy následující dotčená území:
Tabulka č. 43
Lokalita č. 1

Je vymezena na západním okraji města. Plocha je situována v sousedství čerpací stanice
PHM. Území se dotkne výstavba okružní křižovatky u areálu firmy TOKOZ a.s. Lokalita
zahrnuje ruderalizovanou travnatou plochu, která ve spodní části zarůstá třtinou křovištní
Calamagrostis epigejos. Lokalita je z botanického hlediska málo významná.
Druhové složení: ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, třtina křovištní Calamagrostis
epigejos, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, bolševník obecný Heracleum sphondylium, vlčí
bob mnoholistý Lupinus polyphyllus, šťovík tupolistý Rumex obtusifolius, svízel bílý Galium
album.
Podél silnice (včetně širšího území) se nachází místa s ruderální zelení jako je pelyněk
černobýl Artemisia vulgaris, vratič obecný Tanacetum vulgare, přeslička rolní Equisetum
arvense, štovíky Rumex, pcháč rolní Cirsium arvense, ostřice chlupatá Carex hirta, pastyňák
obecný Pastynaca sativa, silenka bílá Silene latifolia ssp. alba, starček obecný Senecio
vulgaris, Uplatňují se zde i druhy, které jsou tolerantní k použití soli v zimním období, jako je
jetel plazivý Trifolium repens, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla
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Lokalita č. 2

Lokalita č. 3

Lokalita č. 4

Lokalita č. 5

anserina, rdesno ptačí Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, zblochanec
oddálený Puccinelia distans nebo tolice dětelová Medicago lupulina.
Podél čerpací stanice rostou dřeviny, tvořené zejména břízou bílou Betula pendula.
Z fauny byl zaznamenán výskyt běžných druhů (bělásek řepkový Pieris napi, babočka
kopřivová Aglais urticae, okáč bojínkový Melanargia galathea, střevlík Scheidlerův Carabus
scheidleri, aj.). Lokalita nezahrnuje významný biotop z hlediska zoologického.
Území souvisí se stavbou křižovatky silnice I/37 a napojení na ulici Santiniho. Středně vlhká
louka je situována naproti čerpací stanici PHM. Vyskytuje se zde hojně pcháč svazu Calthion
palustris, ve vzdálenějších částech lokality je výskyt tužebníku jilmového Filipendula
ulmaria, roste zde krvavec toten Sanguisorba officinalis, srha říznačka Dactylis glomerata,
psárka luční Alopecurus pratensis, metlice trsnatá Dewschampsia caespitosa, medyněk vlnatý
Holcus lanatus. Spodní část je podmáčena, vyskytuje se zde ostřice žlutavá Carex flavaag,
ostřice zaječí Carex leporina, zřejmý je výskyt sítin – sítina článkovaná Juncus articulatus,
sítina klubkatá Juncus conglomeratus. Lze zde předpokládat výskyt prstnatce májového
Dactylorrhiza majales, při průzkumu v roce 2019 nebyl výskyt potvrzen, v roce 2021 se
objevily dva kusy.
Z hlediska fauny je louka bohatší. Sledováni byli motýli bělásek řepkový Pieris napi, babočka
paví oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui, okáč bojínkový Melanargia
galathea, okáč luční Maniola jurtina, zjištěn byl čmelák skalní Bombus lapidarius – nebyla
potvrzena přítomnost hnízdění, vosa útočná Vespula germanica, pestřenka luční
Sphaerophoria menthastri, pestřenka pruhovaná Episyrpus balteatus, pestřenka hrušňová
Scaeva pyrastri.
Výskyt ornitofauny přilétávající za potravou je pro území zřejmý i přes blízkost dopravní
trasy (strnad obecný Emberiza citrinella). Objevil rovněž zajíc polní Lepus europaeus.
V území se předpokládá výstavba tělesa komunikace v násypu. Lokalita je tvořena
udržovaným trávníkem s běžnými druhy trav jílek vytrvalý Lolium perenne, bojínek luční
Phleum pratense a bylin řebříček obecný Achillea millefolium, zvonek rozkladitý Campanula
patula, jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, jetel plazivý Trifolium repens.
V okraji tvoří bylinné patro plevele, jako je ptačinec Stellaria media, penízek rolní Thlaspi
arvense, heřmánkovité Matricaria sp., ale také vikvovité Vicia a kakosty Geranium, objevuje
se pryskyřník plazivý Ranunculus repens.
Z hlediska fauny je území bez většího významu. Byl zjištěn běžný výskyt druhů,
charakteristických pro dotčené stanoviště.
Vzhledem k blízkosti Dolního hřbitova je doporučeno provést úpravu navrhovaného násypu
tělesa komunikace zabezpečující rozvolnění nového systému v území (zmísnění výšky
násypu) a doplnění vegetace ve směru k historickému objektu Dolního hřbitova.
Lokalita zahrnuje nivu Sázavy, bude řešeno přemostění toku. Niva Sázavy zahrnuje fragmenty
olše lepkavé Alnus glutinosa, zarůstající invazní netýkavkou malokvětou Impaziens parviflora
a celíkem obrovským Solidago gigantea, zejména v okrajové části. Porost vrby Salix, v
bylinném patře nitrofilní druhy jako tužebník jilmový Filipendula ulmaria, opletník plotní
Calystegia sepium, krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum, rdesno hadí kořen Bistorta
major, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium. Přítomnost zvláště chráněných druhů bioty
nebyla při průzkumu zjištěna.
Zoologicky je lokalita významnější. Z obojživelníků byli zastiženy chráněné druhy ropucha
obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria. Bylo potvrzeno rozmnožování
obojživelníků.
Zjištěn byl výskyt čmeláka rodu Bombus, nebyla zjištěna v místě vymezené pro trvslý zábor
stavbou hnízdiště.
Lokalita (doprovodný porost) vykazuje útočiště ptáků – kachna divoká Anas platyrhynchos,
pěnice pokřovní Sylvia curruca, sýkora babka Parus palustris, drozd kvíčala Turdus pilaris.,
ale také slípka zelenonohá Gallinula chloropus.
Vlhká louka bude dotčena realizací paty násypu komunikace. Jedná se o přírodní biotop vlhké
pcháčové louky a nevápnité mechové slatiniště. Zpracovatel technické studie nevyloučil
možnost výskytu zvláště chráněných druhů, např. prstnatce májového Dactylorrhiza majales,
ten nebyl při průzkumu v roce 2019 zjištěn, při průzkumu v roce 2021 byl výskyt prstnatce
májového potvrzen. Rovněž byl zjištěn výskyt vachty trojlisté Menyanthes trifoliata.
Dominantní je tužebník jilmový Filipendula ulmaria, vyskytuje se zde krvavec toten
Sanguisorba officinalis, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium, vrbina obecná Lysimachia
vulgaris, ostružiník maliník Rubus idaeus, posed bílý Bryonia alba, rdesno hadí kořen
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Lokalita č. 6 a 7

Bistorta major.
Z trav se vyskytuje psárka luční Alopecurus pratensis, medyněk vlnatý Holcus lanatus,
psineček výběžkatý Agrostis stolonifera, v navazujícím lučním porostu se nachází rostliny
vlhkých případně střídavě vlhkých luk.
Pro omezení vlivu na okolní prostor stavby je nezbytné zabezpečit omezení pojezdů techniky
mimo území dotčené stavbou. Lokalita je druhově pestrá. Přítomnost dalších zvláště
chráněných druhů nebyla zjištěna, jejich výskyt však nelze vzhledem k charakteru biotopu
vyloučit.
V lokalitě byl potvrzen výskyt obojživelníků, zejména ropucha obecná Bufo bufo, a skokan
hnědý Rana temporaria, stejně jako v navazujícím území.
Lokalita zahrnuje rybníky Nový Žďár a Převorský rybník. Stavba se dotkne obou rybníků.
Rybník Nový Žďár je těžko přístupný. Významnější je rybník Převorský s vodní a pobřežní
vegetací. V lokalitě byly zjištěny rdesno obojživelné Polygonum amphibia, zblochan
vzplývavý Glyceria fluitans, žabník jitrocelolistý Alisma plantago-aquatica, ostřice štíhlá
Carex gracilis, ale také vachta trojlistá Menyanthes trifoliata.
Jedná se o zoologicky významnou lokalitu. Lokalita je refugiem obojživelníků, sledována
byla kuňka žlutobřichá Bombina variegata, skokan zelený Pelophylax esculentus, ropucha
obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria. Zjištěn byl výskyt čolka obecného
Lissotriton vulgaris.
Rybník slouží k rozmnožování poláka chocholačky Aythya fuligula, je potravním prostorem
pro vlaštovku obecnou Hirundo rustica.
V prostoru byl sledován výskyt čápa černého Ciconia nigra.

Průzkum prokázal výskyt chráněných druhů flory i fauny, zejména obojživelníků, ale také
ptáků. Jedná se o významný biotop, jehož zánik souvisí s významnou změnou dosavadního
přírodního biotopu.
Přestože technická studie navrhuje pouze přemostění nivy vodoteče Sázava a vlhkou louku a
v prostoru obou rybníků navrhuje násep pro vedení trasy přeložky, je navrženo prověřit
možnost úpravy technického řešení vedení trasy v tomto úseku mostním objektem nebo
uplatnit kompenzační opatření formou náhradních biotopů (tůňky) a transferu dotčených
zvláště chráněných druhů.
Současně je nezbytné v území realizovat opatření pro zamezení rizika úhynu obojživelníků na
silnici.
Tabulka č. 44
Lokalita č. 8

Lokalita č. 9

Lokalita č. 10

Lokalita bude dotčena dle technické studie v tomto místě násypem tělesa obchvatu a místní
obslužnou komunikací. Lokalita zahrnuje hospodářsky významné louky v blízkosti roubenky
č. p. 29. Zjištěn byl výskyt běžných druhů jako je skřípina lesní Scirpus sylvaticus, psárka
luční Alopecurus pratensis, srha říznačka Dactylis glomerata, nebo šťovík kadeřavý Rumex
crispus).
Zoologicky je lokalita bez většího významu. Je místem výskytu ornitofauny, které sem nejen
zalétává, ale některé druhy zde hnízdí.
Dojde k zásahu do nivy drobného vodního toku a jejího porostu. V této části již je trasa silnice
vedena dle technické studie již v pozvolném zářezu a kříží silnici Dvorská.
Lokalita zahrnuje drobný vodní tok s běžným porostem. Ve stromovém patru je zastoupena
zejména olše lepkavá Alnus glutinosa a vrby Salix sp. V bylinném patru převládá kopřiva
dvoudomá Urtica dioica, chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea, ostružiník maliník Rubus
idaeus. Mezi nimi se metlice trsnatá Deschampsia caespitosa, vrbina obecná Lysimachia
vulgaris, vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum.
Lokalitu tvoří kulturní sečená louka. Lokality se dotkne realizace mostu pro převedení
přeložky místní komunikace (ul. Dvorská/Starý dvůr). Jedná se o sekundární vysetý,
udržovaný porost, z botanického hlediska s dominantní psárkou luční Alopecurus pratensis,
srhou říznačkou Dactylis glomerata, šťovíkem kadeřavým Rumex crispus, skřípinou lesní
Scirpus sylvaticus. Dojde k odstranění stávajících vzrostlých stromů podél stávající silnice.
Doporučeno je chránit v maximální míře stávající vzrostlé stromy podél ulice Dvorská.
Stromy, které budou v blízkosti stavby, ale nebudou stavbou dotčeny budou chráněny v době
výstavby před poškozením (a to i v kořenové části).
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Lokalita č. 11

Lokalita č. 12

Lokalita č. 13

Lokalitu tvoří lesní remíz na okraji trasy obchvatu, který nebude přímo dotčen. Jeho základní
význam je krajinotvorný. Zde trasa přechází ze zářezu postupně do násypu vzhledem
k terénním charakteristikám. Navržen je most o jednom poli přes erozní rýhu v km 1,3560.
V porostu převažuje smrk ztepilý Picea abies a jeřáb ptačí Sorbus aucuparia. Keřové patro
zahrnuje v převaze bez hroznatý Sambucus racemosa.
Vyskytuje se rákos obecný Phragmites australis, psineček obecný Agrostis tenuis) kostřava
červená Festuca rubra, psárka luční Alopecurus pratensis, lipnice luční Poa pratensis,
štírovník růžkatý Lotus corniculatus, jetel plazivý Trifolium repens, jetel zvrhlý Trifolium
hybridum. Druhově bohatší mezofilní louka (svaz Arrhenatherion) zejména v místě, kde louka
přechází v rákosinu.
Zjištěn byl výskyt běžných motýlů kulturní stepi bělásek zelný Pieris brassicae, babočka paví
oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnkava obecná Fringilla coelebs,
rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček
obecný Sturnus vulgaris), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
Dojde k zásahu do porostu louky – násyp tělesa obchvatu, navržen je most přes erozní rýhu
v km 1,67150. Louka bude dotčena tělesem obchvatu v násypu. Jedná e o extenzivně
udržovanou louku s výraznou ruderalizací v okraji porostu. Louka je s výskytem jílku
vytrvalého Lolium perenne a kostřavy červené Festuca rubra. Lokalita je bez většího
zoologického významu. Sledováni byli zejména motýli – bělásek zelný Pieris brassicae,
babočka síťkovaná Araschnia levana, babočka kopřivová Aglais urticae. Z ptáků byl
zaznamenán výskyt strnada obecného Emberiza citrinella a holuba hřivnáče Columba
palumbus. Na plochách dotčených stavbou žije trvale pouze běžný hraboš polní Microtus
arvalis a krtek obecný Talpa europaea. Pouze přechodně využívají území hmyzožravci
zastoupení ježkem západním Erinaceus europaeus nebo rejskem obecným (Sorex araneus). V
území se také objevuje se myš domácí Mus musculus. Z typických zástupců savců se v širším
území vyskytuje například srnec obecný Capreolus capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška
obecná Vulpes vulpes) zajíc obecný Lepus vulgaris, kuna Martes sp., ježek východní
Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek obecný Sorex araneus, hraboš
polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
Těleso obchvatu je zde navrženo v mírném zářezu, přemostění bude řešeno pro pěší mostem
na polní cestě o jednom poli přes silnici I/57 v km 2,1670.
Lokalita zahrnuje polní cestu mezi agrocenózou s převahou ruderálních porostů,
z botanického hlediska bez většího významu. Pro faunu je významný ruderalizovaný široký
pruh (šířka cca 3 m). Sledována byla v nejbližším okolí poštolka obecná Falco tinnunculus,
zvonohlík zahradní Serinus serinus, strnad obecný Emberiza citrinella. Zjištěn byl výskyt
čmeláka rodu Bombus, nebyla zjištěna hnízdiště.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.

Vymezené lokality č. 8 až 13 (dílčí část lokality 14) zahrnují průchod trasy zemědělským
půdním fondem. Jedná se o typické agrocenózy, lokality zahrnují pozemky pravidelně
obdělávané. Vymezené lokality zahrnují vždy přechod trasy erozní rýhou nebo polní cestou,
které jsou tvořeny trvalým travním porostem, často s lokálními plocha remízků. Nebyly
zjištěny chráněné druhy flory, výskyt fauny odpovídá běžnému výskytu v zemědělsky
využívaném prostoru. Výskyt čmeláků ani jejich hnízd v trase nebyl zjištěn. V tomto prostoru
nebyli zjištěni obojživelníci. Zde končí část 1. úseku stavby obchvatu silnice I/37.
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2. stavba – úsek v km 2,39 až 5,25
Úsek zahrnuje 12 dílčích lokalit. Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde
většinou nedochází. Vymezena jsou v rámci trasy následující území, charakterizovaná
vymezenými dílčími lokalitami č. 14 až č.25.
Převážná část trasy obchvatu, který řeší technická studie 2. stavby, prochází zastavěným
územím města, popř. po jeho okrajových částech, které jsou druhově chudými, nevyskytují se
zde významné populace zvláště chráněných druhů, ani z ochranářského hlediska nebo
hlediska přírodovědného hodnotné biotopy. Hodnotnější je území údolní nivy Sázavy, přes
které trasa přechází po mostní konstrukci, nicméně stavba si vyžádá kácení dřevin v tomto
prostoru.
Tabulka č. 45
Lokalita č. 14

Trasa prochází agrocenózou, v jejíž blízkosti se nachází intenzivně využívaný biotop
s výskytem obojživelníků. V rámci průzkumu byla zvýšená pozornost věnována výskytu
kuňky ohnivé Bombina bombina. Kuňka ohnivá je vázána především na vodní prostředí.
Většinu roku tráví v různých typech vodních biotopů – v kalužích, tůních i rybnících, a to v
rozdílných vodních tělesech v průběhu celého roku. Dospělci se v průběhu roku zdržují v
různých typech vodních i suchozemských biotopů. Obývají vodní plochy, kde hledají potravu.
Dále se vyskytují na loukách, lučních ladech, ve světlých mokřadních lesích, na extenzivních
polích a v dalších obdobných biotopech. Kuňky ohnivé zimují v puklinách skal, opuštěných
norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, pod kameny, ve sklepích apod. Většina
populace zimuje jen do několika set metrů od vody.
Přímo v trase stavby nebyl při průzkumu v roce 2019 a v roce 2021 výskyt zjištěn. Kuňka byla
zjištěna pouze v prostoru bezprostředně souvisejícího s rybníkem Pihoun, tedy mimo trasu pro
realizaci silnice I/37 (rozmezí území 1. a 2. úseku).
Zpracovatel posouzení vlivu stavby na EVL dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění revidoval trasu plánovaného obchvatu v termínu, který byl
vymezen s ohledem na období rozmnožování žab, které je v tomto čase možno poměrně
snadno akusticky lokalizovat, následně dohledat a identifikovat s cílem revidovat výskyt
obojživelníků.
Z provedených šetření v místě, která konzultoval s odborníkem na problematiku
batrachologie, vyplývá následující:
• V blízkosti trasy uvažovaného obchvatu se nachází několik míst s početnější
kumulací obojživelníku, tj. severní litorál Kamenného rybníka při jižním okraji města
Ždáru nad Sázavou, u rybníka Pihoun při SZ okraji města a severní a severovýchodní litorál Konventského rybníka při S okraji města.
• Z hlediska posuzovaného záměru je podstatný hojný výskyt kuňky ohnivé (Bombina
bombina) v rybníku Pihoun. Dle ozývajících se samců, byl v zarůstajícím rybníčku
Pihoun odhadnut výskyt na 200-300 jedinců kuňky. Jedná se tedy o velmi významné
stanoviště, kde se kuňky současně rozmnožují.
Zpracovatel posouzení uvádí, že výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v blízkosti EVL
představuje riziko v podobě přímého dotčení rozptylujících se jedinců v období výstavby a
provozu stavby. Riziko vlivu stavby na populaci kuňky ohnivé roste také s ohledem na
blízkost rybníka Pihoun, který je nedaleko uvažované trasy obchvatu, přičemž rybník je
těžištěm výskytu kuňky v EVL.
V rámci provedeného šetření nebyl zaznamenán výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina
v trase uvažované přeložky silnice I/37. Trasa je vedena intenzívně obhospodařovanými
zemědělskými pozemky (v r. 2019 se jednalo zejména o pozemky s vysazenou řepkou
olejkou) a výskyt kuňky v takovém prostředí je nepravděpodobný, resp. nevýznamný. Početný
výskyt kuňky byl ale zaznamenán v nedalekém rybníčku Pihoun (cca 200-300 jedinců kuňky).
Z hlediska lokalizace předmětu ochrany v EVL Dívka je rybník Pihoun velmi významným
(nejvýznamnějším) stanovištěm pro výskyt a vývoj kuňky v EVL. Uvažovaný záměr trasy
plánovaného obchvatu leží v přímé vzdálenosti několika desítek metrů od místa výskytu
kuňky v EVL Dívka. Územně dotčena EVL záměrem nebude. Stejně tak nebude dotčena
hlavní trasa migrace kuňky podél bezejmenného toku mezi Pihounem, navazujícím
Jedlovským rybníkem a rybník Dívka.
Tato zjištění potvrdil i průzkum v letním a podzimním období 2021, přímo v prostoru
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navrhované stavby nebyl výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina potvrzen.
V prostoru okolních rybníků a vodních nebo podmáčených ploch je výskyt obojživelníků
zaznamenán. Jedná se o rosničku zelenou Hyla arborea, skokana krátkonohého Rana
lessonae, skokana zeleného Pelophylax esculentus, ropuchu obecnou Bufo bufo, blatnici
skrvnitou Pelobates fuscus, ale také čolky (čolek obecný Lissotriton vulgaris, čolek velký
Triturus cristatus), jejichž subpopulace se v rybnících rozmnožují. Je nezbytné zachovat jejich
možnost komunikace a migrační propustnost územím, jak uvádí i vyjádření CHKO Žďárské
vrchy ve vyjádření ve zjišťovacím řízení.
Současně je nezbytné zabezpečit, aby při zacházení s vodami (odvod vod z komunikace)
nedošlo k narušení biotopu obojživelníků. Současně budou při stavbě komunikace řešeny
zábrany, které zamezí riziko úhynu na komunikaci.
Litorální pásmo rybníka je vyvinuté, ale díky intenzivnímu rybníkářskému hospodaření
poměrně úzké tvořené porosty chrastice rákosovité Phalaris arundinacea, kyprej vrbice
Lythrus salicaria a rákosu obecného Phragmites australis v mělčinách, jsou porosty rdesna
obojživelného Persicaria amphibi a okřehku Lemna sp. V břehových porostech se vtroušeně
vyskytují vrby Salix sp. a olše Alnus sp. V území byl sledován výskyt vážky obecné
Sympetrum vulgatum a šídla modrého Aeshna cyanea.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis.
Zahrádkářská kolonie u silnice I/19 (ul. Brodská) je intenzivně využívaným územím pro
drobné zemědělství. Vyskytuje se typické společenství zahrad, zahrnující zelinářské plochy,
plochy s ovocnými stromy a okrasné zahradnické plochy (výskyt synantropní fauny a flóry).
Mimo zahrádkářskou osadu v bylinném patru převládají běžné trávy jako je lipnice luční Poa
pratensis, srha laločnatá Dactylis glomerata, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, jílek
vytrvalý Lolium perenne a kostřavy, zejména kostřava luční Festuca pratensis, kostřava
rákosovitá Festuca arundinacea, kostřava červená Festuca rubra, jitrocel kopinatý Plantago
lanceolata, řebríček obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, jetel luční
Trifolium pratense a pampelišky Taraxacum aj.
Možný je pouze ojedinělý výskyt zvláště chráněných druhů ornitofauny do území zalétávající.
Plocha výrobních služeb – bez významu z hlediska výskytu fauny a flóry. Jedná se o plochu
zahradního centra, tomu odpovídá i flora, případně fauna antropogenního charakteru.
Porost je tvořen listnatými druhy, zejména vrbou Salix, javorem Acer, břízou Betula, dubem
Quercus, vtroušen je smrk Picea, přerušen bylinným patrem. V bylinném patru se nachází
pelyněk černobýl Artemisia vulgaris, vratič obecný Tanacetum vulgare, lopuch větší Arctium
lappa, štovíky Rumex, pcháč rolní Cirsium arvense, pcháč obecný Cirsium vulgare, třtina
křovištní Calamagrostis epigeios, mrkev obecná Daucus carota, mléč zelinný Sonchus
oleraceus, řeřicha rumništní Lepidium ruderale, silenka bílá Silene latifolia ssp. alba, starček
obecný Senecio vulgaris, kerblík lesní Anthriscus sylvestris, bolševník obecný Heracleum
sphondylium.
V lokalitě byli zjištěni zejména druhy ornitofauny, jako je kos černý Turdus merula, konipas
bílý Motacilla alba, kvíčala obecná Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca) zvonek zelený Chloris chloris
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík
obecný Carduelis carduelis, strnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný
Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Niva Sázavy – nejhodnotnější biotop na celé trase. Zároveň se jedná o lokální biokoridor.
Stromové patro je tvořeno olšemi Alnus a vrbami Salix, v podrostu hojně javor klen Acer
pseudoplatanus, jeřáb Sorbus, dále smrk Picea, modřín opadavý Larix decidua, javor babyka
Acer campestre, střemcha Prunus padus, lípa Tilia. V bylinném patru dominuje kopřiva
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dvoudomá Urtica dioica. V blízkosti mostku pro pěší roste agresivní křídlatka Reynoutria.
Tento biotop bude zasažen kácením dřevin v rozsahu cca 5 m od půdorysu mostní konstrukce
na obě strany od jejích okrajů. To znamená zásah v šířce přibližně 22,5 m a délce 100 m
(celková délka přemostění je 301,8 m), což činí 22 500 m2.
Vyjdeme-li z dostupných podkladů, pak je zde kromě výskytu synantropních druhů
předpoklad výskytu některých zvláště chráněných druhů živočichů, jako je vydra říční Lutra
lutra (při průzkumu byly zjištěna ve vzdálenosti cca 250 m od zájmového území),
obojživelníci (ropucha obecná Bufo bufo, skokan hnědý Rana temporaria). Ve vodoteči jsou
ryby, např. vranka obecná Cottus gobio. Zjištěna byla ještěrka obecná Lacerta agilis,
v blízkosti slepýš křehký Anguis fragilis a užovka obojková Natrix natrix.
Významnou skupinou organismů jsou bezobratlí, z nich se v širším území se vyskytuje
babočka paví oko Inachis io, bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius spp., Myrmica spp., včela medonosná Apis mellifera, vosa obecná Vespula vulgaris,
kobylky Ensifera, sarančata Caelifera, sekáči Ophion spp., plzáci Arion spp., hlemýžď
zahradní Helix pomatia.
Jedná se o vhodný biotop pro hnízdění ptáků. Z ptáků byl viděn cca 150 m od zájmového
území ledňáček říční Alcedo atthis. Zde byl zjištěn při záletu za potravou, což může znamenat
i výskyt se stejným účelem v prostoru stavby. Zjištěné druhy ornitofauny: hrdlička zahradní
Streptopelia decaocto, kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná
Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek
domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus
apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík obecný Carduelis carduelis, strnad obecný
Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major), sýkora modřinka Cyanistes caeruleus,
vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Lokalitu tvoří plocha zahrad nad údolím Sázavy, je přechodem do údolí Sázavy. Zahrádkářská
kolonie v údolí Sázavy je charakterizována jako intenzivně využívané území. Výskyt zvláště
chráněných druhů na ploše kolonie může být ojedinělý, i když s ohledem na blízkost
vhodných biotopů zejm. pro hnízdění ptáků, je odůvodněné předpokládat zalétání ptáků za
potravou. Plocha může poskytovat zejména potravní základnu pro některé druhy ornitofauny.
Jinak bez většího přírodovědného významu. Výskyt zvláště chráněných druhů v ojedinělém
rozsahu je možný, ale při dosavadním průzkumu nebyl zjištěn.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, straka
obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris, strnad
obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Zahrádky budou přemostěny v délce cca 200 m. Případné zrušení zahrádek v oblasti blízko
mostní konstrukce nemá na zvláště chráněné druhy žádný významný dopad.
Lesní biotop – jedná se o svahový les nad zahrádkářskou kolonií s nepůvodními druhy dřevin.
Dominantně je zastoupen smrk Picea a borovice Pinus. V podrostu hojně dub červený
Quercus rubra, dále výskyt dubu zimního Quercus petraea, jeřábu Sorbus, břízy Betula
pendula. Les je od většího lesního komplexu (U Malého lesa) oddělen železnicí. Dle sítě
drobných cestiček je zřejmé, že les je často navštěvován místními obyvateli (prochází do lesa
za tratí, ale také ve směru k zahradám). Z hlediska biotopového se nejedná o významně cenný
biotop. Bylinný porost se váže spíše k prostoru navazujících zahrad v zahrádkářské osadě,
tvoří běžný porost s trávami jako je lipnice luční Poa pratensis, ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius, sveřep měkký Bromus mollis, jílek vytrvalý Lolium perenne,
zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, rožec obecný Cerastium vulgare, řebríček
obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, štovíky Rumex, mléč zelinný Sonchus
oleraceus, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla anserina, rdesno ptačí
Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, jetel plazivý Trifolium repens, tolice
dětelová Medicago lupulina.
Z bezobratlých bili zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius spp., Myrmica spp., vosa obecná Vespula vulgaris.
Výskyt zvláště chráněných druhů lze předpokládat, zejména ornitofauna, která zde zalétá, ale
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vyskytují se i hnízda. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý
Motacilla alba, rorýs obecný Apus apus, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia
curruca, zvonek zelený Chloris chlorisstrnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra
Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček
obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus
serinus.
Louka (mezi lesem a další zahrádkářskou kolonií) – intenzivně využívaná chudá louka. Bez
předpokladu výskytu význačných druhů. Převažují zde polní ekosystémy. V území nebyla
zaznamenána hodnotná plevelová společenstva, zjištěno bylo společenstvo asociace
Veronicetum hederifolio-triphylli. Ve většině případů se na okrajích polí šíří rozrazil
Veronica, přeslička rolní Equisetum arvense, kokoška pastuší tobolka Capsella bursapastoris, pýr plazivý Elytrigia repens, penízek rolní Thlaspi arvense, pcháč oset Cirsium
arvense, lipnice luční Poa pratensis, srha laločnatá Dactylis glomerata, ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius, jílek vytrvalý Lolium perenne, kostřava luční Festuca pratensis,
zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, řebříček obecný Achillea millefolium.
Z bezobratlíých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius, včela medonosná Apis mellifera.
Zjištěné druhy ornitofauny: konipas bílý Motacilla alba, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí
Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica.
Jedná se o stromové patro doprovázející přístupovou cestu k porostu louky mezi průmyslovou
částí a železniční tratí. V porostu byl zastoupen dub červený Quercus rubra, dub zimní
Quercus petraea, jeřáb Sorbus, bříza Betula pendula.
Bylinný porost tvoří běžný porost s trávami jako je lipnice luční Poa pratensis, ovsík
vyvýšený Arrhenatherum elatius, sveřep měkký Bromus mollis, jílek vytrvalý Lolium
perenne, zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, rožec obecný Cerastium vulgare,
řebríček obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, štovíky Rumex, mléč zelinný
Sonchus oleraceus, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla anserina,
rdesno ptačí Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, jetel plazivý Trifolium
repens, tolice dětelová Medicago lupulina.
Ornitofauna sem zalétá, ale vyskytují se i hnízda. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý
(Turdus merula), konipas bílý (Motacilla alba), straka obecná (Pica pica), pěnice pokřovní
(Sylvia curruca), zvonek zelený (Chloris chlorisstrnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), vrabec domácí (Passer
domesticus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), zvonohlík
zahradní (Serinus serinus).
Louka je intenzivně využívaná, sečená s kulturním travinným porostem. Nebyly zjištěny
význačné druhy, ani se takový výskyt nepředpokládá. V území nebyla zaznamenána hodnotná
plevelová společenstva. V kraji se vyskytuje ruderalizovaný travinný porost lemující zejména
železniční trať. Vyskytuje se zde například bedrník obecný Pimpinella saxifraga, bez černý
Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa, bolševník obecný Heracleum
sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera varia, hadinec
obecný Echium vulgare, chrastavec rolní Knautia arvensis, jahodník trávnice Fragaria viridis,
jestřábník chlupáček Hieracium pilosella, jetel prostřední Trifolium medium, kakost smrdutý
Geranium robertianum, komonice bílá Melilotus albus, lipnice luční Poa pratensis, lnice
květel Linaria vulgaris, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná Potentilla
argentea, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, řebříček obecný Achillea millefolium,
silenka širokolistá bílá Silene latifolia subsp. alba, vikev ptačí Vicia cracca, violka rolní Viola
arvensis, zemědým lékařský Fumaria officinalis a zvonek okrouhlolistý Campanula
rotundifolia.
V zájmovém území nebyl při terénním průzkumu zjištěn výskyt obojživelníků a plazů. Z
širšího území je udáván výskyt zvláště chráněné zmije obecné Vipera berus – kriticky
ohrožený druh. Možný je i výskyt silně ohrožené ještěrky obecné Lacerta agilis.
Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius, včela medonosná Apis mellifera.
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Zjištěné druhy ornitofauny: konipas bílý Motacilla alba, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí
Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica.
Lokalita zahrnuje zahrádkářskou osadu v blízkosti ulice Strojírenské. Zahrádkářská kolonie je
charakterizována jako intenzivně využívané území. Výskyt zvláště chráněných druhů na ploše
kolonie může být ojedinělý, i když s ohledem na blízkost vhodných biotopů zejm. pro
hnízdění ptáků, je odůvodněné předpokládat zalétání ptáků za potravou.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, straka
obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris, strnad
obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Vlhká louka u ulice Strojírenská – na místě (pravděpodobně již nevyužívaného) zdroje
užitkové vody, ohraničena rozpadlým oplocením. Možný výskyt zvláště chráněných druhů
obojživelníků, z obojživelníků byli zastiženi ropucha obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana
temporaria. Lokalita je možnou potravní základnou pro ptáky a další druhy živočichů.
Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, žluťásek Colias sp., slunéčko
sedmitečné Coccinella septempunctata, vosa obecná Vespula vulgaris, kobylky Ensifera,
sekáči Ophion spp., plzáci Arion spp., hlemýžď zahradní Helix pomatia.
Zjištěné druhy ornitofauny: hrdlička zahradní Streptopelia decaocto, kos černý Turdus
merula, konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia
atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris
chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík
obecný Carduelis carduelis, strnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný
Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Porost stromů v lemu kolem ulice Strojírenské tvoří vzrostlé stromy (bříza Betula, javor Acer,
lípa Tilia, vrba Salix, smrk Picea). Vzhledem k velikosti je porost útočištěm ornitofauny
s hnízdy. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia
curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná
Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Plochy veřejné zeleně (int. sečený chudý trávník) podél cesty pro pěší spojující ul.
Strojírenskou a Nádražní. Porosty s olší lepkavou Alnus glutinosa s podrostem bezu černého
Sambucus nigra. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná
Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Není vyloučen výskyt např. ropuchy obecné Bufo bufo,
která byla zjištěna v sousední lokalitě.
Travnatý porost kolem chodníku, doplněný nově vysazenými, zapojenými stromy, které jsou
jednak v linii podél chodníku, ale místy i v prostoru mezi chodníkem a ulicí Dvořákovou.
Nový porost (zejména lípa Tilia) doplňuje původní porost bříz Betula, vrby Salix, dubu
Quercus, vyskytuje se zde jabloň domácí Malus domestica, jasan ztepilý Fraxinus excelsior,
javor klen Acer pseudoplatanus, jeřáb ptačí Sorbus aucuparia.
Místy zůstaly ve směru k železniční trati porosty původní. V řídkých travinných porostech ve
směru k trati se uplatňují druhy krátkostébelných trávníků (např. mateřídouška vejčitá –
Thymus pulegioides, jestřábník chlupáček – Hieracium pilosella).
V porostu byly nalezeny bez černý Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa,
bolševník obecný Heracleum sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka
pestrá Securigera varia, hadinec obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium
robertianum, kapraď samec Dryopteris filix-mas, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kostřava
žlábkatá Festuca rupicola, kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, kuklík městský Geum
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urbanum, lipnice luční Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus, maliník Rubus
idaeus, máta dlouholistá Mentha longifolia, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná
Potentilla argentea, ostružiník Rubus fruticosus agg., přeslička rolní Equisetum arvense, růže
svraskalá Rosa rugosa, růže šípková Rosa canina, řebříček obecný Achillea millefolium,
střemcha hroznovitá Prunus padus, svída bílá Cornus alba, svlačec rolní Convolvulus
arvensis, třezalka tečkovaná Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus,
vratič obecný Tanacetum vulgare. Zjištěna byla ještěrka obecná Lacerta agilis.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica), vrabec domácí
Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Zastavěné plochy s výskytem městské zeleně před nádražím – bez většího významu. Vzrostlá
zeleň jen jednotlivě (bříza Betula, smrk Picea). Podél ulice Chelčického ucelená vzrostlá
liniová stromová zeleň, tvořená zejména lípou Tilia.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus.
Podél ulice Chelčického je ucelená řada vzrostlých stromů, tvořících liniovou zeleň, tvořená je
zejména lípou Tilia. Stromy mají obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm. Na ploše u
křižovatky jsou vrby jívy Salix caprea, mimo to je v prostoru dotčeném navrhovanou
křižovatkou porost bříz Betula pendula, jeřábu Sorbus, vrby Salix, vtroušen je smrk Picea.
Bylinné patro tvoří zejména srha Dactylis glomerata, ovsík Arrhenatherum elatius, řebříček
Achillea millefolium, jitrocel Plantago lanceolata, bedrník Pimpinella saxifraga, pcháče
Cirsium arvense, C. vulgare, kostřava Festuca rubra, lipnice Poa pratensis, P. angustifolia,
pampeliška Taraxacum officinale, kakost Geranium pratense, rozrazil Veronica chamaedrys,
psárka luční Alopecurus pratensis, lipnice luční Poa pratensis, štírovník růžkatý Lotus
corniculatus, jetel plazivý Trifolium repens, jetel zvrhlý Trifolium hybridum.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, rehek domácí Phoenicurus ochruros,
rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus
major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Možnost hnízdění v korunách stromů.
Prostor tvoří zčásti zpevněné plochy s ruderální zelení, tvořenou porostem: bolševník obecný
Heracleum sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera
varia, hadinec obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium robertianum, kapraď samec
Dryopteris filix-mas, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kostřava žlábkatá Festuca rupicola,
kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, kuklík městský Geum urbanum, lipnice luční
Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus, maliník Rubus idaeus, máta dlouholistá
Mentha longifolia, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná Potentilla argentea,
ostružiník Rubus fruticosus agg., přeslička rolní Equisetum arvense, růže svraskalá Rosa
rugosa, růže šípková Rosa canina, řebříček obecný Achillea millefolium, střemcha hroznovitá
Prunus padus, svída bílá Cornus alba, svlačec rolní Convolvulus arvensis, třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus, vratič obecný Tanacetum
vulgare. Stromové patro tvoří zejména bříza Betula, vrba Salix, javor Acer, smrk Picea,
doplněný náletem odpovídajícím stromovému patru, doplněným keři růže šípková Rosa
canina, bez černý Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa, líska obecná Corylus
avellana.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Prostor původní deponie stavebních a demoličních odpadů, který je tvořen plochou místy
zpevněnou s uloženým odpadem. Zeleň byla pouze místy náletového charakteru, ruderální.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
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vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň a současně uskladněný stavební a demoliční odpad.
Stav v roce 2019 uvedl, že není předpoklad výskytu význačných druhů flory a fauny, byly zde
místy drobné plochy s porostem, které poskytují útočiště běžným druhům fauny.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.

Dotčené území se nachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Záměr je
ve střetu s územním systémem ekologické stability na lokální úrovni. Dotčen bude lokální
biokoridor Sázava na dvou místech. Jeho zachování bude řešeno mostními objekty.
Dotčení flóry a fauny řešeného území bude při dodržení podmínek, uvedených
v Dokumentaci EIA, přijatelné. Realizací záměru nebudou významněji zasaženy zvláště
chráněné druhy živočichů pozorované v širším území, za předpokladu dodržení navrhovaných
opatření, zejména s ohledem na výskyt chráněných druhů obojživelníků.
V případě prověření technického řešení vedení trasy v oblasti 1. stavby bude provedeno
přemostění obou rybníků nebo řešeny kompenzační opatření vytvořením náhradního biotopu,
s uplatněním transferu. Biotop a výskyt při migraci kuňky ohnivé Bombina bombina byl
posouzen a prokázáno nedotčení tohoto druhu v rámci posouzení NATURA dle § 45i
(samostatné posouzení), včetně přijetí podmínek pro zamezení vlivů na uvedený druh.
Prokázán byl výskyt:
• prstnatce májového Dactylorhyza majalis – ohrožený druh
• vachty trojlisté Menyanthes trifoliata – ohrožený druh
Bude postupováno v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
V případě fauny byly zjištěny následující chráněné druhy:
• silně ohrožené kuňky žlutobřiché Bombina variegata §§
• silně ohroženého skokana zeleného Pelophylax esculentus §§
• silně ohrožené ještěrky obecné Lacerta agilis §§
• silně ohroženého slepýše křehkého Anguis fragilis §§
• silně ohroženého čápa černého Ciconia nigra §§
• ohrožené ropuchy obecné Bufo bufo §
• ohrožené užovky obojkové Natrix natrix §
• ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius §
• ohrožených čmeláků Bombus spp. §
• ohrožené vlaštovky obecné Hirundo rustica §
• ohroženého rorýse obecného Apus apus §
Investor požádá o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Po dobu přípravy stavby bude dále pokračovat průzkum území pro zjištění vývoje výskytu
flory a fauny dle případných změn v území. Investor bude postupovat v souladu
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se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a požádá dle
příslušných ustanovení o výjimku z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy.
Floře a fauně je a bude po celou dobu přípravy stavby (i z širšího hlediska) a stavebních
prací nadále věnována zvýšená pozornost.
Zpracován bude v době přípravy dalšího stupně projektu (dokumentace pro územní
rozhodnutí) rovněž dendrologický průzkum, který vymezí konkrétní stromy a keře, tedy
mimolesní zeleň, která bude stavbou dotčena, nebo která je situována v blízkosti stavby a
bude vyžadována její ochrana. Náhradou za vykácenou zeleň bude provedení dostatečných
vegetačních úprav. Dotčen bude rovněž lesní porost.
Zároveň bude nezbytné vymezit, na jakých parcelách se kácené dřeviny nacházejí (mimolesní
zeleň, PUPFL) a které dřeviny budou skutečně v rámci stavby v nezbytně nutném rozsahu
odstraněny. Pro tyto účely bude vypracován soupis dotčené zeleně (druhy, zdravotní stav,
obvod kmene ve výšce 1,3 m). Tento soupis bude sloužit jako podklad pro investora, který
bude žádat orgány ochrany přírody o povolení ke kácení.
Pokud budou některé dřeviny určené k zachování ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je
ochránit podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích. Veškerou zeleň v místě stavby je však třeba chápat jako součást stávajícího rázu
krajiny, v níž hraje svou důležitou úlohu. Proto je třeba kácet v co nejmenší možné míře.
Rovněž bude nezbytné zohlednit blízkost prvků územních systémů ekologické stability a
zohlednit zachování plnění jejich funkčnosti. Bezprostředně po výstavbě bude provedena
náhradní výsadba odpovídající podmínkám daného stanoviště v rozsahu určeném
odpovídajícím státním orgánem ochrany přírody a krajiny na základě této dokumentace.
Migrace
Krajina, a tedy i vhodné biotopy živočichů jsou činností člověka, především stavbou
dopravních komunikací, obytných souborů, průmyslových areálů fragmentovány do stále
menších a izolovanějších celků. Rozšiřování sítě pozemních komunikací představuje v
současnosti významný problém z hlediska ochrany fauny. Tělesa silnic vytvářejí v krajině pro
volně žijící živočichy neprůchodné bariéry, které způsobují fragmentaci prostředí i populací.
Bariéry tvořené komunikacemi mají charakter dlouhých linií, které zvěř nemůže obejít. Malé
izolované populace se obecně obtížně vyrovnávají s přirozenými výkyvy početnosti
(vyvolanými například klimatickými výkyvy, živelnými pohromami, epidemiemi apod.).
V dlouhodobé perspektivě se může projevit i nedostatečná genetická rozmanitost izolovaných
populací. Tento problém se obecně při hustotě silnic a dálnic stává otázkou přežití některých
druhů.
Savci menší velikosti nejsou existencí silnic a dálnic obvykle tak významně ovlivněni. Je to
dáno zejména tím, že jejich populace, obývající výseče krajiny vymezené silniční sítí, jsou
dostatečně početné a ostrovní efekt se u nich neprojevuje tak výrazně. Drobní savci nalézají
obvykle dostatek možností k překonání silnice v podobě početných trubních nebo rámových
propustků, které větší zvířata nemohou využít. Největší pozornost je proto věnována velkým a
středním druhům savců.
Následující situace vymezuje migrační koridor a migračně významné území z hlediska
výskytu a migrací velkých savců. Z ní je zřejmé, že navrhovaná trasa je situována mimo toto
území.
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Dálkový migrační koridor a migračně významné území z hlediska výskytu a migrací velkých
savců
Obr. č. 63

(dle http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)

Migračně významné území je situováno mimo zájmové území. Je situováno jižně od
zájmového území, odděleno železniční tratí, západně a severně mimo území dotčené stavbou.
Jak je zřejmé z grafického znázornění, nezasahuje zájmové území dálkový migrační koridor
ani migračně významné území.
Rovněž stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště SCHKO
Žďárské vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022 uvádí, že podle aktuálních mapových
podkladů průchodnosti krajiny pro vybrané zvláště chráněné druhy velkých savců (ÚAP, jev
36B) leží dotčený úsek mimo migrační koridory a jádrovou oblast vymezenou pro průchod
velkých šelem. Vzhledem k umístění obchvatu na okraji intravilánu města nebude biotop
dotčený a je bez významného vlivu na prostupnost území. Lze tedy vyloučit také vliv na
příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných lokalit (NATURA 2000),
kde je předmětem ochrany vlk nebo rys a které leží mimo území CHKO Žďárské vrchy.
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Ačkoliv trasa silnice I/37 v řešeném úseku nekříží žádný dálkový migrační koridor velkých
savců, nelze pohyb zvěře v zájmovém území zcela vyloučit, zejména podél vodních toků.
Významným faktorem v území jsou mostní objekty, které umožní průchodnost územím.
Z toho důvodu je nezbytné při další přípravě záměru zabezpečit dostatečnou průchodnost
mostních objektů (průchozí výška, která umožní průchod živočichům a zajišťuje světelné
podmínky v podmostí a průchozí šířka využitelná pro živočichy k migraci, vhodné úpravy
mostních objektů a podmostí) a propustky řešit s ohledem na propustnost pro dané živočichy.
Návrh řešení mostních objektů s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti.
U podmostí vodoteče bude navrženo technické řešení tak, aby nebyla narušena migrační
propustnost migračního objektu (nejlépe ponechat koryto zemní nezpevněné s přirozenou
sukcesí), vytvoření naváděcích koridorů, nevytvořit migrační překážku pro ryby a
obojživelníky).
U propustků jsou vhodnější rámové propustky (o minimálních rozměrech 2 x 2 m, nevhodné
jsou z hlediska migrace trubní propustky).
Navrženy budou zábrany proti vnikání obojživelníků na liniovou stavbu (výšky 50 cm).
Výše uvedené požadavky budou zabezpečeny v další projektové přípravě stavby.
Současně bude zabezpečeno, aby nedošlo ke znečištění vodního prostředí vlivem používání
látek při zimní údržbě komunikace (umístění DUN…).
2.5 Krajina, krajinný ráz
Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu. Podle osídlení se jedná o pozdně
středověkou krajinu Hercynica. Reliéf není u dotčeného území z hlediska krajinářského
vylišen (jedná se o území obce, navazuje území krajin vrchovin Hercynica).
Vzhledem k tomu, že se jedná o území CHKO, může být stavba z hlediska dopadů na
krajinný ráz posuzována přísněji, než by tomu bylo mimo hranice zvláště chráněného území.
Ochrana krajinného rázu je zajištěna na většině území vyhlášením CHKO Žďárské vrchy,
obecné podmínky pro výstavbu v CHKO uplatňuje Správa CHKO, jako orgán státní správy a
odborný orgán dle ustanovení § 78 odst. 1 a 3 a § 44 zákona. Ve zbývající části řešeného
území je ochrana krajinného rázu zajištěna dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Návrh ÚP byl řešen s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Hodnocení krajinného rázu se týká
především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků krajiny v určitém
prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto prostorového
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uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných
vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických
hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Původní studie ekologických střetů a rizik uváděla některé připomínky ve vztahu k možnosti
vlivu na krajinný ráz, zejména ve vztahu k 1. úseku trasy. Uvedeny byly kontrasty vedení
trasy s hodnotami krajinného rázu z hlediska historických a architektonických souvislostí.
Krajinný rámec západní strany města je díky zeleni, četným rybníkům a okrajům lesů s
průhledy na dominantní zalesněný hřbet Peperek – Vápenice – Adamův kopec utvářen
především harmonickou kulturní krajinou, a to i navzdory městské zástavbě Žďáru nad
Sázavou. V současné době je toto dominantní území prosto významných komunikací vyjma
polních cest a drobných místních komunikací, na jeho okraji prochází železniční trať č. 250
Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Brno, která se uplatňuje více než vizuálně hlukem.
Úrovňová křižovatka se sinicí III/35016 a ulicí Santiniho dle tohoto posouzení vede k posílení
technicistní dominanty továrny firmy TOKOZ a.s., areálu stavebnin a čerpací stanice.
Vedení trasy obchvatu je navrženo v blízkosti barokního hřbitova (Dolní hřbitov), obchvat po
prvním horizontu krajiny údolí Sázavy naproti dominantě kostela sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře naruší statickou scenérii zemědělské krajiny. Rovněž bylo uvedeno, že přechod
koryta Sázavy potlačí přírodní hodnotu krajinného rázu.
Zpracováno je Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (Uvedeno v Příloze č. 12). Na základě
zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených v dotčeném
území posouzení uvádí, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením. Záměr je situován
v CHKO Žďárské vrchy. Ochrana krajinného rázu je jedním z hlavních předmětů ochrany
tohoto chráněného území. Záměr je situován v blízkosti jedinečného krajinného prostředí s
jeho hodnotami, jako je Zelená hora, areál zámku, Černý les, řeka Sázava, Starý dvůr.
Nejproblematičtější úsek je vymezen v lokalitě 1 (úsek trasy navržen v blízkosti historicky a
kulturně cenného území), vedení trasy se tomuto cennému území vyhýbá. Zároveň je příznivě
zhodnoceno, že trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž z historicky a kulturně
nejcennější lokality města, tj. Zámku Žďár a umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz
na stávající trase má v současnosti devastující účinky na barokní most přes vodoteč.
Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení Zámku,
Taferny, Lyry a barokního hřbitova.
Posouzení se zaměřilo na návrh opatření, které mohou zabezpečit snížení dopadu záměru na
krajinný ráz. Základním požadavkem je co největší omezení rozsahu terénních úprav a zásahů
do reliéfu, což souvisí se stanovením podmínek pro následné technické řešení stavby a
prověření možnosti případných úprav.
Detail území jedinečného krajinného prostředí s jeho hodnotami
Obr. č. 64
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Dle ZÚR kraje Vysočina (Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 23. 10.
2012) - Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016) - Aktualizace č. 3
ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016) - Aktualizace č. 5 ZÚR Kraje Vysočina
(nabytí účinnosti 30. 12. 2017) - Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z
13. 4. 2017 - Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 14. 6. 2019) vymezují
(125) typy krajiny charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím (a)
krajina lesní; b) krajina rybniční; c) krajina lesozemědělská harmonická; d) krajina
lesozemědělská ostatní; e) krajina zemědělská běžná; f) krajina zemědělská intenzivní; g)
krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace).
Dle tohoto členění je zájmové území součástí území ad. g) krajina s předpokládanou vyšší
mírou urbanizace.
Obr. č. 65

Oblast krajinného rázu je území velkého rozsahu zahrnující určitý specifický krajinný typ
nebo jeho část, či soubor vztahy provázaných typů, jenž se vyznačuje individuálním
charakterem, který je možné popsat znaky reprezentujícími jevy a rysy odlišujícími jej od
sousedních území. Oblast respektuje krajinnou typologii, avšak není bezpodmínečně
podřízena hranicím určitého krajinného typu. Oblast se vždy vyznačuje vnitřní individualitou,
která je dána vlastnostmi odlišnými od sousedních území. Oblast krajinného rázu navazuje
vždy na oblast sousední. Vymezení oblastí je bezešvé, kontinuální.

(125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní územní
jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny.
Zájmové území spadá do ad x) CZ 0610-OB027 CHKO Žďárské vrchy.
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Obr. č. 66

Cílem hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz zpracovaného v intencích ochrany krajinného
rázu ve smyslu výše uvedeného ustanovení §12 by mělo být zodpovězení otázek:
• Zda dojde uvedeným záměrem ke snížení estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu
představované harmonií znaků a hodnot přírodní a kulturní povahy.
• Zda byly zachovány významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturních
dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové, čichové a jiné. Takové území je označováno jako potenciálně dotčený krajinný
prostor.
Vymezeny byly 4 lokality dotčeného krajinného prostoru.
Lokalita 1
Lokalita 2
Lokalita 3
Lokalita 4
Následující schéma ukazuje vymezení dotčeného krajinného prostoru z hlediska vlivu na
krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
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Vymezení dotčeného krajinného prostoru
Obr. č. 67

V lokalitě 1, která zahrnuje zejména bezprostřední blízkost Dolního hřbitova, kolem kterého
navrhovaná trasa prochází. Hřbitov je významnou krajinnou kompozicí barokního období se
stavbami se symbolikou promítající se do jejich půdorysu a interiéru. Je proto třeba
zabezpečit zamezení nežádoucího kontrastu s historicky velmi cennou stavbou.
Je doporučena úprava prostoru souvisejícím s lokalitou Dolního hřbitova. Terén se od
stávající silnice I/37 svažuje k nivě vodoteče Sázava, proto je navrženo v technické studii
uplatnění násypů. Tyto lze co nejvíce potlačit vizuálně jejich pozvolným rozložením.
Současně je ve směru k Dolnímu hřbitovu nezbytné provést příslušná kompenzační opatření,
tj. odclonit trasu silnice I/37 výsadbou stromů tak, aby nedocházelo narušení prostoru Dolního
hřbitova provozem na přeložené silnici I/37 a současně byl objekt vizuálně odcloněn.
Současně je navrženo prověření možnosti přemostění rybníků Převorovského a Nový Žďár
v prostoru hospodářského dvora Lyry, který je požadován i ve vyjádření Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy č.j. 00640/ZV/2019 z 16. 3. 2020 ve zjišťovacím řízení. Vliv je ve vyjádření označen
jako velmi silný vliv do kulturně – historické charakteristiky území i přírodní charakteristiky
nivy řeky Sázavy. S důrazem na zachování přírodní a kulturní hodnoty místa významně
přispěje k zajištění estetické a přírodní hodnoty místa rovněž v opačném případě přijetí
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příslušných kompenzačních opatření zajišťujících zejména vytvoření náhradních biotopů a
možnost snížení nivelety komunikace (ve vztahu k hospodářskému dvoru Lyra). Obě
možnosti budou prověřeny v rámci další projektové přípravy stavby.
Pro možnost posouzení pohledových charakteristik ze Zelené hory byly pořízeny snímky,
které umožnily vymezit podmínky pro ochranu pohledů ze Zelené hory a ve směru na ni.
Záměrně byla použita fotodokumentace ze zimního období a předjarního období, aby byl
zřetelný dosah viditelnosti, nerušený olistěním stromů. Z fotodokumentace (Příloha č. 12
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP
EPROJ s.r.o., 01/2022) je zřejmé, že trasa komunikace nebude zřetelná, bude skryta za
viditelným horizontem.
Řešením je vytvořit architektonicky kvalitní projekční řešení prostoru navrhovaného obchvatu
vůči Zelené hoře s adekvátními krajinnými úpravami a bohatým osázením vzrostlou zelení.
Sledován byl pohled na Zelenou horu i v opačném směru. Z fotodokumentace uvedené
v Příloze č. 12 je možné konstatovat, že trasa je navržena přiměřeně citlivě k základním
prvkům vyžadující ochranu rázu ve vymezeném úseku.
Doporučena úprava trasy v úseku vážícímu se k průchodu trasy mezi areálem firmy TOKOZ
a. s., objektem Dolního hřbitova a navazujícímu úseku průchodu trasy komunikace přes
vodoteč Sázava (výsadba zeleně ve směru k Dolnímu hřbitovu, vizuální zjemnění velikosti
náspů jejich zmírněním). Zároveň je navrženo projekčně prověřit možnost přemostění rybníku
Nový Žďár a Převorský rybník (stejně jako omezení zásahu do přilehlé vlhké louky) nebo
snížení nivelety komunikace vůči hospodářskému dvoru Lyra, včetně kompenzačních opatření
(náhradní biotop).
V prostoru lokality 2 je z fotodokumentace uvedené v hodnocení krajinného rázu zřejmé, že
pohled na Zelenou Horu je již mimo přímou viditelnost.
Vymezený prostor označený jako lokalita 3 tvoří území, jímž je trasa silnice vedena
zahrádkami, které částečně ovlivní, ale respektuje terénní charakteristiku území.
Problematickým místem je následně průchod nivou vodoteče Sázava. Z hlediska vlivu na
krajinu a její ráz je zvolena možnost přechodu územím téměř souběžně se stávající liniovou
trasou železnice, která je vedena přes vodoteč mostním objektem. Dojde v tomto případě
k narušení porostu doprovázejícím vodoteč. Následně je trasa rovněž navržena přiměřeně
v souběhu s trasou železnice. Výškově respektuje charakteristiky území.
V území označeném jako lokalita 4 je trasa vedena zástavbou. Návrh vedení trasy respektuje
související území, doplňuje je vizuálně i způsobem umístění. Lokalita od ulice Jihlavská po
ulici Brněnskou je předmětem stavby, která je do krajinného systému začleněna a respektuje
podmínky vymezené pro tuto stavbu, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí.
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz, vizuální a estetické charakteristiky
území je nutné hodnotit stavbu podle určujících objektivních faktorů krajinného rázu území.
Vliv záměru na vymezené znaky a hodnoty krajinného rázu v území je shrnut v tabelárním
zpracování (přítomnost indikátoru v dané oblasti, identifikované hlavní znaky přírodní
charakteristiky, identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky, znaky
estetické hodnoty krajiny a znaky vizuální charakteristiky) v hodnocení krajinného rázu
(Příloha č. 12, strana 28 -30, 32-37).
Na základě zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených
v dotčeném území je možné uvést, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením. Uvedené
hodnocení platí za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření:
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Kompenzační opatření, zejména v prostoru Dolního hřbitova:
- vegetační úpravy odčleňující Dolní hřbitov od trasy silnice
- snížení sklonu náspu plynulým rozšířením nápypu v místě navazujícím na objekt
(vizuální potlačení sklonu násypu)
Prověření možnosti přemostění nivy Sázavy včetně obou rybníků (ochrana stávajících
významných biotopů) nebo prověření možnosti úpravy nivelety komunikace s výškou
nepřesahující střechy domů podél ulice Dvorská (vizuální ochrana hospodářského
dvora Lyra) a vytvoření náhradních biotopů

Trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě
města Zámku Žďár. Trasa obchvatu umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz na
stávající trase má devastující účinky na barokní most přes Stržský potok.
Doprava přes tento most je v současnosti významná. Sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše,
sv. Jana, sv. Cyrila, sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje byly nahrazeny v
roce 2008, kdy byla provedena celková rekonstrukce mostu, nahrazeny kopiemi (uloženy na
Dolním hřbitově), přesto doprava je pro mostní objekt problematická, jak dokladuje např.
následující fodokumentace.
Foto č. 9

Foto č. 10

Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení Zámku,
Taferny, Lyry a barokního hřbitova.
2.6 Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
Na území města je řada památek, jak je uvedeno v předcházející části Dokumentace (části
C.1). Nevýznamnější z nich byly zapsány do prestižního Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO.
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře v roce 1994. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen
počátkem 18. století, projekt architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723), který je
příkladem takzvané barokní gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je s centrální stavbou
kompozičně propojen. Stavba započala v roce 1719 a kostel byl slavnostně vysvěcen v roce
1722, tedy rok před Santiniho smrtí. Ambity byly definitivně dokončeny až v roce 1740.

166

V blízkosti stávající trasy silnice I/37 se nachází:
Zámek Žďár nad Sázavou s areálem. Jde o bývalý cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené
Panny Marie, který byl založen 1252 Bočkem z Kunštátu. Po zrušení kláštera byl zámek
využíván jak šlechtické sídlo, jádro kláštera využíváno jako zámek a celý areál tak bývá i
označován. Posledními majiteli byli Kinští, jimž byl také v roce 1992 majetek v restituci
navrácen (údaje dle Seznamu kulturních památek ve Žďáru nad Sázavou). Zapsán do státního
seznamu byl před rokem 1988.
Silniční most s 8 sochami
Barokní most převádějící silnici I/37 přes Stržský potok v těsné blízkosti bývalého kláštera
pochází z první poloviny 18. století. Jeho doplnění osmi sochami světců inicioval kolem roku
1761 opat kláštera ve Žďáru Bernard Hennet. Výzdoba byla inspirována podobou Karlova
mostu v Praze. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
Hospoda Táferna
Budovu dnešní restaurace Taferny dal postavit opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad
Sázavou Václav Vejmluva kolem roku 1720, hostinec patřil klášteru a sloužil jeho potřebám.
Fungoval i jako ubytovna a hospoda pro italské stavební dělníky, době stavby chrámu sv. Jana
Nepomuckého. Po zrušení kláštera přešla restaurace Taferna do majetku šlechty a sloužila
jako zájezdní hostinec. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
V blízkosti navrhované trasy silnice I/37 se nachází:
Dolní hřbitov
Dolní hřbitov je jednou z prvních staveb, kterou pro žďárský klášter, opata Václava
Vejmluvu, realizoval architekt Jan Blažej Santini Aichel. Stavbu hřbitova vyvolala reálná
hrozba morové epidemie, která se žďárskému panství nakonec vyhnula. Je zde hřbitovní kaple
propojená zdí, socha Anděla Posledního soudu, kované kříže nebo jejich torza, příp.
podstavce (24 ks). Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.
Zemědělský dvůr Lyra
Hospodářský dvůr, jenž půdorysným sledem budov vytváří tvar lyry, leží naproti žďárskému
klášteru a je datovaný před rokem 1722. Dvůr si i navzdory přestavbám udržel původně
barokní rozvržení a zejména z ptačí perspektivy je symbolický půdorys lyry dodnes jasně
zřetelný. Autorství Jana Blažeje Santiniho, i když není doloženo, lze předpokládat. Zapsán do
státního seznamu byl před rokem 1988.
Mostek
Kamenný dvouobloukový most z roku 1834 na příjezdové cestě od zámku ke dvoru Lyra, kde
přechází řeku Sázavu. Zapsán do státního seznamu byl před rokem 1988.
Boží muka pod Dolním hřbitovem u cesty do Starého Dvora, Zámek Žďár
Boží muka u rozcestí k Polničce (podstavec)
Území dotčené stavbou přímo nezahrnuje historické nebo kulturní památky. Trasa je navržena
v blízkosti některých památek, zejména Dolního hřbitova. Proto je nezbytné přijmout
opatření, která jsou v Dokumentaci uvedena pro další přípravu stavby. Naopak navrhovaná
trasa silnice I/37 odkloní dopravu vozidel z bezprostřední blízkosti Zámku, barokního mostu
přes Stržský potok.
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Celé zájmové území je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, t.j. území s
archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
V rámci přípravy staveniště dojde k odstranění několika objektů. Nikdy však nejde o objekty
kulturního dědictví.
2.7 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V současnosti prochází trasa silnice I/37 centrálním územím města. S tím souvisí i negativní
vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví v centrální části města vlivem stávající dopravy zejména
s ohledem na hlukovou a emisní zátěž. Městem prochází i tranzitní doprava, která významně
zahušťuje dopravu ve městě.
Vlivy na obyvatelstvo jsou řešeny samostatným odborným materiálem „Hodnocení vlivů na
veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší“, který je uveden v Příloze č. 10
(MUDr. Bohumil Havel, 02/2022).
3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a
vědeckých poznatků posoudit
Trasa přeložky je plánována v antropogenně ovlivněném, poměrně urbanizovaném a
dlouhodobě osídleném území města Žďáru nad Sázavou.
Oblast začátku trasy prochází územím, které je historicky významné, je proto nezbytné
zabezpečit ochranu nejblíže situovaných objektů tak, aby byla zabezpečena jejich ochrana
z hlediska začlenění stavby vůči tomuto prostoru a do krajiny, včetně celkového systému
krajiny.
Ve správním území Žďáru nad Sázavou je evidována řada státem chráněných nemovitých
kulturních památek, zanesených v Ústředním seznamu kulturních památek. Nejblíže situován
k navrhované trase silnice I/37 je Dolní hřbitov. Navržena jsou opatření pro prověření
možnosti pozvolného zmírnění sklonu svahů v blízkosti Dolního hřbitova s uplatněním zeleně
pro odclonění trasy silnice od tohoto historického objektu, aby nedošlo k zásadnímu zhoršení
pohledu na Dolní hřbitov. Zemědělský dvůr Lyra je od trasy silnice oddělen zástavbou podél
ulice Dvorská, rovněž zde jsou navržena opatření, související s řešením trasy přes rybníky
(prověření možnosti přemostění nebo snížení nivelety komunikace a vytvoření náhradních
biotopů), ale současně budou souviset i s ochranou hospodářského dvora Lyra.
Záměr prochází krajinářsky cennými a z historicko-kulturního i přírodního hlediska
významnými prostory, které společně tvoří významné pozitivní hodnoty krajinného rázu
celého širšího území.
Oblast zahrnuje plošně poměrně významné části zahrádkářských osad, spojených
s rekreačním využitím obyvatel města. Část bude záměrem zasažena. Tato skutečnost
vyvolává určitou nevoli ze obyvatel a zástupců ZO ČZS, které byly zaslány ve zjišťovacím
řízení.
Přístupové trasy do přírodních oblastí severně a severozápadně města, které jsou využívány
pro každodenní rekreaci mají zabezpečenou propustnost pro pěší a cyklisty.
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Záměr je navržen v území, které je součástí CHKO Žďárské vrchy. Stavba prochází územím
CHKO IV. zónou. V místě přemostění Sázavy se stavba dostává do kontaktu s plochou III.
zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
Stejnou hranici jako CHKO Žďárské vrchy má i chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHOPAV 107 Žďárské vrchy. V této oblasti jsou zakázány činnosti narušující vodní režim
jako odlesňování, odvodňování, povrchová těžba.
Trasa neprochází evropsky významnou lokalitou ani ptačí oblastí, ale je situována v blízkosti
EVL CZ0613809 Dívka, která je tvořena soustavou rybníků Dívka, Mikšovec, Jedlovský a
Pihoun a navazujícími mokřady a vlhkými loukami (předmětem ochrany je kuňka ohnivá
Bombina bombina). V blízkém okolí je EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa, které tvoří
rybník Konvent a navazují rašelinné a vlhké louky v nivě Stržského potoka (předmětem
ochrany je mechorost srpnatka fermežová Drepanocladus vernicosus).
Jako u většiny liniových staveb trasa souvisí s prvky územního systému ekologické stability a
významnými krajinnými prvky. Trasa bude respektovat prvky ÚSES vymezené na území
Žďáru nad Sázavou. Obchvat protíná lokální biokoridor LBK Sázava v km 0,53 a v dále v km
3,2 nivu Sázavy. Zabezpečena bude průchodnost tohoto biokoridoru přes novou trasu silnici
I/37 mostními objekty. V místě souvisejícím s prvky ÚSES bude návrh výsadeb respektovat
druhovou skladbu dle STG a zabezpečení funkčnosti biokoridoru.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezené zákonem. Jedná se o vodoteč Sázava a
její nivu a pozemky vymezené dle katastru nemovitostí jako lesní pozemky (PUIPFL).
Dojde k zásahu do mimolesní zeleně, některé druhy stromů jsou s obvodem kmene ve výšce
1,3 m větším než 80 cm, zejména v oblasti lokality ulice Chelčického a podél vodoteče
Sázava. Dojde k záboru mimolesní zeleně, která je lesního charakteru a jednotlivé mimolesní
zeleně, ale také okrasné zeleně a ovocných stromů v dotčených zahrádkách. Trasa se dotýká
tské pozemků určených k plnění funkce lesa.
Mimo to je trasa vedena zejména zemědělskými využívanými pozemky (agrocenóza). Jako
problémový se jeví zejména zábor zemědělského půdního fondu. Vzhledem k umístění
záměru se nelze vyhnout záboru kvalitní orné půdy.
Z hlediska výskytu a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové území k nadregionálně
významným, do zájmového území nezasahuje žádný dálkový migrační koridor ani migračně
významné území, pouze několik místních migračních tras.
Významné je zabezpečení migrace drobné fauny, v případě záměru obojživelníků, jejichž
subpopulace rozmnožující se v blízkých rybnících spolu komunikují a proto je třeba zachovat
propustnost pro jejich migraci.
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Hodnocení – hlavní problémové okruhy
Tabulka č. 46
Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
Vlivy na obyvatelstvo
x
Vlivy na ovzduší a klima
x
Vliv na hlukovou situaci
x
Vliv na povrchové a podzemní vody
x
Vliv na půdu
x
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
x
Vliv na floru a faunu
x
Vliv na ekosystémy
x
Vliv na krajinu
x
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
x
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č. 47
Vlivy
Emise z dopravy při
výstavbě
Prach a hluk při
výstavbě
Vliv na jakost
povrchové vody

Typ ovlivnění
Odhad významnosti vlivu
přímé, krátkodobé Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena v rámci
přípravy stavby
přímé, krátkodobé Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena v rámci
přípravy stavby – program organizace výstavby
přímé
Minimální nepříznivý vliv, odvedení vod je řešeno v souladu s řešením
nakládání s dešťovými vodami z I/37, zabezpečení zamezení možnosti
ovlivnění vodního režimu (situování trasy v CHOPAV).
Půda
přímé
Dojde k záboru zemědělského půdního fondu – navržena jsou opatření
pro omezení tohoto vlivu – skrývky kulturních zemin a jejich
hospodárné využití. Půdy určené k plnění funkce lesa budou dotčeny,
postupováno v souladu s platnou legislativou.
Vlivy na chráněná
přímé
Trasa prochází CHKO Žďárské vrchy, zejména zónou IV., v místě
území
přemostění Sázavy III. zónou – navržena opatření.
Vliv na flóru a faunu přímé
Dotčeny plochy zejména s agrocenózou, ale rovněž průchod přes nivu
Sázavy – opatření, ekodozor. Opatření pro zachování významného
biotopu (oblast rybníků Převorský, Nový Žďár).
Vliv na krajinný ráz přímé
Nové využití území. Začlenění stavby do zájmového území řešením
vegetačních úprav s ohledem na navazující systémy, zejména niva a
územní systémy ekologické stability, dotvoření krajiny. Úprava částí
technického řešení stavby.
Vliv na flóru a faunu nepřímé
Minimální nepříznivý vliv – doplnění výsadeb, opatření. Opatření pro
v době provozu
zachování významného biotopu (oblast rybníků Převorský, Nový Žďár).
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ČÁST D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých,
sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů
záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných
demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí
znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími
nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných
podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem
na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních
předpisů na ochranu životního prostředí

V následující části je použito hodnocení jednotlivých dle následujícího hodnocení
významnosti:
Tabulka č. 48

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kritéria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto materiálu. Pro záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je
možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky
životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového rozložení záměru (po dobu
stavby a v době provozu na přeložce silnice I/37.
Hlavní negativní vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví jsou hluk a znečišťování
ovzduší z automobilové dopravy. Tyto charakteristiky jsou popsány v samostatných
odborných materiálech v Rozptylové a Akustické studii, jejich hlavní závěry jsou shrnuty
v kapitole D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima a kapitole D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci.
Z hlediska faktoru pohody, jenž ovlivňuje veřejné zdraví, zasluhují zvláštní pozornost úseky,
v nichž se silnice přibližuje nebo prochází obytným územím.
Významným údajem je, že po uvedení nové trasy silnice I/37 se emisní i imisní situace
v zástavbě podél stávajícího vedení trasy I/37 oproti současnému stavu výrazně zlepší.
Rozptylová studie hodnotila nový stav po realizaci stavby ve vztahu ke stávajícímu stavu
ovzduší. Základní kritéria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění uvedené stavby jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.
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V souladu s platnými předpisy byly v rozptylové studii hodnoceny vlivy z liniových zdrojů
(doprava). Jak vyplývá z hodnocení rozptylové studie, jsou imisní příspěvky záměru nízké a
nemohou mít hodnotitelný vliv na veřejné zdraví po realizaci stavby (viz kapitola D.1.3).
Stávající silnice I/37 prochází intravilánem Žďáru nad Sázavou, zahrnuje ulice Brněnská,
Dolní, Horní, Jungmanova, Bezručova, Santiniho, zde je třeba zařadit i ulice Žižkova,
Brodská (I/19) a ulici Jihlavská (II/353).
Přeložka silnice I/37 se k zástavbě přibližuje zejména ve 2. úseku stavby. Jedná se o
přednádražní prostor a ulice Haškova, Chelčického, Dvořákova, Strojírenská. Průchod trasy
se dotýká zahrádkářských osad.
Zvláště citlivě musí být řešen prostor v začátku přeložky (ulice Santiniho, Dvorská)
s ohledem na možnost opětovného propojení Zámku, Taferny, Lyry a barokního hřbitova a
zamezení ovlivnění nejblíže situovaných historických objektů.
Vlivy na obyvatelstvo v dotčeném území budou závislé jednak na technickém řešení stavby,
jednak na způsobu, jakým přeložka silnice I/37 ovlivní stávající dopravu v daném území,
popř. v širším okolí na území města.
Hodnocení pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných) je složeno ze stanovení nebezpečnosti,
hodnocení expozice a charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního
prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat
v případě navrhovaného záměru z hlediska vlivu znečištěného ovzduší a emisí prachu, vlivu
hlukové zátěže a vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Pro navrhovaný záměr je zpracováno „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní
rizika hluku a znečištění ovzduší“ (02/2022). Hodnocení vlivů zpracoval MUDr. Bohumil
Havel, držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik v autorizačních setech
expozice chemickým látkám v prostředí a expozice hluku vydaných Státním zdravotním
ústavem Praha pod č. 008/04 a držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví vydaného MZ ČR pod pořadovým číslem 2/2019.
Zákonná úroveň ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy hluku a imisí škodlivin
v ovzduší je stanovena platnými hlukovými a imisními limity, jejichž dodržení ve vztahu
k posuzovanému záměru hodnotí zmíněné studie. Úkolem hodnocení zdravotních rizik je
proto především doplnění informačního obsahu dokumentace pro potřebu orgánu ochrany
veřejného zdraví i dalších účastníků procesu EIA včetně veřejnosti o zdravotní charakteristiku
posuzovaných faktorů, popis podkladů a postupů použitých při stanovení jejich limitů a
v rámci možností i o vyhodnocení možných zdravotních dopadů příspěvku záměru a celkové
expozice obyvatel zájmového území.
Pokud je obsahem tohoto vyhodnocení kvantifikace zdravotního rizika, je třeba si uvědomit,
že za stavu dodržení platných limitů nejde o riziko nepřípustné, neboť některé limity
představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí
zaručovat úplnou ochranu zdraví a pohody obyvatel.
Příkladem mohou být limity pro hluk z dopravy nebo imisní limity pro některé znečišťující
látky v ovzduší. Související zdravotní riziko bylo vyhodnoceno a posouzeno již při stanovení
těchto limitů a shledáno jako akceptovatelné. Přesto je užitečné toto riziko znát a zohlednit při
rozhodování, např. při výběru z více variant.
Hodnocení zdravotních rizik je zaměřeno na hlukovou a imisní expozici obyvatel dotčeného
území. Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracované Agenturou pro
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ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice.
Současně jsou zohledněny aktuální poznatky o nebezpečnosti hodnocených látek pro lidské
zdraví. Zejména se to týká hodnocení rizika hluku z dopravy, které již zohledňuje novou
hlukovou směrnici WHO, publikovanou v říjnu loňského roku.
Problematika zdravotních rizik hluku a imisí látek znečišťujících ovzduší spadá do náplně
oboru hygieny obecné a komunální. Zpracovatel hodnocení má v tomto oboru nástavbovou
atestaci, licenci ČLK k výkonu funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských
služeb a více než třicetiletou praxi. Je spoluautorem zmíněných autorizačních návodů.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Tato metoda se používá především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů
škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit
expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity.
Jak již bylo uvedeno, stanovené přípustné limity některých faktorů představují nezbytný
kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou
ochranu, zejména skupin populace se zvýšenou citlivostí. Metoda hodnocení zdravotních rizik
pak umožňuje v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném vlivu na
zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním expozice s limitními hodnotami.
Hodnocení pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných) je složeno ze stanovení nebezpečnosti, hodnocení
expozice a charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a
případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat v případě
navrhovaného záměru z hlediska vlivu znečištěného ovzduší a emisí prachu, vlivu hlukové
zátěže a vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku
Podkladem k hodnocení hlukové expozice obyvatel nejbližší zástavby nejvíce dotčené
posuzovaným záměrem obchvatu jsou výsledky akustické studie, které udávají ekvivalentní
hladinu akustického tlaku pro denní a noční dobu ve výpočtových bodech umístěných
v chráněném venkovním prostoru staveb 12 nejbližších obytných budov ve výšce
jednotlivých podlaží.
Nejvyšší expozice dopravnímu hluku vychází ve výpočtovém bodě č. 6 (Okružní č.p.
2023/49), kde se však nejedná o vliv dopravy po obchvatu.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době se v horních podlažích
ostatních hodnocených domů pohybují v rozmezí LAeq,16h cca 31–56 dB. U nejvíce
exponované zástavby (výpočtové body č. 5,9,10,11) LAeq,16h převyšuje 54 dB.
V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h pohybují v rozmezí cca 28–48 dB. U nejvíce
exponované zástavby (výpočtové body č. 5,9,10,11,12) LAeq,8h převyšuje 46 dB.
V přepočtu na 24hodinovou Lden se vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
u nejbližší zástavby pohybují v rozmezí cca 38–58 dB. U nejvíce exponované zástavby Lden
převyšuje 55 dB.
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno v souladu s požadavky autorizačního
návodu SZÚ Praha AN 15/04 verze 5, který zohledňuje aktuální poznatky a vztahy expozice a
účinku z nové hlukové směrnice WHO z roku 2018.

173

Podkladem byly výsledky akustické studie, která hodnotí předpokládanou budoucí hlukovou
zátěž stávající nejbližší obytné zástavby u trasy obchvatu.
Zpracovatel hodnocení uvádí v závěru vyhodnocení, že vypočtená budoucí hluková zátěž
z provozu obchvatu sice může být pro část obyvatel okolní zástavby i při dodržení hlukových
limitů zdrojem obtěžování a rušení hlukem ve spánku, avšak nedosahuje úrovně, při které je
možné považovat za významné zdravotní riziko.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Podkladem k hodnocení úrovně znečištění ovzduší v lokalitě dotčené navrženou trasou
obchvatu byly výpočty rozptylové studie, udávající imisní vliv dopravy pro standardní
zastoupení škodlivin. Jako podklad o imisním pozadí byly využity aktuální oficiální údaje
Českého hydrometeorologického ústavu pro danou lokalitu.
Rozptylová studie hodnotí imisní vliv automobilové dopravy na obchvatu a okolních
navazujících komunikacích ve výhledovém roce 2035. Imisní příspěvek je vyhodnocen ve
standardním zastoupení škodlivin z dopravy, tj. pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Jedná se tedy o zastoupení
škodlivin, které je možné a účelné zahrnout do hodnocení vlivů imisí daného záměru na
zdraví obyvatel. K výpočtu je použit standardní rozptylový model SYMOS´97. Pro výpočet
příspěvku u suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu je podstatné, že zohledňuje významný
vliv resuspenze prachových částic z vozovky.
Při hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší je třeba vycházet z celkové úrovně
expozice, kde je většinou rozhodující imisní pozadí hodnocených škodlivin. Jako imisní
pozadí jsou v rozptylové studii uvedeny hodnoty pětiletých průměrů 2016–2020, které
v mapové síti čtverců 1x1 km uvádí ČHMÚ. Maximální krátkodobá koncentrace NO2 a CO
jsou odhadnuty podle výsledků imisního monitoringu v podobných lokalitách.
Čistě ze zdravotního hlediska jsou ovšem tyto limity s výjimkou oxidu uhelnatého do jisté
míry kompromisní, takže kvantitativní odhad zdravotního rizika znečištění ovzduší je možné
provést i pro podlimitní úroveň imisní expozice obyvatel.
Metodiky kvantitativního hodnocení zdravotních rizik imisí vycházejí ze vztahů odvozených
z epidemiologických studií u velkých souborů obyvatel. Jako ukazatel expozice jsou
používány průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 nebo PM10, přičemž se
předpokládá, že tak je zohledněna i větší část účinků krátkodobých výkyvů imisních
koncentrací i účinků některých souběžně působících plynných škodlivin, jako je oxid dusičitý.
Vedle suspendovaných částic je kritickou složkou znečištění ovzduší v ČR z hlediska
dodržování imisních limitů benzo(a)pyren, reprezentující skupinu polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAU). To platí i pro hodnocené území, kde se podle údajů ČHMÚ
imisní koncentrace benzo(a)pyrenu z hodnocených látek nejvíce přibližuje imisnímu limitu.
Benzo(a)pyren a ostatní zdravotně významné vícemolekulární PAU jsou v ovzduší vázané
majoritně na jemné frakci suspendovaných částic, a tudíž se podílejí na jejich zdravotním
riziku. V rámci současných metodik hodnocení zdravotních rizik je však běžné kvantitativně
hodnotit míru karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu samostatně.
Charakterizace zdravotního rizika současné úrovně znečištění ovzduší klasickými
škodlivinami pro obyvatele zástavby v okolí trasy obchvatu a význam předpokládaného vlivu
dopravy na obchvatu proto zpracovatel provedl na základě imisních údajů pro suspendované
částice a benzo(a)pyren.
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Závěr hodnocení uvádí, že kvantitativní odhad zdravotního rizika v ukazatelích úmrtnosti a
nemocnosti obyvatel na základě imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá
podprůměrné úrovni rizika znečištění ovzduší ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
Při hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší byly použity aktuální odborné poznatky o
nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku hodnocených látek v souladu s autorizačním
návodem AN 17/15 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotního rizika
expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší. Zohledněny byly i poznatky z nové
směrnice WHO pro kvalitu ovzduší, vydané v září loňského roku.
Kvantitativní odhad zdravotního rizika v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti obyvatel na
základě imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá podprůměrné úrovni rizika
znečištění ovzduší ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
Celkový závěr zpracovaného hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku
a znečištění ovzduší
Z výsledků hodnocení vyplývá, že vypočtená budoucí hluková zátěž z provozu obchvatu sice
může být pro část obyvatel okolní zástavby i při dodržení hlukových limitů zdrojem obtěžování
a rušení hlukem ve spánku, avšak nedosahuje úrovně, při které by jí bylo možné považovat za
významné zdravotní riziko.
Znečištění ovzduší ve standardně hodnocených ukazatelích zdravotního rizika na základě
imisního pozadí suspendovaných částic a obsahu benzo(a)pyrenu odpovídá podprůměrné
úrovni rizika ve městech ČR.
Imisní vliv dopravy na navržené trase obchvatu vyhodnocený rozptylovou studií nebude pro
obyvatele v okolí ve srovnání s celkovým imisním pozadím a imisními limity představovat
významné zdravotní riziko. Přesto se bude podílet na riziku respirační nemocnosti vyvolané
znečištěním ovzduší a tento vliv nelze považovat za zcela zanedbatelný.
Vzhledem k významnému podílu resuspenze prachových částic z vozovky na celkové imisní
zátěži okolí komunikace je opodstatněné tento nepříznivý vliv snížit pravidelným čištěním
vozovky. Dalším možným kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu
prachových částic.
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Narušení faktoru pohody
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané
platnou legislativou. Dle dokladovaných skutečností, za předpokladu dodržování základní
kázně ze strany provozovatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou
míru. Faktor pohody nebude v době provozu záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ
obchvat”, narušovat ani ovlivňovat antropogenní zónu za předpokladu, že budou dodržena
navrhovaná opatření.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna negativně dotčena. Posouzení
z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo je uvedeno v předchozích kapitolách.
Bereme-li v potaz technické ukazatele jako je hluk, exhalace, vibrace, bezpečnost provozu,
nehodovost, střety se zvěří, aj., lze konstatovat, že realizace přeložky silnice l/37 jednoznačně
zlepší současnou situaci. Vyvedením dopravy mimo centrální část města dojde k poklesu
intenzity dopravy v něm, což má za následek snížení možných kolizi s chodci (což jsou z
pravidla nehody s největšími následky), pokles vibrací, exhalací a hlukové zátěže. Rovněž
vzroste plynulost dopravy. To je důsledek převedení dopravy ze stávající, ale jinak naprosto
nevyhovující komunikace (současným parametrům – výškovým, směrovým, šířkovým
uspořádáním atd.) na novou silnici, která bude splňovat veškeré v současnosti platné předpisy
a požadavky kladené na komunikace.
Realizace stavby bude znamenat zlepšení kvality bydlení v obytných objektech podél
současné trasy silnice l/37. S tím je možno očekávat i zlepšení psychické pohody
obyvatelstva, neboť negativní zátěž se zmírní.
U zámku začíná naučná stezka (dva okruhy – ke dvoru Lyra a k Dolnímu hřbitovu, okruh
věnující se historii zámku a kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, přírodní památce
Louky u Černého lesa). V rámci přípravy projektu bude zabezpečeno zachování této stezky
s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Navrženo je prověřit možnosti úpravy sklonu svahů
v oblasti Dolního hřbitova tak, aby došlo ke zlepšení vnímání navržené trasy v území.
Souhrn vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo
Tabulka č. 49
Velikost vlivu
Rozsah vlivu
Významnost vlivu*
M
MV
středně významný
* Významnost vlivu je možné hodnotit z pohledu obyvatel, ve vztahu k nově řešené trase I/37,
příznivěji je hodnocena pro obyvatele objektů v blízkosti stávající I/37 procházející centrem města.

2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a
skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
S ohledem na prováděné činnosti je záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých
znečišťujících látek (TZL). Podmínkou zůstává maximální omezení emisí tuhých
znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických postupů ve fázi zvýšených emisí
TZL, popř. provádění kropení.
Mobilním zdrojem v rámci výstavby bude zejména doprava a stavební mechanismy
používané na jednotlivých zařízeních staveniště. Narušení faktorů pohody z hlediska
sekundární prašnosti se může projevit v etapě výstavby ve spojení s přepravou stavebních
materiálů a terénními úpravami ploch. Stacionárním zdrojem znečištění ovzduší bude po dobu
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stavby zejména vlastní plocha staveniště. Za nejnegativnější část přípravy staveniště
z hlediska ovzduší jsou skrývky kulturních zemin a příprava území pro stavbu (demolice).
Opatření vedoucí k omezení negativního vlivu stavebních prací na okolní ovzduší (např.
zkrápění matriálů, provádění řádné očisty vozidel, využívání zaplachtovaných vozidel
k přepravě prašných hmot, ale také samotnou organizaci výstavby) je nutné stanovit již
v projektové dokumentaci stavby.
Úkolem zpracované Rozptylové studie č. E/5040/2018/03, aktualizace 1/2022 (Technické
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Ing. Milan Číhala, autorizace MŽP, č. j.
1693/820/08/DK ze dne 6. 6. 2008) bylo je posouzení imisní zátěže dotčené lokality po
realizaci záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“).
Rozptylová studie vypočetla výhledový stav, tj. situaci po realizaci záměru, a to pro
výpočtový rok 2035. Výpočet rozptylové studie je proveden pro liniové zdroje emisí, tj. pro
automobilovou dopravu, související s provozem na předmětné komunikaci.
Vzhledem k různým variantám řešení přednádražního prostoru (Technická studie
VIAPONT s.r.o., 10/2010) byla pro modelování vybrána varianta č. 2 s vybudováním
mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice
II/353 (ulice Jihlavská), která je emisně nejméně příznivá. Tato varianta zohledňovala Územní
plán města. Původně byla též navržena varianta s jedním či dvěma tunely. V případě realizace
tunelu (či dvou) by k emisím znečišťujících látek z provozu vozidel došlo pouze v jeho ústí a
tím by byla více imisně zatížena lokalita bezprostředně blízká vjezdu a výjezdu z tunelu.
Varianta s tunelem není z toho důvodu do studie zahrnuta, není s ní v budoucnu uvažováno,
jelikož by se jednalo o razantní zásah do přednádražního prostoru s mimořádnými
ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz.
Vzhledem ke stanoveným imisním limitům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro
NO2 (hodinové a roční koncentrace), CO (8hodinové koncentrace), částice frakce PM10 (denní
a roční koncentrace), částice frakce PM2,5 (roční koncentrace), benzen (roční koncentrace) a
benzo(a)pyren (roční koncentrace).
V rozptylové studii je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot imisních
příspěvků s platným imisním limitem a stávajícím imisním pozadím (průměr z let
2016–2020).
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro PM10 činí za kalendářní rok
2,81 µg/m3, což je 7 % imisního limitu a 15,6 % imisního pozadí. Maximální vypočtená
hodnota koncentrace PM10 za 24 hodin v roce 2035 byla vypočtena 15,8 µg/m3, což je 31,6 %
imisního limitu, pro PM2,5 byla vypočtena maximální koncentrace 1,02 µg/m3, která činí
4,1 % imisního limitu a při imisním pozadí 13 µg/m3 dosahuje výše 7,8 %.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro NO2 činí za kalendářní rok 0,68 µg/m3,
což je 1,7 % imisního limitu a 7,6 % imisního pozadí. Maximální vypočtené hodnoty imisních
příspěvků pro CO činí maximální denní 8hodinový průměr 158 µg/m3, což je 1,6 % imisního
limitu. Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro benzen činí za kalendářní rok
0,064 µg/m3, což je 1,3 % imisního limitu a 8,0 % imisního pozadí.
Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků pro benzo(a)pyren činí za kalendářní rok
0,145 ng/m3, což je 14,5 % imisního limitu a 24, 2 % imisního pozadí.
Uvedená maxima byla vypočtena přímo u komunikace I/37, ve východní části u okružní
křižovatky, kde je nejvyšší intenzita dopravy. Uvedená maxima tedy nemají vypovídací
hodnotu pro hodnocení změny imisních koncentrací u obydlených lokalit v posuzované
lokalitě, jsou též ovlivněna umístěním referenčních bodů.

177

Stanoveny byly hodnoty imisí v místech s obytnou zástavbou. Umístění vybraných
referenčních bodů je zřejmé z následujících situací.
Obr. č. 68-77
Santiniho 15/29, rodinný dům

Dvorská 481, rodinný dům

2

1

U Křížku 2419/7, rodinný dům

Okružní 2034/43, bytový dům

4
3

Okružní 811/55, bytový dům

Smíchov 513/2, rodinný dům

6
5
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Chelčického 2138/2, bytový dům

Chelčického 2148/22, bytový dům

7
8

Jihlavská 838/8, rodinný dům

9

Haškova 2151/38, bytový dům

10

Realizací záměru dojde k významné změně imisní zátěže lokality, jelikož dojde ke změně
vedení trasy I/37. Lze též předpokládat snížení intenzity dopravy a tím i navýšení plynulosti
dopravního proudu v intravilánu Žďáru nad Sázavou (na trase stávající silnice I/37).
Hodnoty maximálních hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daného
zdroje znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 byl vypočten 15,8 µg/m3, tj. 31,6 % limitu.
Tyto vyšší imisní příspěvky jsou dané započtením sekundární prašnosti z povrchu vozovek,
k těmto vyšším koncentracím však může dojít zcela výjimečně.
Ve vybraných profilech u zástavby nejblíže komunikacím jsou vypočteny příspěvky denních
koncentrací PM10 od 2,5 do 13,5 µg/m3, přičemž maximum je vypočteno na ulici Smíchov.
Zde byla také vypočtena nejvyšší četnost překročení příspěvku 10 µg/m3. Vzhledem
k umístění objektu v blízkosti přeložky je to však očekávaná situace a lze jí předejít pouze
pravidelným čištěním komunikace. Každopádně vypočtené hodnoty denních imisních
příspěvků jsou významně pod imisním limitem (50 µg/m3), k maximálním imisním
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příspěvkům PM10 může dojít pouze za velmi nepříznivých rozptylových podmínek (inverze
s velmi nízkou rychlostí větru).
V současné době je 36. nejvyšší hodnota denní koncentrace PM10 v místě stavby uváděna ve
výši cca 31 µg/m3. Lze předpokládat, že k překročení denního limitu pro PM10 vlivem
dopravy na silnici I/37 nedojde.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,81 µg/m3 (40 %
limitu). Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty příspěvků od 0,23 do 1,81 µg/m3.
Tyto relativně vysoké příspěvky jsou opět způsobeny sekundární prašností, tj. vířením prachu
z komunikace. Při imisním pozadí cca 18 µg/m3 nedojde k překročení limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 činí 1,02 µg/m3, tj. cca
4,1 % imisního limitu. Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty do 0,61 µg/m3, tj. do
3,1 % limitu 20 µg/m3). Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí cca 13 µg/m3 nebude
imisní limit překročen.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací (sekundární prašnost) byla hodnocena i přes
vysokou nejistotu výpočtu. Přes jisté přiblížení skutečnému stavu je výpočet emisních faktorů
silně ovlivněn složením dopravního proudu, tonáží vozidel, povrchem komunikací a
způsobem údržby vozovek v letním a zimním období.
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 15,5 µg/m3,
což činí 7,8 % imisního limitu 200 µg/m3. V obydlených lokalitách v okolí komunikace je
vypočten imisní příspěvek v řádu jednotek µg/m3, výjimkou je ulice Smíchov, u domu
přiléhajícímu ke komunikaci I/37, kde je vypočteno maximum 12,2 µg/m3.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 byly vypočteny max. 0,68 µg/m3.
V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek ročních imisí nejvýše 0,379 µg/m3, tj.
méně než 1 % imisního limitu (40 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 9 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 158 µg/m3, tj. 1,6 % imisního limitu
10 000 µg/m3. Výhledový příspěvek osmihodinových koncentrací u obydlených objektů byl
vypočten v rozmezí od 14 µg/m3 do 95 µg/m3. Imisní příspěvky ve všech lokalitách jsou proti
hodnotě imisního limitu minimální.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 300 µg/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,064 µg/m3, tj.
1,3 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace v řádu setin
µg/m3, nejvýše 0,032 µg/m3, což je minimální hodnota (0,6 % limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 0,8 µ g/m3 nedojde překročení imisního limitu vlivem
provozu tohoto záměru.
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu byl vypočten 0,145 ng/m3,
tj. 14,5 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace do 0,078
ng/m3, tj. 7,8 % limitu.
Hodnota vypočtených imisí je dána obsahem benzo(a)pyrenu v sekundárních emisích
prachových částic, tudíž je zde stejná nejistota vypočtených imisí jako u suspendovaných
částic PM10 (potažmo PM2,5). Zároveň lze emise prachových částic s obsahem benzo(a)pyrenu
eliminovat pravidelnou údržbou komunikací v suchém období (kropení, úklid po zimním
období). Při uvažovaném imisním pozadí kolem 0,6 ng/m3 neočekáváme významnou změnu
vlivem provozu tohoto záměru, imisní limit nebude překročen.
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Kompenzační opatření se dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. ukládá v případě, pokud by
provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu
na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1
kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v
této oblasti již překročena.
Posuzovaný záměr nedosahuje kapacity, která je uvedena v odstavci 1 písm. b) zákona č.
201/2012 Sb., tj. předpokládané intenzity dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24
hodin v návrhovém období nejméně 10 let. Zároveň nejsou v lokalitě překročeny imisní
limity. Z tohoto důvodu není nutné zohlednit kompenzační opatření.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru se na imisní situaci lokality neprojeví takovou mírou, při níž by došlo k překročení
imisních limitů.
Realizací záměru dojde v místě navrhované stavby k navýšení imisní zátěže okolního ovzduší.
Zároveň však bude odvedením zejména tranzitní dopravy zatížení ovzduší v obytné zástavbě
Žďáru nad Sázavou, kterou prochází silnice I/37 v současné době, významně sníženo. Pohyb
vozidel po nové přeložce bude také plynulejší, což rovněž přispěje ke snížení celkové produkce
emisí a s tím souvisejících imisních příspěvků.
Nejsou navržena žádná konkrétní opatření k ochraně obyvatel pro období provozu z hlediska
ovzduší. Realizovaná přeložka komunikace je kompenzačním opatřením v tom smyslu, že je
zohledněn přesun dopravy ze stávající nevyhovující komunikace na novou pozemní
komunikaci.
Klima
Obecné vlivy silničních staveb na klima jsou spíše teoretického rázu. Klima je možné
definovat jako souhrn a postupné střídání všech stavů atmosféry možných v daném místě. Z
hlediska prostorového měřítka lze klima rozdělit na makroklima (globální měřítko, které
přesahuje rámec hodnocení záměru), mezoklima (ovlivněno makroklimatem, jedná se o
podnebí s víry s poloměry křivosti řádově až desítky kilometrů, ovlivněné a vytvořené
převládajícím charakterem aktivního povrchu, např. vegetační pokryv, vodní plochy,
antropogenní faktory, zemědělské plochy) a místní klima (vytváří se převážně vlivem
členitého georeliéfu, jedná se o podnebí svahů, údolí aj., výrazně se odlišuje od podnebí
rovin. Místní klima je typické turbulentním) a mikroklima (podnebí velmi malých oblastí o
rozměrech do 1 km) je formováno homogenním aktivním povrchem – vodní plocha, les,
pole).
Současné vedení trasy silnice I/37 nemá významný vliv na makroklima. Ani nově
vybudovaná trasa záměru nebude mít vliv na makroklima. Vliv záměru na mezoklima se
nepředpokládá. Niveleta záměru je vedena tak, že trasa bude vedena s ohledem na terén
v dotčeném území a okolní charakter krajiny. Ovlivnění mikroklimatu bude nízké, při
doplnění výsadeb po jejich zapojení bude i tento vliv po zapojení výsadeb minimální.
Souhrn vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima
Tabulka č. 50
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
Středně významný
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např.
vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
HLUK
Zdrojem hluku, souvisejícím s provozem silnice, je hluk z dopravy, tj. projíždějící motorová
vozidla.
Hluk motorových vozidel způsobují:
• pohonné jednotky vozidel v chodu
• styk jedoucích vozidel s vozovkou
• aerodynamické účinky karosérií a nevhodně uložených nákladů jedoucích vozidel
Hladina hluku je závislá na:
• intenzitě, skladbě a rychlosti dopravního proudu
• konstrukčním uspořádání komunikace (charakter trasy, konstrukce vozovky, zejména
krytu, podélném sklonu apod.)
• utváření prostoru, kterým se hluk šíří
Současný stav intenzity dopravy v centru města je zdrojem rychle se zhoršujícího stavu
životního prostředí, zejména hladiny hluku (ale také emisí). Intenzivní doprava silnic I/37 a
I/19, vedená centrem města, je zdrojem mnoha kritických situací ve vztahu k pohybu pěších a
ostatní nemotorové dopravě.
Snaha o snížení rizika střetů, která se projevuje vyznačením četných přechodů světelně
řízených křižovatek kontraproduktivně na plynulosti a propustnosti páteřních komunikací.
Zpomalený pohyb, takřka souvislého proudu vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí,
prašnosti a hluku.
Výřez strategické hlukové mapy (centrum města – den)
Obr. č. 78

Počet osob v pásmu 50-54 dB (den)
Počet osob v pásmu 55-59 dB (den)

1 919
1 101
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Počet osob v pásmu 60-64 dB (den)
Počet osob v pásmu 65-69 dB (den)
Počet osob v pásmu 70-74 dB (den)
Počet osob v pásmu nad 75 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 50-54 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 55-59 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 60-64 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 65-69 dB (den)
Stavby pro bydlení v pásmu 70-74 dB (den)

418
1 026
50
0
157
66
41
55
14

Výřez strategické hlukové mapy (centrum města – noc)
Obr. č. 79

Počet osob v pásmu 40-44 dB (noc)
Počet osob v pásmu 45-49 dB (noc)
Počet osob v pásmu 50-54 dB (noc)
Počet osob v pásmu 55-59 dB (noc)
Počet osob v pásmu 60-64 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 40-44 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 45-49 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 50-54 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 55-59 dB (noc)
Stavby pro bydlení v pásmu 60-64 dB (noc)

1952
1 612
411
1 101
71
223
86
41
60
17

(dle: https://geoportal.mzcr.cz/SHM/)

Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí (Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany).
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %. Posouzení hlukové zátěže na základě
předpokládaných intenzit dopravy a zpracované Akustické studie lze konstatovat, že
provozem souvisejícím se stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat” nedojde
k překročení hygienického limitu za předpokladu dodržení navrhovaných protihlukových
opatření (protihlukové stěny).
V rámci návrhu protihlukových opatření byla provedena celá řada dílčích výpočtů a jejich
vyhodnocením se postupně dospělo ke konečné podobě jednotlivých variant včetně návrhu
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dodatečných protihlukových stěn. V další fázi projektové přípravy budou uplatněny veškeré
prostředky vedoucí ke snížení hluku ze silniční dopravy (technická studie uvádí např.
gumoasfaltové či jiné speciální vrstvy na nových úsecích silnic, akustické obklady zárubních
zdí a protihlukových stěn, případně protihlukové stěny u ostatních komunikací v hodnocené
lokalitě).
Pro dodržení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný
venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy záměru je nutné na základě údajů akustické studie
instalovat protihlukové stěny. Akustická situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena
modelovým výpočtem ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika
výpočtů s uplatněním programu HLUK+ ve verzi 14.01 profi14_uzemi. V modelových
výpočtech bylo počítáno s ekvivalentním provozem liniového zdroje (RPDI dle TP 225 pro
rok 2035). Modelovány byly v Akustické studii protihlukové stěny umístěné na horních
hranách náspů či zářezů. Z vnitřní strany (směrem ke komunikaci) jsou doporučeny stěny s
pohltivým povrchem.
Navrženo je sedm protihlukových stěn, stěny 1 (začátek v km 0,482 délka 470 m), 2 (začátek
v km 0,83 délka 70 m), 3a (začátek v km 2,735 délka 70 m) a 4 (začátek v km 2,888 délka
192 m, 5 (začátek v km 4,370 délka 100 m), 6 (začátek v km 4,800 délka 420 m) a 7 (začátek
v km 5,400 délka 70 m) ve výšce 3 m. Celkem je navržena délka protihlukových stěn 1 459
m.
Situace umístění protihlukových stěn
Obr. č. 80

Obr. č. 81
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Obr. č. 82

Obr. č. 83

Referenční body 1–3 byly zvoleny v k. ú. Zámek Žďár (č. p. 216, 503, 174) ve výšce 2 a 5
metrů. Pro den budou hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v uvedených
bodech o 7 až 19 dB pod limitní hodnotou, pro noc o 5,8 až 17,8 dB pod limitní hodnotou.
Obr. č. 84
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V k. ú. Město Žďár bylo zvoleno devět referenčních bodů. Referenční body 4, 5, 6 a 7 byly
zvoleny v k. ú. Město Žďár. Objekt označen 4 ve staničení 2,170 km je ve vzdálenosti 250 m,
objekt 5 v km 2,850 je ve vzdálenosti 42 m, objekt 6 v km 2,900 ve vzdálenosti 72 m a objekt
7 v km 3,00 ve vzdálenosti 51 m.
Obr. č. 85

Referenční body 8, 9, 10, 11 a 12 byly zvoleny v k. ú. Město Žďár.
Objekt RB 8 ve staničení 4,300 je ve vzdálenosti 22 m, objekt 9 v km 4,820 ve vzdálenosti 26
m, objekt 10 v km 4,990 ve vzdálenosti 34 m, objekt 11 v km 5,140 ve vzdálenosti 40 m a
objekt RB 12 v km 5,440 ve vzdálenosti 39 od trasy I/39.
Obr. č. 86

Ve všech bodech budou pro den hodnoty v rozmezí 3,8 až 28,7 dB pod limitní hodnotou, pro
noc o 3,5 až 27,2 dB pod limitní hodnotou.
Ve výsledkových tabulkách, které jsou uvedeny v předcházející části Dokumentace a
v Akustické studii, která je v plném rozsahu uvedena v Příloze č. 8, jsou uvedeny hodnoty
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dopadající ekvivalentní hladiny hluku na sledované chráněné veřejné prostory staveb,
v grafické části jsou zobrazena hluková pásma včetně odrazů od vlastních fasád.
Z výpočtů, dle zadaných vstupů a závěrečných hodnot ekvivalentních hladin akustického
tlaku A v příslušných referenčních kontrolních bodech, je zřejmé, že hluková zátěž provozu
záměru nebude v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru staveb záměru
překračovat hygienické limity pro den LAeq,16h = 60 dB a pro noc LAeq,8h = 50 dB, u RKB č. 6
hygienické limity v režimu staré hlukové zátěže pro den LAeq,16h = 70 dB a pro noc LAeq,8h = 60
dB (se stávající dominancí imise z ul. Brodské (I/19))
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ
obchvat“ nebude z dopravního provozu na přeložce sinice I/37 docházet k překračování
platných hygienických limitů při dodržení navržených protihlukových opatření a stavbu tak
lze z hlediska hluku v území realizovat.
Výstavbou přeložky silnice I/37 v celém rozsahu severozápadní a jihozápadní části obchvatu
Žďáru nad Sázavou dojde ke zlepšení akustických poměrů v okolí stávajícího průtahu silnice
I/37 městem.
Akustická studie byla zpracována na základě dosavadního zpracování záměru stavy
v technických studiích. V rámci podrobného projekčního řešení se zohledněním podmínek
vycházejících z procesu posouzení záměru (navrhované prověření možnosti úpravy trasy
v oblasti rybníku Nový Žďár a Převorského rybníku) bude provedena aktualizace Akustické
studie, která bude součástí projektu.
Souhrn vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci
Tabulka č. 51
Velikost vlivu
Rozsah vlivu
Významnost vlivu*
M
MV
středně významný
* Významnost vlivu je možné hodnotit z pohledu obyvatel ve vztahu k nově řešené trase I/37,
příznivěji je hodnocena pro obyvatele objektů v blízkosti stávající I/37 procházející centrem města.

VIBRACE
Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvencí a amplitudou.
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory psychické pohody okolního
obyvatelstva a ovlivňovat statiku budov v zájmovém území, jsou především zemní a stavební
práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projevy vibrací lze obecně očekávat
jen do vzdáleností řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od osy komunikace.
V období výstavby mohou být zdrojem vibrací zejména činnost těžkých stavebních strojů a
použití speciálních technologií základů staveb nebo případně průjezdy těžkých nákladních
automobilů (stavební doprava) obytnou zástavbou. Vzhledem k tomu, že stavební práce by
měly probíhat v odstupové vzdálenosti od zástavby, nepředpokládá se vznik vibrací, které by
měly vliv na statiku okolních objektů. Pro stavební dopravu budou stanoveny takové trasy,
aby co nejméně probíhaly obytnou zástavbou a zastavěným územím obcí. V období provozu
budou případné vibrace omezeny technickými opatřeními na vlastní stavbě komunikace.
ZÁŘENÍ
Pro navrhovaný záměr není relevantní.
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VZNIK RUŠIVÝCH VLIVŮ
Nepředpokládá se vznik rušivých vlivů, které by mohly znamenat vliv na obyvatelstvo nebo
přírodní prostředí.
Provoz na silničních komunikacích je obecně zdrojem světelného znečištění. Jedná se o
osvětlení komunikace nebo dílčích objektů, což v případě záměru se s trvalým nočním
osvětlením komunikace nepočítá. Další osvětlení mohou způsobovat světelné reflektory
automobilů – vliv nočního osvětlení krajiny reflektory aut je průvodním jevem každé silniční
komunikace. Významný je pouze tehdy, pokud osvětlení zasahuje určitou citlivou část území.
Tím může být obytná zástavba nebo přírodní území s citlivými druhy (např. někteří ptáci).
Navrhovaná trasa je situována v oblasti km cca 0,95-1,21 a 1,7-1,25 v zářezu – zde se
s osvětlením nepočítá. V místech protihlukových stěn a okolní zástavba chráněna. Pouze
v místech vedení trasy na náspu by mohlo docházet ke zvýraznění dopravní trasy v nočním
období, zejména v zimě. Zde budou řešeny vegetační úpravy tak, aby vliv z provozu dopravy
byl omezen. Tam, kde trasa je vedena blíže k zástavbě (podél ulice Chelčického), je dopravní
provoz veden souběžně s touto ulicí, nebude docházet k osvětlování zástavby.
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na kvalitu vod
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a
ohrožování kvality podzemních vod.
Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v platné legislativě:
• Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích) se změnami: 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší zadržení
vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1 v případě, že
geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
Pokud nebude možné provádět zasakování budou dešťové vody odváděny kanalizací nebo
otevřenými příkopy do recipientu přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž
(dešťovou usazovací nádrž). Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit dešťové
usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny a ropné
látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže. Tím se výrazně omezí pravděpodobnost
ekologických škod zejména v důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se
problémům na vodotečích při zvýšeném průtoku za přívalových dešťů.
V období výstavby budou provedena standardní opatření k zamezení kontaminace vod a půdy
(např. úniky provozních kapalin ze stavebních mechanismů, úniky pohonných hmot z
dopravních prostředků na stavbě, úniky jiných závadných látek používaných při realizaci
stavby).
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Technické řešení odvádění dešťových vod v podrobnějším rozsahu bude řešeno v dalších
stupních přípravy záměru (v dokumentaci k územnímu rozhodnutí DÚR a v dokumentaci ke
stavebnímu povolení DSP). V technických studiích je návrh řešení zatím navržen obecně dle
podmínek trasy v 1. a 2. úseku. Odvedení dešťových vod je v technické studii řešeno
variantně. Základní podmínkou pro zabezpečení odvedení dešťových vod je zabezpečit
nakládání s vodami v souladu s platnou legislativou, ale zejména zohlednění skutečnosti, že
trasa je vedena CHOPAV a současně jsou v blízkosti přírodní vodní systémy, které souvisí
s významnými biotopy, pro které by zásadní změny vodního režimu a ovlivnění vod
znečištěním jak NEL, tak i posypovými materiály bylo významným negativním ovlivněním.
V souvislosti s oprávněnými požadavky na ochranu vodotečí budou dešťové vody odváděny
kanalizací nebo otevřenými příkopy do recipientu. Tato kanalizace nebo příkop budou
vyústěny do příslušné vodoteče přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční zdrž (dešťovou
usazovací nádrž). Tím se výrazně omezí pravděpodobnost ekologických škod zejména v
důsledku dopravních nehod (úniky ropných látek) a zabrání se problémům na vodotečích při
zvýšeném průtoku za přívalových dešťů. Před vyústěním do recipientů doporučujeme zařadit
dešťové usazovací nádrže odpovídajícího objemu se schopností zachycovat pevné splaveniny
a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže.
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace bude zpracován v dalších stupních přípravy stavby.
Odpadní vody vypouštěné do vodotečí musí splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění
(zejména obsahu NEL, chloridů, NL). Pro dobu zimní údržby je nezbytné zabezpečit zamezení
znečištění okolního vodního prostředí srážkovou vodou (zásobovány jsou drobné vodní plochy
drenážní a srážkovou vodou, splach může ohrozit vlastnosti vody v těchto vodách). Proto
budou navržena opatření zamezující únik znečištěné vody do prostředí.
Vlivy na režim povrchových vod
Režim povrchových vod může být ovlivněn v místech, kde trasa silnice přechází přes stálé
nebo občasné vodní toky, popř. terénní deprese. Zvláště tam, kde bude trasa vedena po náspu,
je třeba zajistit průchod přívalových srážkových vod skrz těleso komunikace vhodně
umístěnými propustky, popř. vybudováním propustných drénů. Při dimenzování propustků je
třeba zohlednit velikost a charakter přilehlého povodí. Mostní objekty budou navrženy tak,
aby svojí konstrukcí nebránily odtoku přívalových srážek a povodňových vod.
Z hlediska povrchových vod lze předpokládat určité ovlivnění povrchových vod v území
(Sázava její přítoky) z hlediska ovlivnění průtoků odvodem určitého množství dešťových vod
z tělesa komunikace a ovlivněním kvality vod znečištěním z provozu komunikace. Lze rovněž
předpokládat ovlivnění charakteru odvodnění dotčené oblasti a změny hydrologických
charakteristik území vzhledem k zásahu do terénu území a zvětšením zpevněných ploch v
území s odvodem vod z ploch, kde byl dosud volný terén a vody zasakovaly do terénu.
Tato problematika bude podrobně vyhodnocena v dalších stupních přípravy stavby, po
upřesnění technického řešení projektu a provedených hydrotechnických výpočtech. Pak bude
možno podrobně vyhodnotit velikost a významnost těchto vlivů a navrhnout dostatečná
konkrétní zmírňující opatření v projektu stavby.
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Vlivy na režim podzemních vod
Hladina podzemní vody je převážně volná a sleduje konformně terén. Hlavní směr proudění
podzemní vody je v zájmovém území k JV do údolní nivy Sázavy, která je erozivní bází
zájmového území. Rozsah ovlivnění hydrogeologických poměrů bude řešen v další etapě
přípravy stavby na základě podrobného hydrogeologickém průzkumu. V trase nové silnice by
nemělo docházet k podmáčení území v okolí silnice v důsledku nedostatečného odvodnění
podzákladí.
V případě ovlivnění hydrogeologických poměrů, zejména hladiny podzemních vod, nebo v
případě rizika ohrožení kvality vod, je nutno přijmout dostatečná opatření pro minimalizaci
těchto vlivů, případně zajistit kompenzace za jejich narušení nebo negativní ovlivnění. Tato
problematika bude řešena v dalších stupních přípravy stavby.
Vlastní stavba řeší odvedení dešťových vod s ohledem na umístění stavby a vodohospodářské
poměry dotčeného území.
Při respektování všech podmínek uvedených v Dokumentaci nebude docházet k negativnímu
ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzovaném území, kde je navržena přeložka
silnice I/37.
Vliv na jakost povrchových a podzemních vod
Každá silniční komunikace je zdrojem kontaminace povrchových i podzemních vod. Vody z
vozovky silnice mohou být znečištěny zejména nepolárními extrahovatelnými látky (NEL)
nebo složkami posypových materiálů ze zimní údržby. Realizací řešení odvodnění
komunikace by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění vod. Trasa je vedena v území, které
je citlivé na možnost znečištění (CHOPAV, přítomnost obojživelníků, zajištění čistoty
prostředí stojatých vod zamezením ovlivnění chemicko-fyzikálních vlastností vody
v rybnících).
Při zajišťování sjízdnosti komunikací během zimního období se na celém evropském území
obecně používají dva základní druhy posypových materiálů, a to chemické rozmrazovací
materiály (látky, které svými vlastnostmi způsobují fyzikálně chemickou změnu sněhu a ledu
přítomného na povrchu vozovky, přičemž dochází k jejich tání) nebo zdrsňující (inertní)
posypové materiály (látky, které mechanickým způsobem zvyšují součinitel tření zledovatělé,
nebo ujeté sněhové vrstvy na povrchu vozovky). Zejména v posledním období se pro zimní
posyp komunikací obecně dává přednost posypovým materiálům, které svým chemickým
složením a fyzikálními vlastnostmi jsou co nejvíce přijatelné pro životnímu prostředí a
případné negativní zatížení snižují na zcela nezbytné minimum.
Údržba komunikací pomocí chemických rozmrazovacích materiálů může mít přímý nebo
nepřímý vliv na půdu, povrchové i podzemní vody, vegetaci i faunu. Při použití chemických
rozmrazovacích prostředcích dochází k nárůstu převážně chloridů a sodíkových iontů.
V půdním prostředí závisí transport solí, infiltrace a konečný efekt zasolení na mnoha
faktorech, jako je svažitost, půdní typ, zastoupení jílnatých částic a vegetační pokryv. Proto je
nutné věnovat managementu v území zvýšenou pozornost, aby nedocházelo ke zbytečnému
snižování kvality ekosystémů. V zájmu ochrany přírody se pravidla pro zimní údržbu
vyskytují v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který v § 26 zakazuje
chemickou údržbu na celém CHKO. Pokud veřejný zájem převažuje nad zájem ochrany
přírody nebo v zájmu přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, může příslušný orgán ochrany
přírody udělit výjimku ze zákazů.
Při používání materiálů pro zimní údržbu dochází k jejich transportu do okolí přímým
rozptylem při aplikaci materiálu, rozstřikem sněhu, sněhové břečky od kol vozidel,
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transportem odtékajícími srážkovými vodami do půdy a povrchových a podzemních vod,
odklízecími mechanismy při údržbě vozovek tvorbou aerosolu vlivem rotace kol, větrem, či
tlakovou vlnou vytvářenou projíždějícími vozidly. Kontaminovaný roztok z rozbředlého
sněhu se do povrchových a podzemních vod dostává především povrchovým odtokem a
infiltrací.
Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost dávkování, aby nedocházelo k vyšší aplikaci soli,
než je nutné. Je dobré dbát také zvýšené opatrnosti při přepravě materiálu, aby nedocházelo k
únikům během transportu. Dále je vhodné provádět chemické ošetření vybraných úseků
pomocí moderní technologie zkrápění soli, která umožňuje přesnou regulaci dávkování a
minimalizaci posypového materiálu. Stavebně technická opatření na těchto komunikacích
vhodná nejsou. Jelikož pro celkový obsah chloridů v půdním prostředí není definována žádná
limitní hodnota.
Aplikace rozmrazovacích i inertních materiálů ovlivňuje chemismus půd, a to především do
vzdálenosti 10 m od vozovky. S rostoucí vzdáleností naměřené hodnoty klesají. Tato
skutečnost souvisí i s výsadbou nové vegetace v okolí komunikace, s uplatněním druhů, které
snášejí zasolení.
Při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu zimní údržby, který je projednáván
s CHKO Žďárské vrchy. Na území CHKO je možné zabezpečit, aby zimní údržba byla
prováděna posypem zdrsňujícími materiály nebo prohrnováním nebo chemicky na základě
povolené výjimky (dle Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy). V místech nejblíže situovaných
významnému území z hlediska ochrany vod a přírody je nezbytné prověřit v rámci provozu po
dokončení stavby program zimní údržby.
Souhrn vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
Tabulka č. 52
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

5. Vlivy na půdu
Stavba silnice I/37 v posuzovaném úseku je novostavbou komunikace I. třídy, jejíž trasa je
vedena z velké části po pozemcích zařazených do zemědělského půdního fondu. Dojde k
trvalému i dočasnému záboru pozemků.
Přesná zábor bude možné vymezit na základě projekčního řešení stavby. K záboru jsou
navrženy půdy I. – V. třídy ochrany. Dá se předpokládat dle rozložení jednotlivých bonitních
půdně ekologických jednotek v území, že ZPF s nejvyššími stupni ochrany bude tvořit cca
polovinu celkových záborů. Možnost záboru zemědělské půdy byla pověřena v rámci
vyhodnocení vlivů záboru ZPF v platném Územním plánu Žďáru nad Sázavou.
Se skrytými zeminami bude nakládáno v souladu se zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění platných předpisů, zejm. změny č. 41/2015 Sb. Před
zahájením stavby je nutno zajistit skrývku ornice ze zemědělských pozemků, jež jsou
předmětem záboru, popř. i skrývku dalších kulturních vrstev schopných zúrodnění, a
deponovat ji pro další zemědělské použití.
Část skrytých kulturních zemin (nižší třídy ochrany) bude využita pro zpětné ohumusování
tělesa komunikace a dalších souvisejících staveb a rekultivaci ploch dočasných záborů ZPF,
jejich přebytek bude použít podle pokynů příslušného orgánu ochrany ZPF. Během doby
deponování je nutné skrývku půdy řádně ošetřovat a zajistit proti jejímu znehodnocení, proti
erozi, proti invazi ruderálních druhů apod.
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Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako podklad
pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF,
v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění, dále ve smyslu vyhlášky MŽP ČR, kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního fondu.
Návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vymezen na základě podrobného pedologického
průzkumu, který bude proveden v rámci další přípravy stavby. Proveden byl pro účely
posouzení orientační pedologický průzkum v rámci pochůzek při přípravě posouzení
(Dokumentace EIA). Dle jednotlivých částí dotčeného území bude skrývka kulturních zemin
v mocnosti 0,20 až 0,30 m.
O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením nebo jiným využitím a ošetřováním
kulturních vrstev zemin bude veden protokol (deník), v němž budou uváděny všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání skrytých zemin
v souladu s platnou legislativou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Pokud budou skryté zeminy uloženy po dobu delší než 6 měsíců, bude zabezpečena údržba
skrytých zemin jako základní ochrana proti znehodnocení zemin (ochrana proti zabuřenění).
Budou provedena opatření k zamezení znehodnocení a zcizení zemin. Ornice bude po skrytí
dočasně skladována ve figuře.
Stavba přeložky si vyžádá i zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Podrobněji budou potřebné zábory kvantifikovány a vyhodnoceny v dalších stupních přípravy
stavby. Vlivem záborů půdy pro stavbu se změní i její dosavadní využívání.
Eroze půdy
Dalším poměrně významným vlivem na půdu může být zvýšení rizika eroze půdy v důsledku
obnažení povrchu půdy při stavbě - např. při skrývce ornice před zahájením stavby, na
svazích zářezů a násypů tělesa komunikace apod. Zvýšením rizika eroze může docházet i k
druhotným důsledkům – splachům erodované půdy do blízkých vodoteči a ovlivnění kvality
jejich vod a případně i následně vodních ekosystémů, popř. zanášeni těchto toků.
Významným opatřením bude program organizace výstavby.
Kontaminace půdy
Za významný vliv stavby přeložky je možno označit riziko kontaminace půdy (a následně z
půdy i do vody) závadnými látkami při vlastní stavbě přeložky a při následném provozu na ní,
ať jíž při běžném provozu nebo v případě havárií dopravních prostředků.
Riziko kontaminace v průběhu výstavby je obvykle soustředěno do prostoru staveniště
(povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty apod.), lze
však obecně konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního
prostředí při provádění staveb bude riziko kontaminace minimální.
Doprava je zdrojem rizikových anorganických i organických látek. Jedná se především o
polyaromatické uhlovodíky a rizikové prvky (Cd, Zn, Ni, Be, Cr, As, Hg, Cu), jejichž
zdrojem mohou být nejen emise výfukových plynů, ale i oděr a obrušování pneumatik,
brzdových destiček, karoserií vozidel, samotné vozovky apod.
Emise a obrusy z vozidel mohou způsobovat kontaminaci pozemků kolem komunikace
v různých vzdálenostech podle intenzity a doby provozu a podle lokálních podmínek. Úroveň
kontaminace klesá exponenciálně se vzdáleností od krajnice. U komunikace jako je
posuzovaný záměr, je tento možný vliv soustředěn především do krajnice a silničního
příkopu.

192

Kontaminace půd zimní údržbou
Znečištění půdy v bezprostředním okolí komunikací je dáno primární kontaminací sněhu při
posypu, pluhování, frézování komunikace a vlivem rozstřiků vozidel – tato kontaminace je
maximální na krajnici, potom prudce klesá a ve vzdálenosti nad 10 m od krajnice vozovky již
není rozeznatelná od okolí. Sekundární kontaminace vzniká rozplavováním zasoleného sněhu
v době tání do okolí. Tam, kde se vlivem geomorfologie terénu vytváří při tání množství vody
ze silnice, se mohou vyšší koncentrace sodíku i chloridů dostat do větší vzdálenosti. To je
problémem na prudkých svazích, a především u lesních pozemků, což není případ
hodnoceného záměru.
Zasolení půdy spočívá ve zvýšeném obsahu rozpustných minerálních látek v půdotvorném
substrátu. Kromě primárního zasolení, které je přirozené, vzniká také zasolení sekundární,
které souvisí se solením komunikací.
Pohyb solí v půdách není spojen jen s negativním vlivem na vodu a vegetaci, ale poškozuje
také vlastnosti půdy z agrochemického a ekologického pohledu. Za normálních podmínek se
nejvyšší obsahy solí v půdě akumulují podél krajnic. Transport do vzdálenějších míst závisí
na místních podmínkách, jako je např. sklon svahu, směr a typ drenážního systému, půdní typ,
vegetační kryt, přítomnost sněhu a ledu a také intenzita srážek. Vlivem srážek je sůl
transportována povrchovým odtokem do okolních půd. Pokud dochází k penetraci sodíkových
iontů půdním horizontem, mění se pH půdy a dochází tak k jejímu poškození. Ionty Na+ jsou
schopny vytěsnit Ca2+, K+, Mg2+, H+ a Al3+ ze sorpčního komplexu a pH půdy se zvyšuje. k
omezenému provzdušnění a propustnosti pro vodu (Sáňka, Čupr 2004). Aby došlo k
minimalizaci škod způsobených solením, je žádoucí, aby se v blízkosti komunikací
vyskytovaly tolerantní druhy vegetace, jak k obsahům solí v půdním roztoku, tak i k solným
aerosolům.
Jak je uvedeno v předchozí kapitole, při uplatnění typu posypu je postupováno dle plánu
zimní údržby, který je projednáván s CHKO Žďárské vrchy, který v místech nejblíže
situovaných významnému území z hlediska ochrany vod, půdy a přírody je nezbytné prověřit
v rámci provozu po dokončení stavby program zimní údržby.
Kromě výše popsaných jevů je zde možné riziko kontaminace půdy během výstavby, zejména
z úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště. Riziko
kontaminace půdy v průběhu výstavby lze minimalizovat udržováním předepsaného
technického stavu veškeré mechanizace, její preventivní pravidelnou údržbou a dodržováním
bezpečnostních předpisů. Celkově budou vlivy na běžné úrovni pro daný typ stavby.
Souhrn vyhodnocení vlivů na půdu
Tabulka č. 53
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

6. Vlivy na přírodní zdroje
Stavba přeložky silnice I/37 a navazujících dopravních staveb změní stávající morfologií
dotčeného terénu.
V dalších stupních přípravy stavby bude nutné provést geologický průzkum území a projekt
stavby případně upravit v závislosti na geologických poměrech lokality.
Souhrn vyhodnocení vlivů na přírodní zdroje
Tabulka č. 54
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MM

Významnost vlivu
Nevýznamný
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7. Vlivy na biologickou rozmanitost (flora, fauna, ekosystémy)
Vlivy na biologickou rozmanitost
Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících organismů a
ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí, zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i
mezi ekosystémy. Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organismy a
ekosystémy. Záměr se v předmětném území dotýká mozaiky biotopů od polních monokultur,
přes trvalý travní porost po hodnotnějších biotopy doprovázející zejména porost kolem
vodoteče Sázava a doprovodné vegetace.
Významné biotopy jsou zastoupeny zejména mimo přímou plochu záměru. Důležitá je z
pohledu záměru skutečnost, že trasa prochází CHKO Žďárské vrchy. Přechod trasy nivou
Sázavy je navržen s uplatněním mostního objektu. Tam, kde by dle řešení uvedeného
v technické studii došlo k zásahu do přírodního prostředí (významný biotop s výskytem
chráněných druhů) v rámci 1. části stavby je doporučeno prověřit možnost uplatnění přechodu
trasy mostním objektem (rybníky Převorovský, Nový Žďár, vlhkou loku s přírodním
biotopem) nebo přijmout kompenzační opatření vytvořením náhradních biotopů.
Na dotčené plochy nejsou výhradně vázány některé z významných druhů, vyskytují se v
rámci všech taxonů v okolí v silnějších populacích, než by mohli být dotčeni. Druhy jsou zde
zastoupeny počtech čítajících často jednotlivé jedince. Zábor biotopu v podobném případě
nepředstavuje negativní vliv na biologickou rozmanitost. Tam, kde by došlo k většímu
zásahu, jsou navíc navržena opatření.
Zde bude významným opatřením řešení mostními objekty přes Sázavu. V 1. části stavby je
přechod přes Sázavu řešen mostním objektem o čtyřech polích přes řeku Sázavu a
cyklistickou stezku délky 89,7 m a šířky 12,5 m (SO 202.1). Ve 2. části stavby jde o most
v km 3,2 přes Sázavu (řešen SO 203.2). Navržen je (dle technických údajů uvedených ve
Studii) trámový most o 8 polích z předpjatého betonu o délce 302 m, rozpětím polí 42 m a
volnou výškou pod mostem v místě řeky Sázavy 19,3 m. Pilíře jsou navrženy k umístění
mimo říční koryto.
Konstrukce mostu je navržena s ohledem na předpokládanou technologii výstavby, která
minimalizuje zásahy do území pod mostem. Na základě technických opatření je možné
zabezpečit minimalizaci vlivů na biologickou rozmanitost se zabezpečením obnovy
dotčených ekosystémů v území dotčeným stavbou.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezených zákonem č. 114/1992 Sb. Na základě
technických opatření (mostní objekty) a při zabezpečení kvalitní výsadby s odpovídající
druhou skladbou bude obnovena ekostabilita území.
Při projekční přípravě stavby budou mostní objekty řešeny s ohledem na průchodnost krajiny
zejména s ohledem na zabezpečení migrační prostupnosti (průchozí výška, která umožní
průchod živočichům a zajišťuje světelné podmínky v podmostí a průchozí šířka využitelná pro
živočichy k migraci). Tato průchodnost souvisí i se zabezpečením průchodnosti pro územní
systémy ekologické stability (lokální biokoridor Sázava).
Vlivy na chráněné části přírody, Natura 2000
Stavba obchvatu je vedena územím CHKO Žďárské vrchy.
Pro posouzení stavby bylo jako podklad pro zpracovanou Dokumentaci záměru zpracováno
„Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“ stavby
„I/37 Žďár nad Sázavou SZ + JZ obchvat“ (RNDr. Kuras, Ph.D., 08/2019, 01/2022), které je
uvedeno v Příloze č. 9. Cílem uvedeného hodnocení je odborné posouzení vlivu záměru na
předměty ochrany potenciálně dotčených EVL a PO.
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Vypracování posouzení vlivů na předměty ochrany EVL a PO je zpracováno dle vyhlášky
č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivů záměru a koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany
přírody a krajiny, a respektuje aktuální Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR:
„Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“
(z 10. března 2006).
Provedena byla rekognoskace zájmového území. Trasa uvažovaného obchvatu města Žďáru
nad Sázavou byla zevrubně prohlédnuta v době aktivity obojživelníků. Charakteristika
předmětů ochrany jednotlivých řešených lokalit soustavy Natura 2000 byla souborně
zpracována podle metodických dokumentů MŽP ČR a publikací AOPK ČR, zaměřených na
mapování biotopů Natura 2000.
V případě hodnoceného záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ v rámci přípravy
podkladu pro zjišťovací řízení nebyl vyloučen významný vliv na lokality a předměty ochrany
soustavy Natura 2000“ (Stanovisko OOP – RB a SCHKO Žďárské vrchy dle § 45i odst. 1
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, č. j. 03212/ZV/18 ze dne
21. 9. 2018). Zpracovatel posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění vzhledem k charakteru připravovaného záměru, vzdálenosti
k EVL a předmětům ochrany v jednotlivých EVL, uvádí, že lze jako potenciálně dotčené EVL
považovat (ve shodě se Stanoviskem OOP) 2 EVL, tj. EVL CZ0613809 Dívka a EVL
CZ0615014 Louky u Černého lesa.
Podkladem pro zpracování Dokumentace EIA bylo stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro „I/37 Žďár nad Sázavou, SZ + JZ
obchvat“(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO
Žďárské vrchy, č. j. 00450/ZV/2022 z 14. 2. 2022), které je uvedeno v Příloze č. 2
Dokumentace. Stanovisko uvádí, že všechny EVL se nacházejí v dostatečné vzdálenosti a
vzhledem k jejich předmětům ochrany a terénní situaci nemohou být záměrem nijak
ovlivněny a s ohledem na předmět žádosti a umístění záměru tedy lze vyloučit významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL na území CHKO Žďárské vrchy.
Vzhledem k celkovému charakteru území a potřebě zodpovědně posoudit možnost vlivu
stavby na území související s předměty ochrany nejblíže situovaných evropsky významných
lokalit bylo autorizovanou osobou zpracováno posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany EVL Dívka a EVL Louky u Černého
lesa
Trasa plánovaného obchvatu Žďáru nad Sázavou byla revidována, z hlediska možných
dopadů na předměty ochrany Natury 2000, termínování terénní pochůzky bylo s ohledem na
období rozmnožování žab, které je v tomto čase možno poměrně snadno akusticky
lokalizovat, následně dohledat a identifikovat. Byly vyhledávány potenciálně další místa
vhodná k rozmnožování obojživelníků (tj. v trase uvažovaného obchvatu a v blízkém okolí).
K danému účelu byla zpracována samostatná odborná podkladová studie (Weber 2019).
Výskyt obojživelníků a potenciál dotčené krajiny pro jejich migraci byl konzultován se
zpracovatelem odborné podkladové studie Mgr. Lukášem Webrem (PřF UP v Olomouci).
Z provedených šetření v místě a konzultace s odborníkem na problematiku batrachologie
zpracovatel posouzení uvádí, že:
• V blízkosti trasy uvažovaného obchvatu se nachází několik míst s početnější kumulací
obojživelníků, tj. severní litorál Kamenného rybníka při jižním okraji města Ždáru nad
Sázavou, rybník Pihoun při SZ okraji města a severní a severo-východní litorál
Konventského rybníka při S okraji města.
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• Z hlediska posuzovaného záměru je podstatný hojný výskyt kuňky ohnivé (Bombina
bombina) v rybníku Pihoun. Dle ozývajících se samců, byl v zarůstajícím rybníčku
Pihoun odhadnut výskyt na 200-300 jedinců kuňky. Jedná se tedy o velmi významné
stanoviště, kde se kuňky současně rozmnožují. Dle sdělení místních obyvatel je ale do
rybníku umísťována násada ryb (což je v rozporu s ochrannými podmínkami EVL
Dívka).
Vzhledem k charakteru stavby je možno očekávat standardní postupy pro výstavbu liniových
dopravních staveb. Za daným účelem je tedy podstatné zejména trasování stavby. Podklady
pro vyhodnocení dopadu záměru na předměty ochrany je z tohoto hlediska možno považovat
za relevantní.
Příčiny ohrožení kuňky ohnivé (Bombina bombina) lze rozdělit do dvou kategorií (sensu
Chvojková et al. 2011):
• faktory, které ovlivňují přímo početnost populací v důsledku zvýšené mortality
jedinců kuňky
• faktory, které na populace působí nepřímo, jako je potenciálně možná ztráta biotopu a
průchodnosti prostředím
Vlivy plánovaného záměru výstavby obchvatu města Žďáru nad Sázavou, na hodnocené
předměty ochrany soustavy Natura 2000 jsou, dle doporučení metodiky MŽP, uvedeny v
následující tabulce.
Vyhodnocení vlivu záměru na předmětné druhy ochrany lokalit soustavy Natura 2000.
Tabulka č. 55
Předmět ochrany
Kuňka ohnivá
(Bombina
bombina)
EVL Dívka

Hodnota*
-1

Termín
Popis
mírně U tohoto druhu jsou za vhodných podmínek (např.
negativní v deštivých obdobích vegetační sezóny) prokázané
migrace více než 1000 metrů od místa rozmnožování
(pravděpodobné jsou však i migrace na větší vzdálenosti v
případě výskytu příhodných suchozemských biotopů). U
kongenerického druhu B. variegata jsou dokumentovány
migrace jedinců na zimoviště v rozsahu stovek metrů (600
a více). Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v
blízkosti EVL představuje riziko v podobě přímého
dotčení rozptylujících se jedinců v období výstavby a
provozu stavby. Riziko vlivu stavby na populaci kuňky
ohnivé roste také s ohledem na blízkost rbn. Pihoun, který
je nedaleko uvažované trasy obchvatu, přičemž rbn. je
těžištěm výskytu kuňky v EVL (zdroj AOPK ČR).
V rámci provedeného šetření nebyl zaznamenán výskyt
kuňky ohnivé (Bombina bombina) v trase uvažované
přeložky silnice I/37. Trasa je vedena intenzívně
obhospodařovanými zemědělskými pozemky a výskyt
kuňky v takovém prostředí je nepravděpodobný, resp.
nevýznamný. Početný výskyt kuňky byl ale zaznamenán
v nedalekém rybníčku Pihoun (cca 200-300 jedinců
kuňky). Z hlediska lokalizace předmětu ochrany v EVL
Dívka
je
rybník
Pihoun
velmi
významným
(nejvýznamnějším) stanovištěm pro výskyt a vývoj kuňky
v EVL. Uvažovaný záměr trasy plánovaného obchvatu leží
v přímé vzdálenosti několika desítek metrů od místa
výskytu kuňky v EVL Dívka. Územně dotčena EVL
záměrem nebude. Stejně tak nebude dotčena hlavní trasa
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migrace kuňky podél bezejmenného toku mezi Pihounem,
navazujícím Jedlovským rybníkem a rybníkem Dívka. Je
zde ale vysoké riziko průniku jedinců kuňky do prostoru
staveniště, resp. nově zbudované komunikace, a zde jejich
fyzické likvidace projíždějícími vozidly (-1).
srpnatka fermežová
0
bez vlivu Trasa uvažovaného obchvatu vede v dostatečné
(Drepanocladus
vzdálenosti od EVL. Trasa obchvatu se nachází níže po
vernicosus)
proudu vodního toku, a tak je dotčení hydrologických
poměrů v území EVL s výskytem srpnatky možno
EVL Louky u
vyloučit. Nedojde k dotčení územní celistvosti. Navíc lze
Černého lesa
předpokládat, že vlivy nově zbudovaného obchvatu budou
dostatečně překryty stávající I/37.
* Hodnota významnosti vlivu na předmět ochrany je stanovena dle "Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů" a to
následovně: 0 ... žádný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv

Opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru, včetně
odůvodnění jejich stanovení
Potenciálním rizikem záměru je zejména jeho vliv na dispergující jedince kuňky ohnivé
(Bombina bombina). Proto by bylo vhodné respektovat níže uvedená zmírňující opatření:
Období výstavby:
Při vedení terénních a výkopových pracích vzniká riziko fyzické likvidace jedinců kuňky
(snůšek, larev a dospělých žab). Bude proto potřeba zamezit průniku rozptylujících se žab
z EVL, resp. rybníčku Pihoun, směrem ke staveništi obchvatu. Za tím účelem bude potřeba:
- instalovat bariérovou ochranu lokality Pihoun. Na okraj EVL (nikoli staveniště),
v části rybníku. Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat dočasnou
bariéru (PE fólie s výškou 50 cm). Účelem instalace tohoto zařízení by bylo
zabránění migraci obojživelníků do prostoru staveniště. Tento typ pastí se běžně
používá v silničním provozu, při jarním tahu obojživelníků.
- V době výstavby bude vhodné, aby průběh stavebních prací dozoroval tzv.
biologický dozor. Osoba pověřená dozorem bude předcházet dotčení stanovišť a
druhů. Konkrétní osobu biologického dozoru je doporučeno konzultovat s
příslušnou Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Dozor stavby
bude revidovat přítomnost žab a snůšek vajíček v terénních depresích, které budou
vznikat v období dešťových srážek. Přítomnost kaluží (viz např. vyjeté koleje od
projíždějící techniky, terénní deprese a zdrže, kde se bude kumulovat voda ap.) by
měla být eliminována. Bude zajišťovat případný transfer organismů, bude dohlížet
na průběh stavby, kácení dřevin ap. tak, aby byly eliminovány dopady na životní
prostředí. O průběhu bude veden záznam činnosti (vč. fotografické dokumentace),
který bude následně předán OOP. Případně problematické zásahy, mimo rámec
schváleného stavebního povolení, budou komunikovány s zástupci AOPK ČR a
správou v OP.
- Bude nezbytné zajistit, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do
kontaktu s vodou na lokalitě Pihoun. Obojživelníci, zejména jejich larvální stádia,
jsou velmi citliví na změny chemismu vody a případné znečištění (Zavadil 2011).
Totéž v případě provozu stavby, tzn. odvodňovací příkopy podél paty svahu
komunikace, budou zaústěny mimo EVL.
- Pro účely výstavby záměru nebude využívána místní nezpevněná komunikace,
která vede od zahrádkářské kolonie (na severním okraji Žďáru n./S.), přes hráz
rbn. Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem.
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Období provozu:
- Od rybníka Pihoun ve směru k uvažované komunikaci I/37 (obchvatu) se
nenachází migrační koridor. Lokalita Pihounu je v daném místě z tří stran
lemována intenzívně zemědělsky využívanými pozemky. Vzhledem k blízkosti
lokality a uvažované komunikace I/37, bude potřeba při západním okraji
komunikace instalovat jednostranně (směrem ke komunikaci) neprostupnou
trvalou zábranu o délce cca 300 m, a to v úseku přiléhajícímu k EVL. Trvale
umístěné záchytné bariéry mohou žáby ochránit i při tzv. nepravých tazích, kdy za
teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se kumuluje na
teplém povrchu vozovky (Mikátová & Vlašín 2004).
(Tradičně navrhované propustky pod komunikacemi se dlouhodobě ukazují jako
neúčinné a velmi problematické na údržbu (Vlček 2017), proto tyto nejsou
navrhovány. Navíc se v daném úseku nenachází migrační koridor.)
- Další opatření vyplývají ze zákona (ZOPK).
Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení
očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu záměru v případě jejich
provedení
V případě, že nebudou realizována zmirňující opatření navržená výše, lze očekávat vliv
záměru v rozsahu působení mírně negativních vlivů (-1), a to pouze na jediný druh, tj. kuňku
ohnivou (Bombina bombina). Další evropsky významné druhy ani typy evropsky
významných stanovišť záměrem nebudou dotčeny.
V případě respektování navržených opatření lze dosáhnout zmírnění zásahu do lokální
populace kuňky obecné (obdobně jako i dalších obojživelníků), a to v rozsahu cca (0) až (-1),
tedy v rozsahu „vliv záměru bude zanedbatelný“.
V závěru hodnocení zpracovatel uvádí, že trasa obchvatu vede v blízkosti několika EVL,
přičemž především v případě EVL Dívka je potenciální riziko dotčení zde vymezeného
předmětu ochrany, kterým je kuňka ohnivá (Bombina bombina). Na základě provedeného
hodnocení lze konstatovat, že dotčení zájmů ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000
bude v případě realizace a provozu nové komunikace mírně negativní. Mírně negativní vliv na
populaci kuňky obecné (Bombina bombina) lze dále efektivně snížit uplatněním navržených
zmírňujících opatření.
Vlivy na faunu a flóru
Vlivy na flóru a faunu přímé povahy nastanou v době výstavby komunikace v souvislosti
s prováděním zemních prací a dalšími stavebními pracemi. Před zemními pracemi bude
provedeno kácení dřevin, v největším rozsahu v úseku přemostění Sázavy a navazujícím
lesním porostu. Jedná se zejména o doprovodnou zeleň komunikací a zeleň podél vodního
toku a luční a lesní porosty. Z hlediska ochrany přírody má zásadní význam zásah v nivě
Sázavy. Existence mostu svou výškou vylučuje růst dřevin stromového vzrůstu do plné
velikosti zejm. díky změně světelných podmínek. Jak dokládá výskyt dřevin pod tělesem
např. blízko ležícího železničního mostu, není však existence dřevinného pokryvu pod
tělesem mostu vyloučena, předpokládána je však pravidelná údržba těchto ploch.
Dále se kácení dotkne několika skupin dřevin nevelkého významu.
V převážné většině záměr zasahuje do pozměněných biotopů s výskytem běžných druhů.
Během botanického průzkumu provedeného během vegetačního období roku 2019 nebyl ve
zkoumaném území zaznamenán žádný zvláště chráněný rostlinný druh dle vyhlášky MŽP č.
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395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, při
průzkumu v roce 2021 byly zjištěny prstnatec májový Dactylorhyza majalis – ohrožený druh
a vachta trojlistá Menyanthes trifoliata – ohrožený druh.
V některých částech území byl zjištěn z bezobratlých ohrožený otakárek ovocný Iphiclides
podalirius §, čmelák rodu Bombus, ale byli zjištěni jedinci, nikoliv hnízda ve sledovaných
lokalitách.
Z obojživelníků a plazů byli zjištěni chráněné druhy dle vyhl. č. 395/1992 Sb. silně ohrožené
kuňka ohnivá Bombina bombina §§, skokan zelený Pelophylax esculentus §§, ještěrka obecná
Lacerta agilis §§, slepýš křehký Anguis fragilis §§, ohrožené druhy ropucha obecná Bufo bufo
§ a užovka obojková Natrix natrix §.
Z ptáků byli zastiženi z chráněných druhů v místě stavby silně ohrožený čáp černý Ciconia
nigra §§ a ohrožený rorýs obecný Apus apus § a vlaštovka obecná Hirundo rustica §. Ze
savců byla při průzkumu zjištěna ve vzdálenosti cca 250 m od zájmového území vydra říční
Lutra lutra (SO), ale mimo něj.
Navržena jsou proto opatření pro zamezení negativního vlivu na zjištěné druhy (kapitola
D. IV), které jsou významné zejména pro projektovou přípravu a stavební práce.
Nejvýznamnějším ovlivněním z hlediska flory bude zásah do porostů dřevin a keřů v trase
navrhovaného obchvatu a nezbytných záborech území.
Nepřímé vlivy budou spočívat zejména v rušení ptáků hlukem z komunikace, což může být –
za předpokladu potvrzení výskytu význačných druhů – významné pro oblast v okolí mostu
přes Sázavu.
Investor bude postupovat v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, a požádá dle příslušných ustanovení o výjimku z ochranných podmínek pro
zvláště chráněné druhy.
Při další projekční přípravě stavby doporučujeme pokračovat se zoologickým, ale také
botanickým průzkumem, zejména v nivě Sázavy, ale také v místech, kde trasa prochází
v blízkosti vodních ploch. Vzhledem k umístění stavby v CHKO Žďárské vrchy jsou o území
poměrně významné informace z hlediska výskytu chráněných druhů flory a fauny. Přímo
v místě stavby je předpoklad, že stavba může být realizována bez významného negativního
dopadu na floru a faunu za předpokladu dodržení navrhovaných opatření, doplněných o
prověření možnosti umístění mostního objektu v oblasti rybníků Převorský a Nový Žďár nebo
uplatnění kompenzačních opatření vytvořením náhradních biotopů.
Záměrem budou dotčeny následující ekosystémy:
• Orná půda (intenzivně obhospodařovaná pole)
Obdělávaná orná půda je v zájmovém území v 1. části stavby velmi výrazně
zastoupena. Jedná se o systém, u něhož je sukcese blokována pravidelným
odnímáním biomasy, mechanickým i chemickým obděláváním půdy. Biota je
druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů.
• Porost a niva vodního toku
Ekosystém tvoří koryto toku, včetně jeho hydrologického režimu, a jeho
břehové porosty (Sázava). Niva toku je současně významným krajinným
prvkem a prvkem územních systémů ekologické stability (lokálním
biokoridorem)
• Louky středně vlhké a vlhké, u kulturní sečené louky, nebyl prokázán botanický
a zoologický význam, která by nebylo možné vedením trasy akceptovat,
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v místech, kde byl prokázán významný biotop je navrženo kompenzační
opatření pro zamezení dotčení celého tohoto přírodního systému.
• Systém intenzivně antropogenně ovlivněný
Do této kategorie je možné zařadit např. ekosystémy podél liniových
komunikací v zájmovém území a také např. ekosystém zahrádkářských osad
nebo dalších kulturních ploch. V zájmovém území jsou tyto ekosystémy
poměrně hojně zastoupeny a budou významně dotčeny.
• Mimolesní zeleň
Jedná se o dotčenou zeleň v nivě Sázavy a převážně ve 2. úseku stavby při
průchodu trasy jižně od zástavby města.
Těmto systémům odpovídá druhová skladba flory i fauny. Z chráněných druhů rostlin nebyly
v trase vymezené pro navrhovaný obchvat zjištěny při průzkumu v roce 2019 chráněné druhy
rostlin, při průzkumu v roce 2021 byly zjištěny dva ohrožené druhy (prstnatec májový
Dactylorhyza majalis a vachta trojlistá Menyanthes trifoliata). Z toho důvodu je navrženo
prověřit přemostění v rybníků Převorovský a Nový Žďár včetně související vlhké louky.
V rámci stavebních prací sice může dojít k částečnému narušení tohoto biotopu, ale po
dokončení prací bude možné očekávat jeho přirozenou obnovu.
V rámci průzkumu byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Zvláštní pozornost
byla věnována zejména výskytu obojživelníků, a především ze silně ohrožených
obojživelníků kuňce ohnivé Bombina bombina. Samostatně ovlivnění tohoto druhu je
uvedeno posouzení vlivu záměru dle §45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, které je uvedeno v Příloze č. 9.
Příčiny ohrožení kuňky ohnivé Bombina bombina lze rozdělit do dvou kategorií (sensu
Chvojková et al. 2011), s to faktory, které ovlivňují přímo početnost populací v důsledku
zvýšené mortality jedinců kuňky (tyto faktory platí pro všechny obojživelníky) a faktory,
které na populace působí nepřímo, jako je potenciálně možná ztráta biotopu a průchodnosti
prostředím. Pro zabezpečení zamezení mortality jedinců všech obojživelníků je nezbytné
v částech, kde je výskyt možný (tj. v případě kuňky o blízkost lokality Pihoun, lokality
v blízkosti rybníků Převorský a Nový Žďár, rybníku Jordánek, rybníku na p. č. 768 Za Starým
dvorem) provést trvale umístěné záchytné bariéry, které mohou žáby ochránit i při tzv.
nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci vyhledávají hmyz, který se
kumuluje na teplém povrchu vozovky.
V případě blízkosti lokality Pihoun a rybník Jordánek jde o bariéru umístěnou po pravé straně
trasy silnice (ve směru staničení), u rybníku na p. č. 768 Za Starým dvorem na opačné straně
vedení trasy silnice. V případě rybníků Převorský a Nový Žďár za předpokladu, že bude
realizován mostní objekt není tato bariéra nezbytná, významná je pro období výstavby.
Z hmyzu byl zjištěn výskyt ohroženého otakárka ovocného Iphiclides podalirius a čmeláci
Bombus. Tyto druhy jsou zastoupeni i v okolí, nebyl prokázán výskyt hnízd v případě
čmeláka. Dopady na čmeláky lze efektivně eliminovat termínováním prací na zimní období,
kdy kolonie čmeláku nepřezimují (přezimují pouze matky, a to mimo původní podzemní
hnízda – ale jak je uvedeno, tato nebyla zjištěna).
Z dalších bezobratlých nebyl během terénního průzkumu v linii posuzovaného záměru
zaznamenán výskyt chráněných druhů bezobratlých dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Z ptáků silně ohrožený čáp černý Ciconia nigra a ohrožená vlaštovka obecná Hirundo
rustica, sledován byl v širším území ohrožený druh rorýs obecný Apus apus. Nebylo
prokázáno, že druhy jsou na zájmové území vázány, je zde jejich potravní výskyt. Negativní
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ovlivnění těchto druhů stavbou je nepravděpodobné. Průzkum zachycuje pás vymezený pro
navrhovanou stavbu. Mimo tento rozsah se mohou vyskytovat další druhy, zejména
z ornitofauny. Většina ptáků byla sledována na přeletu nebo při zastávce při sběru potravy. V
širším zájmovém území, které je Chráněnou krajinnou oblastí, je výskyt zejména ornitofauny
podstatně významnější. Většina ze zjištěných druhů byla zaznamenána ve větší nebo menší
vzdálenosti od vymezeného úseku pro obchvat Žďáru nad Sázavou.
Z hlediska ornitofauny se v území vyskytují druhy s velmi širokou ekologickou valencí,
většina druhů je vázána na prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní
monokultury a navazujícího lesního prostředí. V případě realizace záměru nedojde k zániku
významných hnízdních biotopů. Stavba je vedena především agrocenózou, pravidelně
obdělávanou. Většina druhů hnízdících v tomto prostředí snadno hnízdí v okolí, efektivními
se jeví některé kompenzační opatření (výsadba keřů a dřevin), které zaniklá hnízdní prostředí
mohou nahradit.
Především porosty dřevin skýtají hnízdní možnosti. S ohledem na možnost nerušeného
hnízdění bude odstranění vegetace provedeno pouze v mimo hnízdní období. V době od 20.
dubna do 10. srpna se nesmí rušivě zasahovat do hnízdění rorýse obecného.
Tuto skutečnost prověří zejména práce ekodozoru, který bude pro průběh stavby stanoven.
V následujícím roce po odstranění zeleně již nebudou v zájmovém území vhodné podmínky
pro hnízdění ani potravní příležitosti. Živočichové se mu tedy budou spíše vyhýbat (i s
ohledem na rušivé vlivy související se stavbou). Odstranění vegetace v zimním období sníží
i negativní ovlivnění bezobratlých.

Mimolesní zeleň
Veškerou mimolesní zeleň v místě stavby je třeba chápat jako součást stávajícího rázu
krajiny, v níž hraje svou důležitou úlohu. Proto je třeba kácet v co nejmenší možné míře.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Nutné kácení porostů bude podle návrhu kompenzováno výsadbou nové zeleně. V dalších
stupních přípravy stavby, až bude podrobně vyhodnocen a kvantifikován zásah do všech
porostů a jejích kácení, bude nutno navrhnout náhradní výsadby v adekvátním rozsahu
vzhledem ke káceným dřevinám a ve spolupráci s orgánem ochrany přírody.
Jako další určitou kompenzací za zlikvidované porosty je možno považovat ozelenění svahů a
náspů tělesa komunikace a osázení stanovištně vhodnými druhy keřů (s preferencí
autochtonních druhů).
Všechny dřeviny, které budou zachovány a mohou být při výstavbě negativně ovlivněny,
budou chráněny před poškozením jejich nadzemních i podzemních částí stavební činností.
Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude zajištěna ochrana dle
požadavků uvedených v platné státní normě ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v
krajině – Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Ochrana se týká celé
kořenové zóny, což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie) rozšířená o 1,5 m po
celém obvodu. Pokud budou prováděny odkopávky či navážky stávající půdy v okolí či přímo
v kořenové soustavě dřevin, pak bude třeba zajistit vhodným technickým opatřením jejich
ochrana tak aby se nezměnil přísun vody a vzduchu ke kořenům. Pokud bude třeba u
některých stromů redukce kořenové či nadzemní části stromů, bude tak muset učinit
specializovaná firma a její odborně způsobilý pracovník.
Náhradu dotčené zeleně a vytvoření nových přírodě blízkých lokalit i omezení hluku
související s předpokládaným zvýšením provozu je v krajině možné částečně kompenzovat
kvalitně zpracovanými vegetačními úpravami.
Návrh skladby dřevin v rámci vegetačních úprav bude významný pro zabezpečení obnovy
ekologické stability porostů v území bezprostředně souvisejících s trasou přeložky.
Významná bude skladba výsadeb, která musí odpovídat souvisejícímu přírodnímu prostředí a
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bude vycházet z původních a stávajících rostlinných společenstev, klimatických podmínek se
zohledněním nových stanovištních podmínek. Použité druhy dřevin krajinné zeleně budou
domácího původu. Stromové a keřové patro v kombinaci se zatravněnými plochami je
koncipováno tak, aby plnilo stabilizační funkci a posílilo začlenění stavby do krajiny. Důraz
je kladen na estetickou kvalitu a možnost odhlučnění a zapojení trasy do krajinného systému.
Stejně tak bude významná ochrana navazujících porostů tak, aby nedocházelo k jejich
zbytečnému narušení nevhodně řešeným postupem výstavby.
Porosty jsou pozměněné a antropogenně ovlivněné, plní v urbanizované a zemědělsky
využívané krajině důležitou ekostabilizující funkci a jsou významným refugiem řady druhově
poměrně početných zoocenóz. Přímé zásahy do biokoridoru budou sice plošně
minimalizovány (most na pilířích), zejména fauna však bude rušena a nepříznivě ovlivněna
stálým provozem po přeložce I/37. Výše uvedené vlivy se obdobně projeví i u ostatní
vegetace.
Možným důvodem ovlivnění zdravotního stavu porostů mohou být splachy posypových soli
při zimní údržbě vozovky, popř. aerosol těchto chloridových sloučenin v ovzduší. Navrženo
je řešení nakládání s dešťovými vodami, pro posuzovaný záměr, je tento možný vliv
soustředěn především do krajnice a silničního příkopu. Doporučeno je uplatnění stromů
snášející zasolení v době zimní údržby.
Dalším potenciálním vlivem na faunu a flóru uvedeného území může být i změna světelných
poměrů v dosud poměrně sevřeném a zarostlém údolí. Navrženým technickým řešením stavby
a jejím umístěním bude tento vliv omezen.
Potenciálním vlivem může být určitá změna hydrologických poměrů v půdě a změna
stanovištních podmínek. Navržena jsou a následně budou dále projekčně rozpracována
zmírňující opatření.
Lesní porosty zejména v oblasti nivy Sázavy mohou být ovlivněny emisemi z dopravy po
přeložce, vzhledem k rozptylovým podmínkám. Jak je uvedeno výše, navrženy budou
výsadby zeleně, která bude náhradou za kácenou zeleň a začlení trasu do území. Dalším
nevyhnutelným vlivem na vegetaci (i doprovodnou faunu) zájmového území je zásah do
území souvisejícího s oblastí historicky a kulturně nejcennější lokalitě města v k. ú. Zámek
Žďár. Významné bude zabezpečení výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním
příznivého architektonického řešení s možností vyhlídek na Zelenou horu ze strany obchvatu
a možnosti zabezpečení příznivého pohledu naopak od kostela sv. Jana Nepomuckého.
Doporučeno je konzultovat návrh výsadeb v tomto úseku s příslušnými odbornými
pracovníky.
Vliv na nivu (VKP)
Stavba mostu funkce údolní nivy významným způsobem neovlivní. Základní podmínkou je
dodržení všech zmírňujících opatření, které jsou uvedeny v kapitole D. IV.
Vliv na územní systém ekologické stability
Stavba bude řešena s ohledem na zabezpečení funkčnosti souvisejících prvků územních
systémů ekologické stability. Trasa v úseku mostu přes Sázavu nezasáhne lokální biocentrum
U trati, ale je vedena v jeho blízkosti. Zároveň trasa kříží mostním objektem lokální
biokoridor Sázava ve dvou místech v km 0,533 a v km 3,200 (přemostění řešeno v SO 202.1
Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku a SO 203.2 Most v km 3,200 přes
Sázavu). Veškeré zásahy do ÚSES a lesních porostů musí být v co největší možné míře
minimalizovány, aby si tyto důležité ekostabilizující prvky i nadále udržely svou funkci.
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O rozmístění a rozsahu územních systémů ekologické stability rozhoduje pět základních
kritérií:
• Kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů dané pestrostí relativně trvalých
přírodních podmínek – nebude dotčeno, možnost zabezpečení funkčnosti prvku
zůstane zachována, pro funkčnost prvku je podstatné zachování kontinuity stanovišť.
• Kritérium prostorových vazeb ekosystémů – nevznikne bariéra neumožňující migraci,
nebude omezena prostupnost ÚSES. Kontinuita stanovišť nebude narušena.
• Kritérium minimálních nutných prostorových a časových parametrů – velikost
biocentra nebude změněna, biocentrum nebude stavbou dotčeno, pro dobu výstavby
budou učiněna opatření, aby nedocházelo v zásahu do vymezené plochy tohoto prvku.
• Kritérium aktuálního stavu krajiny z hlediska endogenní ekologické stability
jednotlivých částí – po ukončení stavby se prostor i lokálně dotčený stavbou vrátí k
možnosti obnovy ekostabilizační funkce v dotčeném prostoru lokálního rozsahu a
charakteru.
• Kritérium společenských záměrů a limitů v souvislosti s celkovou koncepcí rozvoje a
možnosti využití krajiny – střet prvků ÚSES s investičním zájmem navrhované stavby
bude technicky a prostorově zabezpečen.
V souvislosti s opatřeními pro zabezpečení funkce územních systémů v území budou
dodržena následující opatření pro projekt:
• Budou dodrženy minimální parametry pro průchod biokoridoru, návrh projektu
mostního objektu bude konzultován s autorizovanou osobou pro projektování
územních systémů ekologické stability a příslušným orgánem ochrany přírody a
krajiny
Opatření pro stavbu:
• Během stavby budou učiněna opatření pro zamezení šíření invazních druhů rostlin
• Provedena bude důsledná obnova dotčených částí půdního povrchu
• Dřeviny, jež budou v území ponechány, a bude u nich hrozit poškození stavebními
stroji, budou vhodným způsobem ochráněny (geotextilie, bednění).
• Veškeré práce by měly být prováděny mimo vodní prostředí.
• Během stavebních prací bude sledován výskyt fauny, zejména vodní, v případě
zjištěného úhynu, je třeba práce okamžitě zastavit a kontaktovat příslušné orgány a
organizace ochrany přírody.
Dojde k plošnému zmenšení výměry stromové zeleně v km 3,200 v biokoridoru a ve směru k
okraji biocentra vlivem kácení dřevin v úseku pod mostem a podél mostu (cca 5 m na obě
strany). Funkčnost biokoridoru nebude s ohledem na relativně malý zábor významně
ovlivněna. V rámci stavebních prací bude nezbytné minimalizovat kácení dřevin jen na
skutečně nezbytný rozsah.
Vlivy stavby přeložky silnice I/37 lze v daném území účinně zmírnit řadou konkrétních
technických a organizačních opatření na minimum tak, aby negativní dopady do území byly
akceptovatelné. Tato opatření jsou navržena a budou zahrnuta v dalších stupních přípravy
stavby.
Základní navržené podmínky z hlediska ochrany flory a fauny:
Opatření obecného charakteru
Základem ochrany všech složek krajiny je minimalizace devastací a narušení prostředí v
průběhu stavby, zejména:
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• maximální možné udržení stavby v půdorysu budoucí zastavěné plochy a omezení
devastací v okolí
• vymezit staveniště, dopravní a stavební postupy v programu organizace výstavby
zohledňujícím požadavek na minimalizaci devastací
• následně stavební činnost udržet v tomto rozsahu
• minimalizovat pojezdy techniky po místních cestách a silnicích
• dle možností hygienická opatření, minimalizace rozsahu odkrytých nezpevněných
ploch
Opatření k ochraně cenných biotopů
• minimalizovat devastace vymezených ploch cenných biotopů stavbou (vodoteč Sázava
a její niva, lesní porosty v okolí stavby)
• citlivý postup výstavby v okolí cenných biotopů – minimalizovat zde tvorbu deponií,
skládek, parkování, pojezdy, zajistit plochy proti splachům atd.
• legislativní ochrana vymezených významných biotopů jako součástí ÚSES a VKP
• zachovat, event. obnovit vhodný management ploch významných biotopů pro
zachování biodiverzity společenstev, genofondu druhů a zvýšení stability proti
působení vnějších vlivů
• zvážit možnosti revitalizace narušených biotopů a cenných ploch
• monitorovat stav biotopů a dle aktuálního stavu případně upravovat management
Opatření k ochraně vodního režimu krajiny a jakosti vod
• minimalizace narušení režimu hydrologicky významných zón infiltrace, retence
• minimalizovat dotaci toku a nádrží kontaminanty a splachy jemnozemě v průběhu
výstavby i provozu
• revitalizace, obnova biologické aktivity toků k odbourání znečišťujících látek
Opatření k ochraně krajinné zeleně
• minimalizace přímých devastací, narušení ploch zeleně a kácení
• následná realizace vegetační úpravy přirozenými dřevinami, vč. event. výsadeb
izolační zeleně s polyfunkčním významem pro obyvatelstvo, komunikaci, biocenózy a
krajinu jako celek
• rekultivace dočasných záborů a sanace devastací s obnovou zeleně
• v rámci objektu vegetačních úprav bude provedeno zapojení liniové stavby do krajiny
Opatření k ochraně živočichů
• kácení stromů realizovat v rozsahu nezbytně nutném, v případě všech druhů ptáků
platí ochrana zaručení jejich hnízdění ze zákona, v případě §5a zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, přímá ochrana jejich hnízd, zásahy do
mimolesní vegetace budou probíhat mimo období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo
1. 4. až 31. 7., u rorýse obecného v době od 20. 4. do 10.8.
• zahájení prací, tj. první výkopové práce, skrývku zeminy apod. směřovat na dobu
mimo období hnízdění, samotné stavební práce mohou při vhodném zahájení probíhat
neomezeně po celý rok
• v případě nalezení živých exemplářů (zejména plazi a obojživelníci) je nutné zajistit
jejich přenesení mimo stavbu poblíž lokality do vhodného biotopu
• investor požádá dle příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o výjimku z
ochranných podmínek pro ZCHD.
• před zahájením prací ekodozor provede zjištění aktuálního stavu území každého
dílčího úseku.
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Opatření k ochraně krajiny
• udržet v přijatelných mezích (zohledňujícím přírodní složky, cenné biotopy, vymezený
ÚSES a též stávající zákonem jmenované významné krajinné prvky, resp. krajinný
ráz) následnou urbanizaci krajiny
Navržená kompenzační opatření
• za stromy, dotčené stavbou v nezbytně nutném rozsahu, bude provedena náhradní
výsadba, podrobný výčet velikosti náhradní výsadby a samotný projekt výsadeb, který
umožní začlenění trasy obchvatů do okolní krajiny
• vytvořeny budou náhradní biotopy (např. tůňky) pokud nebude možné realizovat na
základě prověření v projektu přemostění dvou rybníků v začátku trasy
• při výsadbách budou uplatněny domácí druhy dřevin s ohledem na okolní přírodní
charakter území.
Návrh monitoringu negativních vlivů
• na realizaci stavby bude vymezen „biologický dozor“, tzn. odborně způsobilá osoba,
která bude kontrolovat dodržování stanovených podmínek, bude pravidelně sledovat,
zda nedochází i přes navržená opatření k závažným negativním vlivům na přírodní
prostředí a v případě potřeby navrhovat další nutné kroky (účast příslušné odborně
způsobilé osoby je ostatně zpravidla požadována i v podmínkách pro udělování
výjimek k záchranným odlovům či transferům, např. plazi, obojživelníci).
Souhrn vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost – floru, faunu a ekosystémy
Tabulka č. 56
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný

8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Posouzení míry vlivu stavby na zákonná kritéria krajinného rázu
Posouzena jsou následující zákonná kritéria krajinného rázu z hlediska:
• Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
• Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
• Vliv na vzláště chráněná území (ZCHÚ)
• Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
• Vliv na kulturní dominanty
• Vliv na estetické hodnoty
• Vliv na harmonické měřítku krajiny
• Vliv na harmonické vztahy v krajině
Tabulka č. 57
Zákonná kritéria krajinného rázu (dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Vliv na vzláště chráněná území (ZCHÚ)
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítku krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Souhrnná míra vlivu stavby
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
Slabý až středně silný
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Uvedené hodnocení platí za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření:
• Kompenzační opatření, zejména v prostoru Dolního hřbitova:
- vegetační úpravy odčleňující Dolní hřbitov od trasy silnice
- snížení sklonu náspu plynulým rozšířením nápypu v místě navazujícím na objekt
(vizuální potlačení sklonu násypu)
• Prověření možnosti přemostění nivy Sázavy včetně obou rybníků (ochrana stávajících
významných biotopů) nebo snížení nivelety komunikace vůči hospodářskému dvoru
Lyry s výškou nepřesahující střechy domů podél ulice Dvorská (vizuální ochrana
hospodáského dvora Lyra) a kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů)
Na základě zjištěných údajů, vzhledem k počtu identifikovaných znaků a hodnot vymezených
v dotčeném území je možné uvést, že navržené vedení trasy je přijatelným řešením.
Nejproblematičtější úsek je vymezený jako lokalita 1, vedení trasy se cennému území Dolní
hřbitov a dvoru Lyra vyhýbá, ale vyžadována jsou opatření, která umožní převedení trasy tak,
aby nedošlo k nepříznivému narušení tohoto významného území.
Trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě
města Zámku Žďár. Trasa obchvatu umožní opětovné zcelení tohoto území. Provoz na
stávající trase má devastující účinky na barokní most přes Stržský potok.
Doprava přes tento most je v současnosti významná. Sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše,
sv. Jana, sv. Cyrila, sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje byly nahrazeny v
roce 2008, kdy byla provedena celková rekonstrukce mostu, nahrazeny kopiemi (uloženy na
Dolním hřbitově), přesto doprava je pro mostní objekt problematická, jak dokladuje např.
následující fodokumentace.
Stávající vedení trasy I/37 ve směru k I/19 v území mezi Branským a Konventským rybníkem
neumožní plně revitalizovat toho území. Naopak trasa obchvatu odvede tranzitní i ostatní
zátěž v historicky a kulturně nejcennější lokalitě města Zámku Žďár a umožní opětovné
zcelení tohoto území, které je významné pro uvedenou lokalitu s významnými kulturními a
historickými památkami (stávající provoz má významně negativní vliv na barokní most přes
vodoteč). Odkloněním trasy dojde k celkovému zklidnění a možnosti opětovného propojení
Zámku, Taferny, Lyry a barokního hřbitova, což se příznivě může projevit na možnosti
komplexního využití tohoto významného území města.
Vlivy navrhovaného záměru se projeví zejména v lokálním měřítku, v širším měřítku se
projeví omezeně.
Vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik
Vliv navrhovaného záměru je z hlediska zásahu do identifikovaných přírodních znaků a
hodnot hodnocen jako slabý až středně silný. Nebude představovat zásadnější negativní vliv
na přírodní charakteristiky území vzhledem k navrhovanému technickému řešení stavby a
typu navrhovaného řešení související se začleněním stavby do krajinného systému. Vzhledem
k tomu, že záměr výrazněji neovlivní přírodní charakteristiku v potencionálně dotčených
krajinných prostor, lze vliv na rysy a hodnoty přírodních charakteristik považovat za
akceptovatelné.
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
V zájmovém území lze identifikovat významné hodnoty kulturní a historické. Navrhovaná
trasa tyto hodnoty respektuje, navržena jsou opatření pro dodržení omezení vlivu na dané
rysy. Zásadní dopad na rysy a kulturní a historické charakteristiky nejsou předpokládány při
dodržení navrhovaných opatření.
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Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) a soustavu Natura 2000
Celé území, jímž je navrhovaná trasa vedena, je součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Trasa obchvatu vede v blízkosti několika EVL, přičemž především v případě EVL
Dívka je posouzeno potenciální riziko dotčení zde vymezeného předmětu ochrany, kterým je
kuňka ohnivá (Bombina bombina). Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že
dotčení zájmů ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 bude v případě realizace a
provozu nové komunikace mírně negativní. Mírně negativní vliv na populaci kuňky ohnivé
(Bombina bombina) lze dále efektivně snížit uplatněním navržených zmírňujících opatření.
Vzhledem k výše uvedenému lze souhrně uvést, že z hlediska krajinného rázu nebude mít
navrhovaný záměr, za předpokladu dodržení navrhovaných opatření uvedených v následující
kapitole D.IV, významný vliv na zvláště chráněná území a soustavu NATURA 2000.
Vzhledem k výše uvedenému lze souhrně uvést, že z hlediska krajinného rázu nebude mít
navrhovaný záměr, za předpokladu dodržení navrhovaných opatření uvedených v následující
kapitole, významný vliv na zvláště chráněná území a soustavu NATURA 2000.
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
V dotčeném území se nachází několik VKP ze zákona. Jedná se o vodoteč a její údolní nivu,
lesy a lesní enklávy, rybníky (vodní plochy). Návrh řešení stavby tyto VKP respektuje a
stavba je navržena s ohledem na tyto prvky, které budou stavbou dotčeny. Souhrnný vliv na
identifikované VKP je klasifikován jako slabý až středně silný. Trasa se dotýká několika
lesních porostů a překonává vodoteč Sázava na dvou místech. Významný vliv bude v době
výstavby, po jejím ukončení se přírodní systém postupně obnoví a území obnoví svou
přírodní funkci.
Vliv na kulturní dominanty
Zejména ve vymezené lokalitě 1 krajinného rázu jsou identifikovány kulturní a historické
dominanty, významné pro krajinný systém. Na základě vyhodnocení vlivů záměru na
jednotlivé znaky a hodnoty krajinného rázu spojené s kulturními dominantami lze
konstatovat, že vliv navrhovaného záměru je přijatelný a z hlediska hodnocení míry
klasifikace je označen jako středně silný. Podmínkou je dodržení navrhovaných opatření pro
zmírnění vlivu stavby (kompenzační opatření – výsadba zeleně odčleňující Dolní hřbitov,
vizuální potlačení násypu, dodržení výšky vedení trasy vůči okolní zástavbě z hlediska
podledových charakteristik, prověření přemostění nebo snížení nivelety komunikace a
kompenzační opatření).
Na začátku trasy je z hlediska krajiny významná již výše uváděná oblast související s vedením
trasy obchvatu v blízkosti barokního hřbitova, obchvat po prvním horizontu krajiny údolí
Sázavy naproti dominantě kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře mírně naruší
statickou scenérii zemědělské krajiny, stejně tak připomínkované potlačení přírodní hodnoty
krajinného rázu při přechodu koryta Sázavy potlačí mírně přírodní hodnotu krajinného rázu.
S tím bude souviset i zabezpečení výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním
příznivého architektonického řešení s možností vyhlídek na Zelenou horu ze strany obchvatu.
Zároveň bude možné řešit pohledové charakteristiky ze směru od kostela sv. Jana
Nepomuckého a v opačném směru.
Tento zásah se může příznivě uplatnit v daném prostoru za předpokladu uplatnění co
nejlepšího estetického řešení s uplatněním doplnění výsadby s ohledem na pohledové
charakteristiky z historické části.
Vliv na estetické hodnoty
Trasy liniových komunikací se zářezy, násypy, mosty nebo tunely mívají vzhledem k velké
dimenzi obvykle vliv na estetické hodnoty území. Je možné uvést, že trasa (mimo začátek 1.
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úsek stavby, kde jsou navržena opatření) je vedena v maximální míře mimo esteticky
nejvýznamnější lokality a dostává se do konfliktu s esteticky hodnotnými částmi krajiny
omezeně. Současně lze přijmout opatření na omezení takového vlivu. Vlivy jsou označeny
jako většinou jako středně silné. Zejména v oblasti vodoteče a lesního porostu je nezbytné
postupovat v rámci stavby s důsledným dodržením vymezeného trvalého záboru a následně
uskutečnost doplnění trasy o výsadbu zeleně s estetickým účinkem na okolní prostředí, které
umožní začlenění trasy do území.
Vliv na harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině
Pozitivní projevy harmonického měřítka v krajině lze sledovat zejména s ohledem na vodoteč
Sázavu, lesní a vodní plochy v krajině. Vzhledem k vedení nové trasy a její průchodnost
územím, lze navrhovanou stavbu vymezit ve vztahu k harmonickému měřítku, za
předpokladu splnění navrhovaných opatření jako slabé, po dobu výstavby jako středně silné.
Výstavbou navrhovaného záměru dojde ke změně charakteru dotčeného území. Z hlediska
dosavadních vztahů dojde k částečnému snížení některých hodnot krajinného rázu. Tento fakt
lze kompenzovat zapojením záměru do krajinné struktury, významné bude zabezpečení
výsadeb v prostoru doprovázejících obchvat s uplatněním příznivého architektonického
řešení. Zabezpečena bude možnost vyhlídek od Zelené hory na okolní prostory tak, aby trasa
přeložky silnice I/37 nezpůsobila nepříznivý pohled od kostela sv. Jana Nepomuckého, včetně
pohybové složky projíždějících vozidel po této komunikaci. Uplatněny budou vegetační
úpravy, které začlení dopravní trasu do krajinného systému.
Na základě rozboru možného ovlivnění krajiny jsou navržena opatření pro omezení tohoto
vlivu:
• V lokalitě 1 bude zabezpečeno vizuální nenarušení a neodclonění kulturních a
terénních dominant, které jsou místem s význačným kulturním a historickým
významem. Zabezpečeno bude nenarušení pohledové osy na Zelenou horu ze strany
obchvatu a zachování pohledu od a ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.
• Provedena bude eliminace zásahu ve směru k Dolnímu hřbitovu vizuálním potlačením
výčky násypu jeho rozvolněním a doplněním o výsadbu zeleně, která esteticky oddělí
dopravní trasu od objektu Dolního hřbitova.
• Prověřena bude možnost přemostění Sázavy a rybníků (Převorský, Nový Žďárský a
související vlhké louky) nebo snížení nivelety komunikace s výškou do úrovně střech
objektů podél ulice Dvorská (pohledová ochrany dvora Lyra).
• Pro začlenění trasy do okolní krajiny budou prováděny zásahy do krajinných prvků
v co nejmenší míře (snaha zachovávat porosty zeleně vázané na koryto vodoteče při
přípravě stavby a v době stavby)
• Brán bude ohled na estetické řešení detailů stavby. Protihluková opatření (PHS) budou
řešena s ohledem na ochranu ornitofauny, ale také s ohledem začlenění PHS do
území.
• Zeleň, která bude na dotčených plochách odstraněna, bude v maximální míře
nahrazena novými výsadbami, zachován bude liniový charakter výsadby podél
vodoteče a blízkých vodních ploch.
• V rámci sadových úprav a ozelenění trasy budou upřednostněny původní dřeviny nebo
dřeviny vázáné na danou lokalitu.
• Při návrhu výsadeb bude brán ohled na zachování důležitých pohledových os a
neopakovatelnost krajinné scény.
• Dodrženy budou parametry sadebního materiálu dle TP 99 Vysazování a ošetřování
silniční vegetace“ a dodatku č. 1, včetně TKP 13 Vegetační úpravy.
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K zásahu do krajinného rázu výstavbou zejména staveb liniového charakteru dochází obecně
vždy. Dotčený krajinný prostor je charakterizován přírodními, kulturními, civilizačními
charakteristikami a estetickými hodnotami. V konkrétním případě dochází k slabému až
středně silnému zásahu do shora uvedených hodnot přítomných v území. Horizont výstavbou
nebude dotčen, panorama krajiny se záměrem významně nezmění. Trasa je vedena s ohledem
na výškové charakteristiky území. Krajinná scéna zůstane zachována. Předpokladem je
dodržení možnosti snížení výšky náspů (vizuální rozvolnění zabezpečující zjemnění násypů a
doplnění estetické zeleně).
Navržený záměr neolivní významně historicky a kulturně nejcenější lokality města, které jsou
významným předmětem ochrany. Navržena jsou opatření pro omezení vlivu na tyto památky,
zejména pohledové chrakteristiky, ale zekména průchodnost trasy v oblasti Dolního hřbitova
a navazující část přechodu přes nivu Sázavy a související rybníky.
Trasa navrhovaného záměru respektuje opatření k ochraně krajinného rázu vymezeného v
ZÚR Kraje Vysočina, který vymezil dotčené území jako území s předpokládanou vyšší mírou
urbanizace a stanovil hlavní cílové využití krajiny pro intenzivní zemědělskou výrobu a s ní
spojené ekonomické aktivity, bydlení, místní a nadmístní veřejnou vybavenost a místní a
nadmístní ekonomické aktivity. Zásady vymezené pro činnost v tomto území navrhovaný
záměr respektuje a bude plnit podmínky pro začlenění trasy do území s ohledem na jeho
charakter a specifické charakteristiky území. Koridor trasy se vyhýbá nejcennějším lokalitám
z hlediska ochrany krajinného rázu. Potenciálním ovlivněním mohou být ty části, které
souvisejí s překročením trasy přes vodoteč Sázavu s jejími břehovými porosty, které souvisejí
zároveň s prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES).
Technické řešení vedení trasy je navrženo s ohledem na průchodnost trasy s ohledem na tyto
prvky a současně byla trasa začleněna do míst dotčeného krajinného systému.
Záměr nebude v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území. S ohledem na
potenciální vliv stavby na identifikované prvky jsou navržena doporučení pro minimalizaci
dopadu navrhované stavby na krajinný ráz, zejména kompenzace s využitím vegetačních
úprav. Na základě rozboru celé situace lze konstatovat, že navržené vedení trasy je z hlediska
vlivu na krajinu a ráz krajiny zvoleno citlivě.
Navrhovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírdy a krajiny, v platném znění, jeho vliv je hodnocen pro zásah
do krajinného rázu jako únosný za předpokladu dodržená navrhovaných opatření při další
přípravě stavby.
Do určité míry bude narušena charakteristika krajinného rázu, a sice harmonické vztahy v
krajině, kdy dotčené území bylo dosud z velké části využíváno pro zemědělskou výrobu, část
dotčených ploch souvisí se zahrádkářskými koloniemi, obytná část mezi ulicemi Jihlavská,
Nádražní, Strojírenská – přednádražní prostor severně od navrhované části vedení trasy.
Viditelnost trasy je ovlivněna obvykle především celkovým technickým řešením a umístěním
stavby v terénu, která bude začleněna do území s ohledem na charakter terénu. Zcela zásadní
skutečností je možnost realizace vhodných vegetačních úprav trasy, které dokážou pohyb
vozidel po komunikaci na naprosté většině úseků odclonit. Stavba bude respektovat měřítko
krajiny a její začlenění do prostoru krajiny dle konkrétní části území, kterou bude procházet.
Souhrn vyhodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz
Tabulka č. 50
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MV

Významnost vlivu
středně významný
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Město Žďár nad Sázavou má řadu památek, které představují značné historické a kulturní
dědictví. Městu dominují památkově chráněné objekty – kostel sv. Prokopa v historickém
jádru Žďáru nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře včetně
přilehlého areálu zámku (od roku 1994 chráněna jako světové kulturní dědictví).
Návrh trasy musí respektovat dominantní stavby v území, kterou je poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře s přilehlým areálem zámku, Dolní hřbitov a hospodářský dvůr
Lyra. Provedena fotodokumentace v lokalitě Dolního hřbitova, kterému se trasa navrhované
komunikace významně přibližuje a vliv by mohl být významný vymezuje požadavek na
přijetí příslušných opatření. S tím souvisí úprava prostoru souvisejícím s lokalitou Dolního
hřbitova. Terén se od stávající silnice I/37 svažuje k nivě vodoteče Sázava, proto je navrženo
v technické studii uplatnění násypů. Tyto lze co nejvíce potlačit vizuálně jejich pozvolným
rozložením. Současně je ve směru k Dolnímu hřbitovu nezbytné provést příslušná
kompenzační opatření, tj. odclonit trasu silnice I/37 výsadbou stromů tak, aby nedocházelo
narušení prostoru Dolního hřbitova provozem na přeložené silnici I/37 a současně byl objekt
vizuálně odcloněn.
S tím souvisí i prověření možnosti přemostění obou rybníků nebo úprava nivelety
komunikace v prostoru hospodářského dvora Lyry, který je oddělen zástavbou rodinných
domů podél ulice Dvorská. Při zachování výšky nepřesahující výšku střech objektů domů
nebude dotčena pohledová charakteristika území.
V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude proveden záchranný
archeologický průzkum (celé území města je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §
22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Jakékoli zásahy do
terénu musí být předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických
výzkumů).
Souhrn vyhodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní památky
Tabulka č. 58
Velikost vlivu
M

Rozsah vlivu
MM

Významnost vlivu
středně významný

Rekapitulace
Tabulka č. 59
Velikost vlivu
Vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo
Vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima
Vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci a event. další
fyzikální a biologické charakteristiky
Vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
Vyhodnocení vlivů na půdu
Vyhodnocení vlivů na přírodní zdroje
Vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost
- floru, faunu a ekosystémy
Vyhodnocení vlivů na krajinu a ekologické funkce
Vyhodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní
dědictví

Významnost vlivu

M
M
M

Rozsah
vlivu
MV
MV
MV

M
M
M
M

MV
MV
MM
MV

středně významný
středně významný
nevýznamný
středně významný

M
M

MV
MV

středně významný
středně významný

středně významný
středně významný
středně významný
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Z výše uvedeného vyhodnocení vyplývá, že velikost vlivů je většinou středně významná,
vyžadující uplatnění navrhovaných opatření. Při dodržení stanovených podmínek pro omezení
nebo eliminaci vlivů pro další přípravu stavby v projektu, pro stavební práce a provoz na nové
trase I/37 lze záměr považovat za přijatelný. Ve vztahu k dosavadní dopravní zátěži na silnici
I/37 a I/19 vedoucí dopravu centrem města je navrhované řešení obchvatu významným
přínosem (hluk, emise, ale i vliv na historickou část města).
Závěrečné zhodnocení rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Žádné vlivy nebudou mít negativní dopad na veřejné zdraví při uplatnění opatření, která jsou
uplatňována při stavbě.
Základním prvkem je skutečnost, že záměr je situován na území Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. Území je současně CHOPAV.
Dalším významnou skutečností je blízkost některých významných kulturních a historických
památek, zejména nejblíže situovaným – Dolní hřbitov, Hospodářský dvůr Lyra. Významné
je zabezpečení ochrany Zelené Hory s kostelem Jany Nepomuckého a Zámku Žďár nad
Sázavou. Stavba je situována mimo tyto památky, navržena jsou opatření pro začlenění trasy
silnice I/37 do území.
Dotčeny budou významné krajinné prvky vymezené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění – vodoteč Sázava a její niva, lesní porost, vodní nádrž.
Vodoteč Sázava je zároveň lokálním biokoridorem. Dotčen bude na dvou místech,
zabezpečena bude funkčnost tohoto prvku uplatněním mostních objektů. Stavebně je řešena
možnost pro průchod a zabezpečení funkčnosti lokálního biokoridoru.
Současně byly v trase koridoru obchvatu nalezeny některé zvláště chráněné druhy
(vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění). Na základě provedeného průzkumu jsou navržena
opatření v místě zjištěné plochy významného biotopu, v místě nivy Sázavy, ostatní dotčená
místa stavby mají biologickou hodnotu menší. Záměr lze z hlediska dopadu na místní biotu,
považovat za akceptovatelný.
Vyhodnocením vlivu záměru na kritéria stavu biologické rozmanitosti bylo zjištěno, že
diverzita druhů a stanovišť, případně rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území
nebude nevratně ovlivněna za předpokladu dodržení navrhovaných opatření pro ochranu
přírodních ploch a biotopů (výskyt zvláště chráněných druhů flory a fauny).
Záměr bude vyžadovat zábor zemědělské půdy – je navržen z velké části na zemědělské půdě.
Při záboru ZPF bude postupováno v souladu s podmínkami zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělské půdy, v platném znění.
Částečně bude dotčen lesní porost, zejména v blízkosti mostního objektu přes Sázavu. Při
záboru PUPFL bude postupováno v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Dotčeny budou zahrádkářské osady na několika místech. Stavba je řešena s ohledem na
omezení možnosti vlivu stavby na flóru a faunu, ekosystémy a prostředí související
s povrchovými a podzemními vodami.
Z výše uvedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je zřejmé, že stavba
nebude mít takový negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví
obyvatelstva, který by bránil realizaci záměru. Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v
předchozích kapitolách Dokumentace a na základě vyhodnocení možného vlivu stavby na
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jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo jsou vymezeny podmínky pro další
přípravu stavby, stavbu a následný provoz související s dopravou v daném území.
Z předchozích kapitol a odborných materiálů uvedených v přílohách tohoto materiálu
vyplývá, že hodnocený záměr se může projevit různou měrou téměř ve všech složkách
životního prostředí. Vlivy záměru byly vymezeny a posouzeny.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že negativní vlivy posuzovaného záměru po dobu výstavby
a provozu na obyvatele a životní prostředí je únosné a v době výstavby pouze dočasné.
Největší negativní vlivy záměru jsou spojeny s realizací stavby a zabezpečení dopravní
dostupnosti během výstavby.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že v roce 2035 po realizaci stavby nedojde k takovým
nárůstům imisních příspěvků z automobilové dopravy, které by způsobilo překročení platných
imisních limitů pro sledované škodliviny. Vlivy na ovzduší budou v době výstavby
krátkodobé a budou při dodržování uvedených opatření akceptovatelné.
Po zprovoznění obchvatu se předpokládá zklidnění centra Žďáru nad Sázavou. Z hlediska
hlukové zátěže jsou navržena opatření pro zabezpečení plnění požadovaných hodnot dle
platné legislativy. Akustická studie doporučuje v hodnocení realizovat technickou ochranu
objektů protihlukovými stěnami. Protihlukové stěny musejí být materiálově a vizuálně
projektem navrženy tak, aby nedocházelo ke střetu s ornitofaunou, ale také aby nebyla jejich
viditelnost zdůrazněna ve vztahu k pohledu např. od Zelené Hory.
U všech ostatních sledovaných referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor
staveb je z výpočtů uvedených ve zpracované Akustické studii, že hluková zátěž nebude
vlivem provozu záměru překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru
staveb limitní hygienické hodnoty pro den a pro noc.
Projekt bude řešen s ohledem na zabezpečení odvedení vod tak aby nebyl ovlivněn
hydrologický režim území, nebyla ovlivněna jakost a zabezpečena zdravotní nezávadnost
podzemních vod a vyloučena možnost znečištění podzemních vod.
Návrh stavby respektuje okolní prostory a nenarušuje charakter zájmového území při
zabezpečení začlenění stavby do území, např. uplatněním vegetačních úprav. Za předpokladu
uplatnění výsadeb začleňující trasu I/37 do území s ohledem na pohledové charakteristiky
související s historickou částí města je možné navrhovanou trasu do území umístit.
Významná bude pro území výsadba zeleně, která je prevencí přehřívání krajiny a bude
náhradou za kácenou zeleň v nezbytně nutném rozsahu.
Záměr je z hlediska rozsahu vlivů při dodržení podmínek pro omezení nebo eliminaci vlivů
stavby a provozu na ni možné považovat za akceptovatelný.
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II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
Stavba a provoz na silnici I/37 není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko
vyplývající z používání látek nebo technologií. Riziko havárií nelze nikdy zcela vyloučit.
Možnost vzniku havárií
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Za havárii se považuje každé zjištění úniku kontaminantů, způsobující havarijní zhoršení
některé ze složek životního prostředí, požár nebo mimořádná událost.
V rámci stavby by mohly problémy nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení
protipožárních opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. Možnost
vzniku havárií může souviset s úniky látek, selháním lidského faktoru nebo požárním
nebezpečím. Citlivý je zejména přechod trasy přes nivu Sázavy.
V rámci stavby lze předpokládat pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních
prostředků. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních
prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená
lokalita musí být v co nejkratším časovém horizontu sanována. Mechanizace bude udržována
v dobrém technickém stavu bez předpokladu negativního úniku škodlivin z těchto zařízení
uvedena do původního stavu. Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání
lidského faktoru souvisí zejména s dopravními nehodami.
Pro minimalizaci těchto rizik budou přijata technickoorganizační opatření zahrnující:
• zabezpečit, aby byly v místě výstavby nasazovány dopravní a stavební prostředky
v takovém technickém stavu, aby byl vyloučen únik látek ohrožujících vodu a
půdu
• v případě havárie v místě stavby provést řádnou a rychlou asanaci místa havárie,
případnou zasaženou zeminu odstranit a vhodným způsobem dekontaminovat,
případně uložit na řádně zabezpečené skladovací místo
• zcela vyloučit zřizování skladů závadných látek v prostoru staveniště, závadné
látky (barvy a ředidla) budou skladovány v uzavřeném skladu, který bude splňovat
všechny parametry z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
• odpady vznikající při výstavbě budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a
odděleně shromažďovány na vyhrazených místech do doby jejich předání osobě
oprávněné k dalšímu nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech.
Tato a jiná bezpečnostní opatření, vyplývající z obecně závazných předpisů, musí zajistit a
dodržet dodavatel stavebních prací.
Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových
a podzemních vod cizorodými látkami. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci
případného úniku ropných látek, např. stacionární havarijní sady PROPACK (PROBOX).
Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
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Stavba je navržena dle platných a závazných norem a splňuje obecně technické požadavky na
výstavbu. Bezpečnost provozu bude zajištěna proškolením osob. V prostoru staveniště bude
trvale vyvěšen požární řád a informace s důležitými telefonními čísly na integrovaný
záchranný systém a správce jednotlivých inženýrských sítí. Při stavbě a jejím provozu budou
dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude dbáno o bezpečnost práce a technických
zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby a provozovatel).
Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a
vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další
navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s
jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je
nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízeni a školení pracovníků z hlediska
bezpečnosti práce.
V rámci výstavby je nutné dodržovat vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a její související
předpisy.
Období provozu
Rizika v období provozu jsou dána běžným rizikem vyplývajícím z dopravního provozu, jako
je zejména možnost vzniku dopravních havárií s následným únikem látek ohrožujících
povrchové a podzemní vody a půdu. Minimalizace možnosti vzniku dopravních havárií je
dána stavebními a dopravními parametry navrhované komunikace.
Je důvodné předpokládat, že při dodržení všech obvyklých opatření pro provoz a provádění
takových staveb jako je JZ a SZ obchvat Žďáru nad Sázavou, nebude stavba zdrojem
významných rizik nebo ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Navíc je možné
řadu identifikovaných rizik (kontaminace, eroze, rušení stavbou, zvýšená prašnost, hluk atd.)
účinně omezit nebo dokonce vyloučit dostatečnými technickými, technologickými a
organizačními opatřeními na obecně přijatelnou míru.
Jak jíž bylo řečeno, uvedená rizika lze účinně minimalizovat dostatečnými preventivními i
následnými opatřeními, která budou specifikována v dalších stupních přípravy staveb.
Je možno předpokládat, že trasa silnice l/37 nebude zdrojem specifických, neobvyklých nebo
významných rizik pro životní prostředí a obyvatelstvo.
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III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na
možnost přeshraničních vlivů
Tyto vlivy lze hodnotit z různých hledisek. Pro danou lokalitu a navrhovanou činnost jsou
důležité následující ukazatele.
Vliv na dopravu
Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních
vozidel a staveništních mechanismů. Dobrou organizací prací lze tuto zátěž minimalizovat.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
V rámci výstavby bude vybudována nová silnice I/37, která odvede tranzitní dopravu z
centrální části Žďár nad Sázavou. Komunikace nižších tříd budou na novou silnici napojeny.
Původní trasa silnice I/37 bude převedena do silnic 2. tříd.
Stavba „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, je navržena v km 0,00 až 0,460 jako
dočasné řešení do doby, než bude realizována stavba obchvatu silnice I/37 a je řešena tak, aby
umožnila pozdější vybudování výhledového jihozápadního a severozápadního obchvatu
silnice I/37.
Trasa přeložky křižuje ulici Dvorská, silnici I/19 – ulice Brodská (průtah silnice 1. třídy ve
směru Havlíčkův Brod – Bystřice nad Pernštejnem, silnici II/353 – ulice Jihlavská, průtah
silnice 2. třídy ve směru Jihlava – Polička, místní komunikaci Strojírenská (jeden z hlavních
přístupů do průmyslového areálu ŽĎAS), místní komunikaci Nádražní (přístup k
železničnímu a autobusovému nádraží z centra města), místní komunikaci Chelčického
(propojuje ulice Jihlavská a Nádražní, druhý přístup k železničnímu a autobusovému nádraží)
a nové komunikační propojení okružní křižovatky ulic Chelčického x Nádražní s ulicí
Strojírenská u budovy okresního soudu.
Stavba respektuje dopravní provoz uvedených komunikací. Zabezpečen je přístup
k pozemkům, stezky pro pěší a cyklistická stezka.
Vliv na estetické kvality území
Plánovaná přeložka je řešena s ohledem na území, kterým bude procházet tak, aby její vliv
byl omezen navrženými opatřeními jak technickými (hluk, emise, odvodnění), tak následně
estetickými (vegetačními úpravami, typem protihlukových opatření a jejich technickým a
estetickým řešením).
Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat, že
řešená přeložka vede územím přírodním, je navržena jak v agrocenóze, je vedena v blízkosti
historických objektů, současně je vedena jižně od zástavby města a územím s rekreačním
využití (zahrádky) a antropogenním územím (podnikatelská zóna). Navrhované řešení vedení
trasy respektuje zvláštnosti území a je navrženo s ohledem na omezení vlivu dopravy této
liniové stavby na okolní prostředí.
Trasa silnice bude doplněna výsadbou zeleně. V patách násypových svahů a horních partiích
zářezových svahů je navrženo zaoblení tak, aby byl přechod na stávající terén co
nejplynulejší. Svahy budou ohumusovány a osety travní směsí. Travnaté plochy zasažené
stavbou budou po dokončení stavebních prací urovnány, ohumusovány a osety travní směsí.
Na svazích zemních těles a podél navrhované stavby bude realizována výsadba stromů a keřů,
což přispěje k začlenění navržené stavby do krajiny. Protihlukové zdí budou navrženy
s ohledem na ornitofaunu, ale také tak, aby byly začleněny do krajiny (barevné a materiálové
řešení, případně výsadba popínavých rostlin apod.). Navrhovaná výsadba dřevin částečně plní
funkci kompenzačního opatření za pokácenou mimolesní zeleň, plní krajinářsko-estetickou,

215

hygienickou, půdoochrannou a mikroklimatickou funkci. Navrženy budou zejména druhy
snášející případně zasolení (zimní údržba silnice v případě udělení výjimky ze strany CHKO).
Vliv na rekreační využití krajiny
Stavba se dotýká pěší a cyklistické dopravy. V místech dotčení budou trasy pro pěší a cyklisty
upraveny nebo přeloženy. Na základě navrhovaných opatření bude zachováno rekreační
využití krajiny, zabezpečena bude cyklotrasa vedoucí dotčeným územím. Realizací výsadeb
bude odcloněna trasa přeložky od míst využívaných k rekreaci.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Vlivy na přírodní složky
Stavba je vedena v CHKO Žďárské vrchy, není navržena na území zařazeného jako evropsky
významná lokalita nebo ptačí oblast. Posouzen je vliv na nejbližší EVL a navržena jsou
opatření pro ochranu předmětů ochrany nejblíže situované lokality EVL.
Stavba zasáhne významné krajinné prvky (nivu vodoteče a vodoteč, lesní plochy), jsou
navržena opatření pro omezení vlivu na tyto složky. V prostoru dotčeném stavbou byly
zjištěny chráněné druhy fauny, rovněž jsou navržena opatření pro omezení vlivu stavby na
tyto druhy. Dotčena bude mimolesní zeleň, navržena bude její odstranění v nezbytně nutném
rozsahu, včetně náhradní výsadby. Zabezpečena bude funkčnost prvků územních systémů
ekologické stability.
Možnost přeshraničních vlivů
Předmětný záměr „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ není zdrojem možných vlivů
přesahujících státní hranice.
IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k
monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová
analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících
se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Základní opatření ochrany životního prostředí jsou součástí záměru. Ve vztahu k ochraně
životního prostředí se jedná především o činnosti, které jsou prováděny v souladu s
požadavky příslušných právních předpisů.
Pro záměr nejsou navrhována opatření nad rámec popisu provozu po dobu přípravy
staveniště pro výstavbu, po dobu výstavby a v době provozu na přeložce silnice I/37, řešené ve
stavbě „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ a podmínky vymezené v platné legislativě.
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů,
norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.
Níže jsou stručně shrnuta hlavní opatření, která jsou součástí předkládaného záměru a
uvedena v předchozích kapitolách.
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Ochrana ovzduší
• Při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály vhodnými
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost.
• Zaplachtovány budou automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí
menší než 4 mm.
• Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu s frakcí
do 4 mm na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech,
ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru
zařízení staveniště).
• Vyčleněna bude plocha pro čištění znečištěných vozidel odjíždějících ze staveniště.
• Při práci na staveništi provádět skrápění komunikací v době dlouhodobého sucha
(v případě potřeby) a omezit maximální rychlosti pojezdu automobilů.
• V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních
mechanismů s vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a
dalších strojů mimo silniční techniky na minimum, vypínat motory strojů, které nejsou
v pracovním procesu.
• Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV.
• Skrývku půdy a zemní práce provádět postupně v rozsahu nezbytně nutném, aby
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí.
• Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po
dokončení prací.
• Určit osobu, která bude odpovědná za dohled nad prováděním opatření k omezování
prašnosti.
Opatření z hlediska hluku
• Součástí navazujících řízení (v projektové dokumentaci pro územní řízení) bude na
základě podrobného projekčního řešení stavby aktualizovaná akustická studie, která
prověří závěry dosavadní hlukové studie a navržená protihluková opatření a doloží, že
po realizaci stavby obchvatu v žádném chráněném venkovním prostoru a v chráněném
venkovním prostoru staveb nebudou překročeny hygienické limity hluku v denní a
noční době.
• Pro dodržení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy záměru budou instalovány
protihlukové stěny, navržené protihlukové stěny budou na základě projekčního řešení
podrobně vymezeny (povrch, výška). Současně budou akustické stěny zabezpečovat
ochranu pro ornitofaunu a budou řešeny s ohledem na začlenění do území (materiál,
barva, případně uplatnění popínavých rostlin).
• Provedeno bude měření hluku ve zkušebním provozu, které prověří skutečnou
účinnost navržených opatření, tj. skutečné hladiny hlukové zátěže v chráněném
prostoru chráněných objektů. V případě prokázání nedodržení přípustných hodnot
hlukové zátěže budou provedena protihluková opatření.
Opatření z hlediska krajinného rázu a ochrany historických památek
• V oblasti Dolního hřbitova bude navrženo zmírnění sklonu svahu a trasa bude
doplněna výsadbou zeleně pro začlenění trasy do území a optické odčlenění objektu
Dolního hřbitova.
• Prověřena bude možnost technického řešení přemostění Převorovského rybníku a
rybníku Nový Žďár nebo snížení nivelety komunikace (nižší než střechy objektů podél
ulice Dvorská) – ochrana hospodářského dvora Lara.
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Pro provedené úpravě a konečném projektovém řešení bude provedena na základě
vizualizaci trasy, která prověří vyhodnocení a závěry zpracovaného posouzení
krajinného rázu, které vycházelo z návrhu technických studií a navrhlo úpravy
technického řešení.
Respektován bude návrh opatření k eliminaci vlivu na snížení estetické a přírodní
hodnoty.

Opatření z hlediska ochrany přírody
• Prověřena bude možnost technického řešení přemostění Převorovského rybníku a
rybníku Nový Žďár, včetně související vlhké louky s přírodním biotopem nebo
uplatněna kompenzační opatření (vytvoření náhradních biotopů).
• Navržen je most přes nivu Sázavy na dvou místech s ohledem na přírodní
charakteristiky území a zabezpečení funkce biokoridoru
• Návrh kompenzačních výsadeb dřevin náhradou za dotčené porosty (v nezbytně
nutném rozsahu).
• Před zahájením stavby bude proveden kontrolní průzkum území pro zjištění
skutečného stavu flory a fauny v době realizace stavby.
• Pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů bude zažádáno o udělení výjimky ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (§ 49 a § 50 zákona
114/1992 Sb.). Součástí udělené výjimky bude soupis ochranných a kompenzačních
opatření k jednotlivým druhům.
• Zpracována bude na základě projekčního řešení podrobná inventarizace dotčené
zeleně s vymezením druhů stromů přímo dotčených stavbou, u dotčených stromů s
obvodem kmene ve výšce 1,3 m větším než 80 cm bude provedeno zhodnocení
zdravotního stavu a v souladu s platnou legislativou požádán příslušný orgán ochrany
přírody o povolení kácení, totéž platí pro ucelený porost keřů o výměře nad 40 m2.
• Požádat o povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a dodržet podmínky vydaného
rozhodnutí (za vykácené dřeviny bude stanovena náhradní výsadba – závisí na
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody).
• Kácení stromů a keřů bude provedeno zejména v období vegetačního klidu. V zájmu
ochrany volně žijících druhů ornitofauny nesmí dojít ke kácení dřevin (i pravomocně
povolených), které by znamenalo poškození, zničení a odstranění obsazených hnízd
nebo vajec ptáků nebo usmrcení ptáků.
• Bezprostředně před kácením dřevin bude provedena jejich vizuální kontrola z hlediska
případného zahnízdění ptáků. V případě, že bude zjištěno jejich hnízdění, bude
konkrétní dřevina odstraněna až po ukončení hnízdění.
• Realizace přípravných prací spojených se zásahy do keřového nebo stromového
porostu budou vedeny mimo dobu hnízdění a vyvádění mláďat, tj. duben–červenec.
Ekodozor stavby určí příslušný postup stavebních prací s ohledem na probíhající
hnízdní sezónu.
• Před zahájením terénních prací (mimo zimní období) budou prohlédnuty dotčené
plochy a proveden případný transfer obratlovců (týká se zejména plazů a
obojživelníků).
• Během realizace stavby bude zajištěna přítomnost ekodozoru, který bude zastupovat
zájmy ochrany přírody (transfery živočichů z míst, kde by mohlo dojít k jejich fyzické
likvidaci, kontrola techniky, zda nedochází k únikům PHM a maziv do prostředí).
• V průběhu stavby bude probíhat kontrola výkopů, kolejí apod., tzv. pastí pro drobné
obratlovce (vznik kaluží a drobných vodních ploch, ke kterým se mohou stahovat
obojživelníci a prodělávat zde vývoj).
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Stromy, které nebudou stavbou dotčeny, ale jsou v blízkosti stavebních prací a bude u
nich hrozit poškození stavebními stroji, budou vhodným způsobem ochráněny před
poškozením (geotextilie, bednění).
V projektu bude vymezen přesný rozsah záboru PUPFL, bude postupováno v souladu
s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon).
Za stromy, dotčené stavbou bude provedena náhradní výsadba. Podrobný výčet
velikosti náhradní výsadby a samotný projekt výsadeb, který umožní začlenění trasy
obchvatu do okolní krajiny. Uplatněny budou druhy výsadeb s ohledem na okolní
přírodní charakter území. Současně budou uplatněny druhy, které snášejí zasolení
(zimní údržba pro případ neudělení výjimky ze strany CHKO).
Budou dodrženy minimální parametry pro průchod prvku územních systémů
ekologické stability (lokálního biokoridoru Sázava), který kříží trasa silnice I/37 na
dvou místech. Návrh projektu mostních objektů přes lokální biokoridor Sázava bude
konzultován s autorizovanou osobou pro projektování územních systémů ekologické
stability a příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny
Během stavby budou učiněna opatření pro zamezení šíření invazních druhů rostlin.
Provedena bude důsledná obnova dotčených částí půdního povrchu.
Veškeré práce budou prováděny mimo vodní prostředí. Minimalizovány budou zásahy
do nivy kříženého vodního toku Sázavy.
Během stavebních prací bude sledován výskyt fauny, zejména vodní, v případě
zjištěného úhynu, je třeba práce okamžitě zastavit a kontaktovat příslušné orgány a
organizace ochrany přírody.
Po uvedení silnice I/37 do provozu bude odpovídajícím způsobem pečováno o
vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince bude realizována včasná dosadba.
Dodrženy budou podmínky pro ochranu EVL CZ0613809 Dívka pro ochranu
evropsky významného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v době výstavby:
o instalovat bariérovou ochranu lokality Pihoun na okraj EVL (nikoli staveniště),
v části rybníka Pihoun, ze severní, východní a jižní části instalovat dočasnou
bariéru (PE fólie s výškou 50 cm) pro zabránění migrace obojživelníků do
prostoru staveniště
o průběh stavebních prací bude dozorovat tzv. biologický dozor, osoba pověřená
dozorem bude odsouhlasena Agenturou ochrany přírody a krajiny České
republiky
o dozor stavby bude revidovat přítomnost žab a snůšek vajíček v terénních
depresích, které budou vznikat v období dešťových srážek, zajišťovat případný
transfer organismů, bude dohlížet na průběh stavby, kácení dřevin ap. tak, aby
byly eliminovány dopady na životní prostředí
o o průběhu bude veden záznam činnosti (vč. fotografické dokumentace), který
bude následně předán OOP, případné problematické zásahy budou
komunikovány s zástupci AOPK ČR a správou v OP.
o přítomnost kaluží (viz např. vyjeté koleje od projíždějící techniky, terénní
deprese a zdrže, kde se bude kumulovat voda ap.) bude eliminována
o zajištěno bude, aby se případné splachy ze staveniště nedostaly do kontaktu
s vodou na lokalitě Pihoun, neboť obojživelníci, zejména jejich larvální stádia,
jsou velmi citliví na změny chemismu vody a případné znečištění
o odvodňovací příkopy podél paty svahu komunikace, budou zaústěny mimo
EVL
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o pro účely výstavby záměru nebude využívána místní nezpevněná komunikace,
která vede od zahrádkářské kolonie (na severním okraji Žďáru n./S.), přes hráz
rybníka Pihoun (resp. přes EVL) a dále severním směrem
Dodrženy budou podmínky pro ochranu EVL CZ0613809 Dívka pro ochranu
evropsky významného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v době provozu:
o vzhledem k blízkosti lokality EVL a uvažované komunikace I/37 bude při
západním okraji komunikace instalována jednostranně (směrem ke
komunikaci) neprostupná trvalá zábrana o délce cca 300 m, a to v úseku
přiléhajícímu k EVL (trvale umístěné záchytné bariéry mohou žáby ochránit i
při tzv. nepravých tazích, kdy za teplých, vlahých večerů obojživelníci
vyhledávají hmyz, který se kumuluje na teplém povrchu vozovky)

Opatření z hlediska vlivů na půdu
• Pedologický průzkum a návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude vypracován jako
podklad pro bilanci kulturních vrstev půdy a součást podkladů pro odnětí zemědělské
půdy ze ZPF, v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění.
• O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením nebo jiným využitím a
ošetřováním kulturních vrstev zemin bude veden protokol (deník), v němž budou
uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání
skrytých zemin v souladu s platnou legislativou z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu.
• Pokud budou skryté zeminy uloženy po dobu delší než 6 měsíců, bude zabezpečena
údržba skrytých zemin jako základní ochrana proti znehodnocení zemin (ochrana proti
zabuřenění).
• Při záboru PUPFL bude postupováno dle podmínek souhlasu odborného lesního
hospodáře v souladu s požadavky zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon).
Opatření z hlediska vlivů na vodu
• Zpracován bude projekt odvodnění, který zaručí, že odpadní vody vypouštěné do
vodotečí budou splňovat příslušné hodnoty přípustného znečištění (zejména obsahu
NEL, chloridů, NL).
• Při projekčním řešení nakládání s dešťovými vodami bude prověřeno co největší
zadržení vody v krajině, uplatněny budou zasakovací prvky zejména v úseku č. 1
v případě, že geologické podloží umožní uplatnit zasakování.
• Pokud nebude možné provádět zasakování, budou dešťové vody odváděny kanalizací
nebo otevřenými příkopy do recipientu přes dešťovou usazovací nádrž nebo retenční
zdrž (dešťovou usazovací nádrž) odpovídajícího objemu se schopností zachycovat
pevné splaveniny a ropné látky, nejlépe navržené jako biodegradační nádrže pro
omezení ekologických škod zejména v důsledku dopravních nehod (úniky ropných
látek) a zábraně problémům na vodotečích při zvýšeném průtoku za přívalových
dešťů.
• Projekt bude řešen s ohledem na zabezpečení odvedení vod tak, aby nebyla ovlivněna
jakost a zdravotní nezávadnost podzemních vod a byla vyloučena možnost znečištění
podzemních vod.
• Provádět monitoring hladin podzemní vody.
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Vodohospodářské objekty budou v projektových dokumentacích navrženy tak, aby
zajišťovaly bezpečný odvod srážkových vod se zachováním retenční schopnosti
krajiny jako prevence povodňových, srážkových nebo havarijních událostí.

Opatření pro dobu výstavby
• Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě.
• Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií).
• Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a nakládáno
s nimi mimo staveniště, což bude zajištěno oprávněnou osobou (odbornou firmou).
Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů.
• Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací
jsou navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek
- zabezpečeny budou odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo
dojít ke kontaminaci podloží
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné
komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení
- při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod
- těžká technika se bude pohybovat jen v linii trvalého záboru stavby.
- stavební práce budou probíhat pouze na ploše trvalého nebo dočasného záboru,
dočasné zábory budou minimalizovány, doprava bude probíhat pouze po
schválených přepravních trasách
• Zařízení staveniště bude umístěno mimo segmenty územního systému ekologické
stability (ÚSES), významné krajinné prvky (VKP) a mimo další cennější přírodě
blízké plochy.
• V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit
provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
• Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
• Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací
uvedena do původního stavu.
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Celkové posouzení záměru a charakter možného ovlivnění životního prostředí bylo provedeno
na základě shromážděných datových podkladů metodami matematické modelace (odborné
studie), expertního odhadu, analogie a srovnáním s platnými předpisy.
Výchozí tezí použitou při prováděném hodnocení možných vlivů oznamované akce na životní
prostředí je jednak charakter záměru a dále konkrétní situace v místě, kde se vedení trasy
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nachází. Dále byly použity metody analogie – znalosti z aplikace oznamovaných postupů na
jiných místech. Pro získání údajů potřebných pro vypracování tohoto posouzení byly použity
dostupné podklady. Jedná se zejména o podklady o navrhovaném řešení záměru a statistické
podklady o dotčeném území.
V akustické studii byly vlastní výpočty provedeny v programu HLUK+ ve verzi 14.01
profi14_uzemi. Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů. Pro získání údajů
potřebných pro vypracování tohoto posouzení byly použity dostupné podklady. Jedná se
zejména o podklady o provozním provedení navrhovaného záměru a statistické podklady o
dotčené lokalitě.
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu
motorových vozidel byla použita referenční metoda pro posuzování úrovně znečištění
modelováním, a sice model Symos´97, vytvořený Českým hydrometeorologickým ústavem.
Pro vlastní detailní výpočet byl proveden oficiálním programem firmy IDEA-ENVI s.r.o.
Podle této metodiky se výpočet imisní zátěže provádí pro tři třídy rychlosti větru, a sice
1,7 m/sec, 5,0 m/sec a 11,0 m/se, a rozptylové podmínky jsou podle použité klasifikace
charakterizovány pěti třídami stability ovzduší v závislosti na teplotním gradientu.
Množství znečišťujících látek emitovaných při provozu motorových vozidel pohybujících se
po navrhované komunikaci bylo stanoveno programem MEFA 13 pomocí emisních faktorů
vydaných Ministerstvem životního prostředí pro jednotlivé druhy vozidel. Program umožňuje
stanovit emise z dopravy v závislosti na předpokládaném složení vozového parku
v návrhovém roce, a také zohlednit rychlost vozidel, hustotu provozu i spád a typ vozovky.
Tato verze programu zahrnuje vliv otěrů pneumatik a brzd a umožňuje i výpočet emisí
z resuspenze prachových částic.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Tato metoda se používá především při
přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též
jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které
nejsou stanoveny závazné limity. Metoda hodnocení zdravotních rizik umožňuje
v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném vlivu na zdraví a pohodu
obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním expozice s limitními hodnotami. Metodické
postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracované Agenturou pro ochranu životního
prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Vlivy hluku na zdraví vychází z odborné literatury a hlukových směrnic WHO, z nichž
nejnovější směrnice pro Evropu byla publikována v roce 2018. Souhrn vztahů mezi hlukovou
expozicí a nepříznivými účinky na zdraví, dříve doporučených k použití při hodnocení rizika
hluku v zemích EU, byl obsažen např. ve zprávě Evropské agentury pro životní prostředí
(EEA) z října 2010.
VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích
Vlivy zpracované v tomto materiálu byly řešeny na základě záměru o přípravě stavby
vymezené v technických studiích se stanovením limitních hodnot a požadavků řešení.
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Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých zástupcem investora a
zpracovatelem projektu. Údaje o stavbě byly odvozeny z technické přípravy záměru a
vycházejí ze zkušeností dosavadního provozu na silnicích v ČR.
Navrženo je prověření možnosti úpravy technického řešení stavby v 1. části stavby na základě
vyjádření ve zjišťovacím řízení a přírodovědném průzkumu území (mostní objekt nebo
snížení nivelety komunikace a kompenzační opatření).
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru v době zpracování
Dokumentace uvedl ve výše zpracovaném materiálu. V projektu budou upřesněny podrobné
údaje řešené stavbou, některé výměry mohou být v rámci technického řešení upraveny.

ČÁST E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Záměr je v souladu s vymezeným koridorem pro vedení trasy v ZÚR Kraje Vysočina i
v Územním plánu města Žďár nad Sázavou. Návrh přeložky vychází z Technických studií
stavby Přeložka silnice I/37 – obchvat města Žďáru nad Sázavou, zpracovaných pro ŘSD
Praha Metroprojektem, a.s. Praha a VIAPONTEM s. r. o. Brno v roce 2009. Technická studie
z 10/2010 VIAPONT Brno rozpracovala následně úsek silnice kolem nádraží, který byl
původně navržen ve formě tunelu, ve 4 nových variantách bez tunelu.
Původní nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak
z hlediska vlivů na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i
ekonomické náročnosti díla. Studie přednádražního prostoru byla řešena v takové niveletě,
která by vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní
obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD). Proto byla
vyloučena.
Varianta 1 byla zaměřena na snížení nákladů na realizaci stavby nahrazením tunelu a všech
dalších nezbytných objektů a provozních souborů (dle Technické studie Metroprojektu a.s.
Praha, 07/2009). Dokládaná hluková studie prokazuje dosažení srovnatelného hlukového
zatížení přilehlého okolí od komunikace vedené v otevřeném zářezu, za použití
protihlukových opatření (protihlukových stěn).
Varianta 2 zohledňuje platný Územní plán města v návrhu mimoúrovňové křižovatky
I/37 x II/353 (ulice Jihlavská). Vybudování křižovatkových ramp a rozšíření silnice I/37 o
připojovací a odbočovací pruhy však klade zvýšené finanční nároky na celou stavbu.
Výsledky hlukové studia pak upozorňují na zvýšení hlukové zátěže na obytné domy ulice
Haškovy vlivem dopravy na severní rampě křižovatky. Příznivým důsledkem této varianty je
nižší dopravní zatížení ulic Jihlavská a Brněnská.
Varianta 3 je zaměřena na vedení nivelety nad stávající úrovní komunikací (ulice Chelčického
a Nádražní) a ploch (autobusové nádraží). Výhodou této varianty je potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Výsledky hlukové studie pro
variantu 3 však prokázaly nepříznivý vliv od přírůstku hluku od nové silnice.
Varianta 4 byla pokusem o minimalizaci rozsahu stavby v přednádražním prostoru, snížením
rozsahu mostního objektu nad ulicí Nádražní – Chelčického a vypuštěním napojení silnice
II/353 (ulice Jihlavská) na silnici I/37. Výhodou této varianty je rovněž potlačení vlivu "staré"
hlukové zátěže na budovy ulic Chelčického, Haškova, Nádražní. Avšak výsledky hlukové
studie pro variantu 4 prokazují nepříznivý vliv od přírůstku hluku provozem na nové silnici.
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Vedení nivelety nad úrovní stávajícího terénu ve variantách 3 a 4 představuje značné
hmotnostní zatížení celého prostoru a zároveň nejeví významně příznivé ovlivnění z hlediska
hlukové zátěže.
Na základě rozboru celé situace v souladu se závěry zpracovatele technické studie
přednádražního prostoru a na základě zpracovaných studií lze konstatovat, že je možné
považovat za vhodnou variantu 1, ale z hlediska obyvatelstva a zabezpečení obsluhy území je
jako nejvhodnější označena varianta č. 2 za předpokladu uplatnění navrhovaných zejména
protihlukových opatření. Její použití je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od
ustanovení článku 11.2 a tabulky č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I.
třídy).
Ve zjišťovacím řízení byly vzneseny připomínky, které připomínkují vedení obchvatu
západním směrem a požadují vytvoření tzv. Východní varianty obchvatu, která by začínala
před místní části Stržanov a navazovala na obchvat u Mělkovic až na ulici Brněnská. Firma
TOKOZ a.s. uvedla ve svém vyjádření situaci s názvem „Koncepce přeložek silnic I/19 a I/37
pro město Žďár nad Sázavou“ – záměr změny koncepce z 06/2016, zpracovanou firmou
Sdružení Ing. Milan Strnad x Nýdrle-projekt kancelář.
V současnosti je trasa západního obchvatu města prověřena v Zásadách územního rozvoje
Kraje Vysočina (včetně posouzení SEA), v Územním plánu města Žďár nad Sázavou je
vymezen koridor západního obchvatu města, který je schválen. Poslední změna
Územního plánu Žďár nad Sázavou č. 4, která byla projednána a schválena, je z roku 2021.
Z toho důvodu je připravována trasa v souladu s územně plánovací dokumentaci města a kraje
a není již řešena variantně.
Na základě zjištěných skutečností a odborných materiálů dokumentace konstatuje, že
navrhovaná stavba „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ je realizovatelná
v navrhované variantě řešení bez nadměrného ovlivnění okolního prostředí za předpokladu
zohlednění navrhovaných opatření v navazující projektové dokumentaci a dodržení
technologické kázně dodavatele stavby.
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ČÁST F.
ZÁVĚR
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „I/37 Žďár nad Sázavou –
JZ a SZ obchvat” je přijatelná a lze ji
doporučit
k další přípravě dle navrženého řešení.
Na základě rozboru celé situace v souladu se závěry zpracovatelem technické studie
přednádražního prostoru a na základě zpracovaných studií
(Rozptylová studie „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“ č. E/5040/2018/03, Technické
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., 09/2018, aktualizace 1/2022, Akustická studie č.
202202-02 „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“, Akustika Bartek s. r. o., 02/2022,
Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí stavby „I/37 Žďár nad Sázavou SZ +
JZ obchvat“, RNDr. Kuras, 06/2019, revize 01/2022, Hodnocení vlivů na veřejné zdraví –
zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ obchvat“,
MUDr. Bohumil Havel, 02/2022, Biologický průzkum „I/37 Žďár nad Sázavou – JZ a SZ
obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022, Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz „I/37 Žďár nad
Sázavou – JZ a SZ obchvat“, JP EPROJ s.r.o., 01/2022) je možné považovat za vhodnou
variantu 1, ale z hlediska obyvatelstva a zabezpečení obsluhy území je jako nejvhodnější
varianta č. 2 za předpokladu uplatnění navrhovaných zejména protihlukových opatření.
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ČÁST G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Silnice I/37 představuje významný silniční tah v trase Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
– Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – křižovatka D1 Velká Bíteš.
Přes Žďár nad Sázavou je v současnosti veden průtah silnice I/37 středem města, který
negativně ovlivňuje životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci.
Záměrem stavby je návrh přeložky silnice I/37 do nové stopy mimo centrum města, tak jak je
vymezen v Územním plánu. Přeložením silnice dojde k odvedení zejména tranzitní dopravy a
stávající průtah silnice 1. třídy bude po zprovoznění obchvatu sloužit pro místní dopravu.
Trasa obchvatu je vedena v západní poloze vzhledem k centru města. Začátek přeložky je
přibližně 500 před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 a ulicí Santiniho a dále prochází přes
rybníky Převorský a Nový Žďár (navrženo je prověření možnosti přemostění obou rybníků a
související vlhké louky s přírodním biotopem mostem nebo snížení nivelety komunikace a
uplatnění kompenzačních opatření – vytvoření náhradních biotopů), následně se trasa stáčí
jižním směrem do prostoru stávající zahrádkářské kolonie až po křížení se silnicí I/19 na
západním okraji sídliště Stalingrad. Řešení křižovatky silnic I/37 a I/19 umožní napojení
lokality sídliště Nový Dvůr. Od křižovatky se silnici I/19 je trasa vedena souběžně s
železniční tratí ve východní poloze do přednádražního prostoru, kříží silnici II/353 (ul.
Jihlavská) a napojí ve stávající okružní křižovatce na ulici Brněnská.
Jedná se o mírně zvlněný terén v nadmořské výšce v rozmezí 555–606 m n. m. Území je
rozděleno údolím řeky Sázavy. Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu.
Stavba prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou.
Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky:
• 1. úsek – začátek přeložky – křižovatka I/37 x I/19 (mimo)
• 2. úsek – křižovatka I/37 x I/19 (včetně) – okružní křižovatka na ul. Brněnská.
Důvodem pro výstavbu obchvatu je potřeba snížení dopravní zátěže a s tím souvisejících
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví na komunikaci/komunikacích v obci
Žďár nad Sázavou. Výstavbou obchvatu dojde k převedení významné části z celkového
objemu tranzitní dopravy v obci na novou komunikaci. Po zprovoznění obchvatu města se
změní směrování tranzitní dopravy na vstupních křižovatkách. Změna směrování dopravy by
měla být podpořena i dopravním značením – například omezení vjezdu nákladní dopravy do
centra města, současně však by křižovatky měly být na tyto změny dimenzovány. Výrazné
snížení nákladních vozidel se projeví na křižovatkách, k úbytku tranzitujících osobních
vozidel dojde především na hlavním tahu městem na komunikaci I/37 a na souvisejících
křižovatkách.
Současný stav intenzity dopravy v centru města (přes 8 000 vozidel/24 hod.) je zdrojem
rychle se zhoršujícího stavu životního prostředí, zejména hladiny hluku a emisí. Intenzivní
doprava silnic I/37 a I/19, vedená centrem města, je zdrojem mnoha kritických situací ve
vztahu k pohybu pěších a ostatní nemotorové dopravě. Snaha o snížení rizika střetů, která se
projevuje vyznačením četných přechodů světelně řízených křižovatek kontraproduktivně na
plynulosti a propustnosti páteřních komunikací. Zpomalený pohyb, takřka souvislého proudu
vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí, prašnosti a hluku. V případě, že nebude v
dohledné době řešena dopravní situace zásadním způsobem, vzniká nebezpečí kolapsu
dopravního systému ve městě. Tato situace se z hlediska provedených průzkumů dopravy jeví
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jako reálná, při předpokládaném koeficientu nárůstu bude během příštích 15 let dosaženo
intenzit přes 10 000 vozidel/24 hod.
Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní
zátěže ve středu města i městských částí Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany.
Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve
středu města po vybudování obchvatu až o 50 %.
Podkladem pro zpracování posouzení je technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad
Sázavou – obchvat 1. část“, kterou zpracovala firma VIAPONT s. r. o., Vodní 13, 602 00
Brno, 07/2009, a technická studie „Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část“,
METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, 07/2009).
Základním účelem technických studií je vytvoření dostatečného podkladu pro zadání dalšího
stupně projektové dokumentace – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).
Zájmovým územím pro posouzení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ je
vymezená trasa obchvatu obou technických studií a řešení přednádražního prostoru, v souladu
s Územním plánem Žďáru nad Sázavou.
V 10/2010 byla zpracována firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM) „Přeložka
silnice I/37 Žďár nad Sázavou – přednádražní prostor“, která zahrnuje studijní řešení
přednádražního prostoru v takové niveletě, která by vyloučila náročné tunelové i mostní
stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy stávajícího území (autobusové nádraží
umístěné před nádražím ČD).
Nejexponovanější částí 2. úseku je prostor před stávajícím nádražím ČD. Přeložka silnice I/37
byla v rámci vyhledávací studie (Aktualizace studie tahu silnice I/37 Ždírec nad Doubravou –
Velká Bíteš, VIAPONT s. r. o., 08/2006) navržena v tomto úseku na estakádě ve výšce cca
7,0 m nad stávajícím terénem. V technické studii (METROPROJEKT Praha a. s., 07/2009)
byla prověřena možnost vedení nivelety pod úrovní stávajícího přednádražního terénu
v tunelové variantě - tzn. v hloubce cca 10 m.
Nadzemní varianta vyhledávací studie (estakáda) se jeví problematickou jak z hlediska vlivů
na životní prostředí, tak z důvodů zásahu do prostoru organismu města i ekonomické
náročnosti díla. Tunelová varianta představuje rovněž rasantní zásah do přednádražního
prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz, které se
vymykají požadavkům na dosažení alespoň minimálních hodnot efektivnosti projektu.
Z výše uvedených byla zpracována studie přednádražního prostoru v takové niveletě, která by
vyloučila náročné tunelové i mostní stavby a zároveň zaručila zachování dopravní obsluhy
stávajícího území (autobusové nádraží umístěné před nádražím ČD).
Na základě zpracovaných variant je doporučena varianty 1, použití varianty 2 pro další
projekční přípravu je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od ustanovení článku 11.2
a tabulky č. 21 ČSN 73 6101 (vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy) a případnou dohodou
mezi investorem a Městem Žďár nad Sázavou o spolupodílnictví na zvýšených nákladech z
důvodů vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a II/353.
Směrové a výškové řešení trasy varianty 2 je shodné s variantou 1. Mimoúrovňově kříží ulici
Strojírenskou (podjíždí), ulici Nádražní (podjíždí) a silnici II/353 (ulice Jihlavská – podjíždí).
Křížení se všemi příčnými komunikacemi je mimoúrovňové, v místě křížení se silnicí II/353
je navržena mimoúrovňová křižovatka typu "delta". Ostatní křížení s místními komunikacemi
(ulice Strojírenská a ulice Nádražní jsou bez napojení na obchvat. V závěru úpravy se trasa
obchvatu úrovňově napojuje na stávající okružní křižovatku s ulicí Brněnskou a silnici I/37
směr V. Bíteš.
Varianta 2 se liší od varianty 1 vybudováním mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě
křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice II/353 (ulice Jihlavská).
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To se projeví v šířkovém uspořádání silnice I/37 v prostoru křižovatky (odbočovací a
připojovací pruhy), se zvýšením rozsahu mostního objektu SO 208.2 a tvaru a uspořádání
okružní křižovatky Jihlavská – Chelčického (SO 110.2). Parametry směrového a výškového
vedení trasy obchvatu a rozsah ostatních objektů je shodný.
Trasa navržené přeložky je v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina. Je zde
vymezen koridor silnice I/37 v šířce 150 m zahrnující koridor pro homogenizaci stávajícího
tahu i koridory pro umístění stavby obchvatu Žďáru nad Sázavou.
V Územním plánu je respektován a zpřesněn koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a
umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR Kraje Vysočina vymezený jako VPS – DK 05,
jeho šířka je zpřesněna na 100 m, koridor pro homogenizaci v zastavěném území na šířku
uličních čar (volného stavebního prostoru).
Stavba prochází územím chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IV. zónou, v místě
přemostění Sázavy je kontakt s plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé
pozemky (niva). Na přelomu 1. a 2. části se přibližuje EVL Dívčina (ale je situována mimo
ni). Pro stavbu je významný přechod přes nivu Sázavy a blízkost historicky a kulturně
významného území v k. ú. Zámek Žďár. Nejblíže situovaný historický objekt je Dolní hřbitov
a Hospodářský dvůr Lyra. Pro omezení vlivu na tyto objekty jsou navržena v Dokumentaci
opatření. Stavba se dostává do kontaktu s prvkem územního systému ekologické stability
v místě přemostění Sázavy (lokální biokoridor), který kříží ve dvou místech mostními
objekty. V blízkosti přemostění je lokální biocentrum evidované pod názvem „U trati“.
Stavba přechází přes pozemky určené k plnění funkcí lesa o přibližné výměře 2 230 m2.
Území je klasifikováno jako území s potenciálními archeologickými nálezy.
Rozptylová studie č. E/5040/2018/03 posoudila vliv na kvalitu ovzduší (Příloha č. 7).
Podrobné zhodnocení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření byl upřesněn na
základě podrobné Akustické studie č. 202202-02 (Příloha č. 8).
Posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je zpracováno autorizovanou osobou,
součástí je posouzení vlivu na předmět ochrany EVL včetně vymezených podmínek pro
ochranu (Příloha č. 9). Součástí Dokumentace je hodnocení vlivů na veřejné zdraví –
zdravotní rizika hluku a znečištění ovzduší (Příloha č. 10). Zpracován byl biologický
průzkum, který vycházel z předchozích průzkumů provedených rámcově v technických
studiích, z celoročního průzkumu v roce 2019 a nového průzkumu provedeného celoročně
v roce 2021 (Příloha č. 11). Rovněž bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na krajinný ráz
(Příloha č. 12).
Na životní prostředí může mít vliv příprava staveniště, zejména příprava území pro stavbu a
následně vlastní provoz. Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začlenění do
území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Navržené technické i
stavební řešení bude v souladu s požadavky na obdobné dopravní stavby za předpokladu
dodržení podmínek pro následnou přípravu stavby. Navržené podmínky zohlednily závěry
uvedených odborných materiálů.
Záměr odpovídá požadovanému řešení pro navrhované stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržené technické a stavební řešení a provozní zabezpečení a začlenění trasy
obchvatu je v souladu s požadavky na řešení takových staveb.
Navržena stavba bude řešena přiměřeným způsobem s ohledem na předmětné území a
dopravní charakteristiky území. Navržena jsou opatření pro zamezení možného vlivu na
okolní antropogenní a přírodní systémy.
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ČÁST H
Při zpracování dokumentace bylo postupováno následovně:
• získání základních informací o investičním záměru
• návštěvy lokality
• sběr existujících údajů o území
• porovnání záměru s obdobnými, již realizovanými, záměry
• identifikace chybějících znalostí a následné doplnění
• konzultace se specialisty
• detailní terénní průzkum
• kompletace údajů o záměru a údajů o dotčeném území
• analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou)
• kompletace dokumentace
Zpracovatel dokumentace všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše
zpracovaném materiálu. V některých případech byl uveden odborný odhad vycházejících
z obdobných staveb.
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Územní plán Žďár nad Sázavou
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Mapové servery Mapy.cz a Google earth
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Základní hydrogeologické mapě ČSSR 1:200000 (Milena Hazdrová et al.)
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PŘEHLED ZKRATEK
AOPK
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ČOV
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č. p.
DoKP
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CHOPAV
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k. ú.
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M n. m.
NEL
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NRBK
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LBK
O
ORL
OZKO
ORP
PK
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PR
PUPFL
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s.r.o.
SEKM
ÚSES
ÚP
VKP
ZCHÚ
ZPF
ZÚR

Agentura ochrany přírody a krajiny
benzo(a)pyren
bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Česká republika
číslo popisné
dotčený krajinný prostor
evropsky významná lokalita
hlavní půdní jednotka
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněný venkovní prostor staveb
katastrální území
místní komunikace
maloplošné zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí
metrů nad mořem
nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")
kategorie odpadu nebezpečný
nadregionální biokoridor
nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
kategorie odpadu ostatní
odlučovač ropných látek
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
obec s rozšířenou působností
pozemní komunikace
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
referenční bod
rodinný dům
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
společnost s ručením omezeným
Systém evidence kontaminovaných míst
územní systém ekologické stability
územní plán
významný krajinný prvek
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje

