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ÚVOD
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení – je zpracováno
pro záměr „Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova“.
Jedná se o výstavbu nového silničního obchvatu města Pelhřimov, který je součástí
mezinárodního tahu E551, jenž je postupně rekonstruován a homogenizován na kategorii
S11,5/70. Součástí stavby je také přeložka silnice I/19 – obchvat Starého Pelhřimova a
mimoúrovňová křižovatka silnic I/34 x I/19 x II/112, jejichž předkládané řešení vychází
z vyhledávací studie „Silnice I/19 Pelhřimov – hranice Kraje Vysočina” (HBH Projekt, 2004).
Z pohledu technického řešení je přeložka silnice I/34 – západní obchvat Pelhřimova, včetně
navazujících komunikací předložena v jediné aktivní variantě (varianta Aktivní).
Jako referenční, především pro výpočet emisně-imisní a hlukové zátěže byla definována
varianta Nulová, tedy zachování stávající silniční sítě v současné podobě s problematickým
průtahem silnice I/34 a I/19 intravilánem Pelhřimova a Starého Pelhřimova.
Dopravní řešení předkládaného záměru vychází z technické studie (TS) „Přeložka silnice I/34
západní obchvat Pelhřimova“ (Dopravoprojekt Brno, 2006).
Oznámení bylo zpracováno v Ateliéru ekologie firmy HBH Projekt spol. s r.o., ve spolupráci
s externími specialisty z firem ENVIROAD s.r.o. (Ing. Kryl – hluková studie, Ing. Tovaryš –
rozptylová studie) a ADIAS s.r.o. (Ing. Pospíšil, Ing. Regner – intenzity dopravy).
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ:

65993390

3. Sídlo:

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Marie Tesařová
tel.: + 420 567 584 612
marie.tesarova@rsd.cz
ŘSD ČR, Správa Jihlava
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Přeložka silnice I/34 - západní obchvat Pelhřimova
Kategorie II, sloupec B, bod 9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd
a místních komunikací I. a II. třídy.
2. Rozsah záměru:
– přeložka silnice I/34 vedená západním obchvatem Pelhřimova v délce cca
4,428 km, šířkové uspořádání v kategorii S 11,5/70 (dvoupruhová silnice)
– přeložka silnice I/19 vedená severním obchvatem Starého Pelhřimova v délce cca
1,823 km, šířkové uspořádání v kategorii S 11,5/70 (dvoupruhová silnice)
– MÚK I/34 x I/19 x II/112
– MÚK Vlásenice – přeložka I/34 x III/03414
– místní komunikace Starý Pelhřimov – Pelhřimov
– připojení stávající silnice I/34 a Myslotína
– vyvolané přeložky železniční trati, polních cest a inženýrských sítí
3. Umístění záměru:
kraj: Vysočina
obec: Pelhřimov
katastrální území: Pelhřimov, Starý Pelhřimov, Myslotín
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o novostavbu silničního obchvatu města Pelhřimov v délce 4,428 km a kategorii
S 11,5/70, která je shodná s navazujícími stavbami. Směrové oblouky, příčné klopení a
HBH Projekt spol. s r. o.
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podélné sklony i výškové oblouky odpovídají požadavkům na směrodatnou rychlost 90
km/hod.
Směrové a výškové řešení na začátku úpravy je navrženo tak, že záměr navazuje na přeložku
silnice I/34 stavba Ondřejov – Pelhřimov1. Součástí hodnoceného záměru je dále přeložka
silnice I/19 – obchvat Starého Pelhřimova a řešení mimoúrovňové křižovatky (MÚK) silnic
I/34 a I/19.
Návrh směrového řešení, výškového vedení a prostorového uspořádání je zpracován
v souladu s platnou ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (říjen 2004).
Na přeložce silnice I/34 a I/19 je celkem navrženo pět křižovatek, z nichž dvě jsou
mimoúrovňové (I/34 x I/19 a I/34 x III/03414).
V širším okolí hodnocené stavby nejsou dle ÚPD plánovány žádné záměry, jejichž vlivy by se
významně kumulovaly s vlivy posuzovaného záměru.
Určitou kumulaci negativních vlivů lze očekávat hlavně v podobě kumulace hlukové zátěže
pocházející ze železnice (trať č. 224) a hluku pocházejícího z provozu na přeložené silnici
I/34. Uvedený vliv bude potenciálně nejvýznamnější v prostoru stávajících či navrhovaných
ploch v okolí rybníka Stráž (plochy se zahrádkářskými a chatovými koloniemi a plochy pro
sport a rekreaci). Vzhledem k nízké vytíženosti uvedené tratě, však lze očekávat, že
kumulativní vliv bude v porovnání s přímým vlivem způsobeným vlastním obchvatem pouze
nevýznamný.
Mezi další dopravní akce, které se v širším území připravují, patří přeložka silnice I/34 v
úseku Ondřejov – Pelhřimov a dále pak vzdálenější stavby obchvatu obce Kámen a Obrataň
(přeložky a úprava silnice I/19) a dopravně-stavební akce Eš – Lukavec. Negativní vlivy
žádné z těchto staveb se nebudou v době provozu s posuzovaným záměrem kumulovat.
Kumulaci negativních vlivů (např. kumulaci hlukové a emisní zátěže z běžné silniční dopravy
a hluku a emisí emitovaných stavebními mechanizmy), tak lze očekávat především v období
výstavby, kdy bude okolní území zatěžováno stavebními pracemi. Toto zatížení však bude
časově omezené a lze jej zmírnit vhodně zvoleným postupem organizace výstavby.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí:
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Výstavbou obchvatu Pelhřimova bude dokončena rekonstrukce a homogenizace silnice I/34
(součást mezinárodního tahu E551) v kategorii S11,5. V současnosti projíždí tranzitní doprava
ve směru Jindřichův Hradec – Humpolec centrem Pelhřimova a představuje tak významné
bezpečnostní a hygienické zatížení města - intenzity dopravy na přeložce silnice I/34 byly pro
rok 2005 odhadnuty na 4800 vozidel (z toho 1550 těžkých) a pro rok 2035 pak na 7200
vozidel (z toho 1900 těžkých)2.
Obdobně nevyhovující situace z hlediska bezpečnosti a hygieny je také v případě průtahu
Starým Pelhřimovem, jehož severní část protíná silnice I/19 s dopravními intenzitami cca
10000 vozidel/24hod (úroveň roku 2005).

1
2

Konec stavby Ondřejov – Pelhřimov (km 87,143681) = km 0,038966 obchvatu Pelhřimova.
Stanovení intenzit dopravy, ADIAS s.r.o., Brno, 2007. Stanovení intenzit dopravy bylo provedeno
modelováním. Dopravní model města Pelhřimova byl zpracován v roce 2000 na základě směrových
dopravních průzkumů na území města a byl upraven na výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005.
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Stručný přehled posuzovaných variant
Posuzována byla VARIANTA AKTIVNÍ (silniční obchvat silnice I/34 kolem Pelhřimova a
obchvat silnice I/19 kolem Starého Pelhřimova s doprovodnými úpravami místní silniční sítě).
Zejména pro porovnání emisně-imisního a hlukového zatížení byla použita VARIANTA
NULOVÁ (zachování stávajícího stavu silniční sítě).
Obrázek B.1: Umístění posuzovaného záměru

Důvody pro přijetí případně odmítnutí
varianta Nulová
Pro
•
•
•

zachování stávajícího rázu krajiny v území
žádné nové zábory půdy
žádné nové zásahy do přilehlých biocenóz

HBH Projekt spol. s r. o.
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Proti
• relativně vysoké intenzity dopravy na stávající nevyhovující dopravní síti
− neustálé zhoršování hlukového a imisního zatížení území
− s rostoucím provozem roste i riziko havárií se všemi negativními dopady (v
intravilánu obce převážně ohrožení lidských životů, v extravilánu pak znečištění
recipientů a půdy v okolí komunikace, atd.)
• nevhodné technické parametry současného průtahu městem
varianta Aktivní
Pro

•

výrazné zvýšení plynulosti provozu na silnici I/34 (mezinárodní tah E551) a silnici
I/19
− snížení negativního vlivu na veřejné zdraví (hluk, imise) v Pelhřimově a Starém
Pelhřimově
− snížení rizika havárií
• pozitivní vliv na socioekonomickou situaci obyvatelstva v regionu (zlepšení prostupnosti
území, zvýšení nabídka pracovních příležitostí v době výstavby)
• vybudování účinného systému odvodnění silnice
Proti
• nové zábory půdy
• zásahy do stávajících biocenóz
• zásah do krajinného rázu území

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
varianta Nulová
Varianta Nulová zahrnuje stávající silnici I/34 vedenou Pelhřimovem a silnici I/19 tvořící
„severní obchvat“ Pelhřimova a procházející Starým Pelhřimovem s pokračováním ve směru
na Tábor. Dále jsou ve variantě Nulové zahrnuty silnice nižších tříd (II/112 a III/03414) a
místní komunikace.
V období realizace posuzované stavby bude již s největší pravděpodobností v provozu
přeložka silnice I/34 v úseku Ondřejov–Pelhřimov3 – do Nulové varianty byla proto zahrnuta i
tato stavba.
varianta Aktivní
Směrové vedení hlavní trasy
Obchvat Pelhřimova v délce 4,428 km a kategorii S 11,5/70 navazuje na začátku úseku v km
0,038 na předchozí stavbu Ondřejov – Pelhřimov. Směrové vedení vychází z přímé předchozí
stavby a pokračuje dlouhým levostranným obloukem (R = 700). Podél soustavy čtyř menších
rybníků pokračuje trasa v přímé, před křížením s tratí začíná pravostranný oblouk (R = 800)
kolem Vlásenického rybníka a navazuje opět přímá. Na konci úseku se připojuje obchvat na
stávající silnici I/19.
Pro zprovoznění navrhované křižovatky silnic I/34, I/19 a II/112 je nutno vybudovat i
přeložku silnice I/19 – obchvat Starého Pelhřimova v kategorii S11,5 délky 1823 m, který byl
zpracován firmou HBH v roce 2004 v rámci vyhledávací studie (VS) „Přeložka silnice I/19
3

Pro stavbu Ondřejov – Pelhřimov je v současnosti vydáno územní rozhodnutí.

HBH Projekt spol. s r. o.

9

Brno, listopad 2007

Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Pelhřimov – hranice kraje Vysočina“. Připojení Starého Pelhřimova na obchvat je navrženo u
Agrospolu v km 22,1274 průsečnou křižovatkou, křížení se silnicí II/112 ve směru na
Červenou Řečici je řešeno úrovňovou křižovatkou ve tvaru „T“ v km 22,930.
Výškové vedení hlavní trasy
Výškové řešení navazuje na předchozí stavbu klesáním 6,0 %. Limitující pro další průběh
nivelety je křížení s tratí ČD, překročení lokálních biokoridorů a možnost odvodnění zářezů i
mostních estakád. Na klesání v začátku úseku navazuje obchvat údolnicovým obloukem (R =
5000 m) a stoupáním 4,0 %. Před křížením s tratí niveleta opět klesá ve sklonu 1,97 %,
komunikace podchází trať údolnicovým obloukem (R = 7500 m) a poté stoupá ve sklonu
4,5 % na nejvyšší bod trasy. Ke konci je niveleta zvlněná, překračuje vodoteč údolnicovým
obloukem (R = 3000), dále stoupá ve sklonu 2,87 % a výškovým obloukem ( R = 5000) s
navazujícím klesáním 3,39 % se připojuje na stávající silnici I/19. Přehledná situace
výškového vedení trasy je patrná z podélného profilu, který je jednou z příloh tohoto
Oznámení.
Výškové řešení přeložky I/19 – obchvat Starého Pelhřimova kopíruje terén resp. stávající
komunikaci.
Křižovatky, přeložky souvisejících komunikací a místní doprava
• Připojení stávající silnice I/34 a Myslotína
Stávající silnice I/34 bude na obchvat připojena v km 0,861 jižně od Pelhřimova novou
komunikací v délce 480 m a v kategorii S 9,5. Na začátku úpravy této komunikace bude
vybudována průsečná křižovatka se silnicemi připojujícími Pelhřimov a Myslotín. Po
dokončení obchvatu bude zrušeno provizorní připojení předchozí stavby Ondřejov –
Pelhřimov na silnici I/34, území bude zrekultivováno a bude obnovena silnice ve směru na
Myslotín v původní trase stávající I/34.
• Křižovatka se silnicí III/03414 – MÚK Vlásenice
Křížení se silnicí III/03414, která vede z Pelhřimova do Vlásenice, je navrženo jako
mimoúrovňové v km 2,684. Pro připojení na obchvat je navržena obousměrná rampa. Silnice
III/03414 bude v délce 500 m přeložena, trasa vedoucí podél hráze rybníka je odsunuta tak,
aby zemní těleso nové komunikace nezasahovalo do hráze.
• MÚK I/34 a I/19
Při návrhu křižovatky se vycházelo z doporučených variant řešení, které byly zpracovány v
rámci vyhledávací studie silnice I/19 v úseku Pelhřimov – hranice kraje Vysočina. Výsledné
řešení přijaté v rámci TS představuje MÚK se 3 rampami a s uslepením stávající komunikace
I/19 do Starého Pelhřimova – nevyužitá část této silnice bude následně rekultivována
(odstranění vozovky a terénní úprava na úroveň stávajícího terénu). Podmínkou tohoto řešení
je realizace obchvatu Starého Pelhřimova (viz výše) a vybudování nové komunikace spojující
Starý Pelhřimov a Pelhřimov (viz dále).
• Místní komunikace Starý Pelhřimov – Pelhřimov
Trasa komunikace je navržena podél pravého břehu bezejmenné vodoteče5. Na začátku úseku
se nová komunikace připojuje „T“ křižovatkou na ulici Táborskou, pod estakádou podchází
přeložku I/34 – obchvat Pelhřimova a na konci je připojena na stávající místní komunikaci za
motorestem. Komunikace je navržena s jednostranným chodníkem a se šířkou zpevnění
7,0 m. Niveleta ve směru ke Starému Pelhřimovu stále stoupá, max. navržený sklon je 7%.
4
5

Staničení dle VS
Orientačně je toto propojení uvedeno také v ÚPD. Situace uvedená v TS se však od tohoto řešení částečně liší a
zasahuje tak do návrhové plochy pro bydlení.
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Trasa je volena tak, aby nezasahovala do vodoteče a aby nebyla dotčena stávající regulační
stanice plynu.
• Křížení s polními cestami a tratí ČD
Obchvat kříží několik polních cest, z nichž většina je převedena přes komunikaci podle
vzájemné polohy výškového vedení tras buď nadjezdy nebo mostními objekty. Ze systému
polních cest v oblasti km 3,200 – 3,600 je v km 3,600 převedena pod silnicí jedna polní cesta
a vlevo podél zemního tělesa silnice I/34 je vyznačena přeložka polní cesty v délce 450 m,
která navazuje na stávající cestu. Další polní cesty jsou převedeny v km 1,515, v km 1,940 a v
km 2,600.
V km 2,619 kříží obchvat stávající trať ČD Horní Cerekev – Tábor. V souladu s ÚPD je
navržen most na trati přes obchvat.
•

Systém odvodnění

Dešťové vody z vozovky silnice v násypu odtékají volně po svazích silničního tělesa do
podélných patních příkopů. Dešťové vody z vozovky silnice v zářezu odtékají volně do
podélných zářezových příkopů, které navazují na patní příkopy. Pro odvedení dešťových vod
z odvodňovacích příkopů silnice jsou dle TS navrženy lapače splavenin a krátké dešťové
stoky, které ústí do recipientních toků. Na odtokových dešťových stokách je navrženo v první
šachtě při odtoku ze silničního tělesa uzavírání. Odvod vody z estakád je navržen volným
pádem v místech pilířů.
V důsledku konfigurace terénu je silnice rozdělena do následující odvodňovaných úseků:
Tabulka B.1: Způsob odvodnění z jednotlivých silničních úseků
č.úseku

km

recipient

způsob odvodnění

1

0,000-0,300

Myslotínský potok

příkopy

2

0,300-1,000

ryb. Stará Medenice

3

1,000-1,300

ryb. Stará Medenice

příkopy
estakáda volným pádem, následně volný
plošný odtok

4

1,300-1,500

5

1,500-1,880

v.t. Medenice v blízkosti ryb.
Stará Medenice
J rybník na v.t. Medenice

6

1,880-2,150

S rybník na v.t. Medenice

7

2,150-2,800

8

2,800-3,440

9

3,400-3,840

10

3,840-3,970

11

3,970-4200

12

MÚK
I/19xI/34

HBH Projekt spol. s r. o.

příkopy
příkopy
příkopy

ryb. Stráž
příkopy + čistící sedimentační nádrž
vodoteč ústící do Vlásenického
příkop
ryb.
vodoteč mezi Pelhřimovem a St.
příkop
Pelhřimovem
vodoteč mezi Pelhřimovem a St. estakáda volným pádem, následně volný
Pelhřimovem
plošný odtok
vodoteč mezi Pelhřimovem a St.
příkop
Pelhřimovem
stávající odvodňovací systém
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
– zahájení:
2014
– dokončení: 2016
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:
– Kraj Vysočina
– Pelhřimov
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat:
Územní rozhodnutí – Stavební úřad Pelhřimov

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PŮDA
Posuzovaný záměr bude veden téměř výhradně pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF).
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) jsou záměrem dotčeny pouze na relativně
velmi malé ploše.
Celkový trvalý zábor posuzovaného záměru byl rámcově spočítán, na základě dostupných
mapových podkladů, ve výši cca 36,78 ha (ZPF + ostatní plochy). Přesný rozsah záboru bude
specifikován až v dokumentaci pro územní rozhodnutí.

ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF)
Aby bylo možné posoudit míru záboru, bylo použito rozdělení zemědělské půdy na základě bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ) do tříd ochrany. Tyto třídy ochrany zemědělské půdy vymezuje metodický pokyn
Odboru ochrany lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996, platný dnem 1. ledna 1997. Dle tohoto
rozdělení jsou pro zemědělskou výrobu nejcennější půdy v I. a II. třídě ochrany (popis viz kapitola C.II.3.).

Předběžný odhad záboru půdy v I. a II. třídě ochrany je uveden v následující tabulce:
Tabulka B.2: Předběžný odhad záboru zemědělského půdního fondu
katastrální území

celkový zábor ZPF
(ha)

zábor v I. a II. třídě ochrany
ha

%

Starý Pelhřimov

10,93

7,74

70,8

Pelhřimov

19,51

14,05

72,0

Myslotín

6,34

2,06

32,5

celkem

36,78

23,85

64,8

HBH Projekt spol. s r. o.
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ZÁBOR POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)
Posuzovaný záměr bude zabírat i pozemky určené k plnění funkcí lesa (zákon o lesích
č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a) – PUPFL; kategorie lesy hospodářské.
Tabulka B.3: Předběžný odhad záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa
zábor PUPFL
lesy hospodářské (ha)

katastrální území
Starý Pelhřimov

0,020

Pelhřimov

0,000

Myslotín

0,065

celkem

0,085

B.II.2. ODBĚR A SPOTŘEBA VODY
Navrhovaná dopravní stavba neznamená v období výstavby ani provozu významnější zatížení
životního prostředí odběrem vody. V období výstavby se bude jednat prakticky výhradně
o vodu pro sociální část zařízení staveniště a o vodu pro stavební technologie.
– pitná voda pro sociální část zařízení staveniště bude odebírána z veřejných vodovodů
v množství, které je z kapacitního hlediska nevýznamné
– technologická voda, například pro výrobu betonových směsí nebo pro výstavbu zemních
konstrukcí rovněž nebude pro dotčenou oblast kapacitně významná

B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Období výstavby
K odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného vedení NN
závěsnými kabely, vycházející ze stávající distribuční sítě. Předpokládaný příkon pro zařízení
staveniště mostních objektů je do 50 kW, v případě hlavního stavebního dvora lze předběžně
uvažovat s příkonem do 200 kW.
Skutečná spotřeba elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě
použitých mechanizmů a technologií.
Období provozu
Provoz silnice nevyžaduje žádný odběr elektrické energie.

PLYN
Období výstavby
Zemní plyn bude případně využíván pro vytápění objektů hlavních stavebních dvorů, kam
bude přiváděn středotlakým potrubím od nejbližší stávající regulační stanice. Denní
předpokládaná spotřeba činí 100 m3. Konkrétní podmínky budou řešeny v dalších stupních
PD.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Období provozu
Zemní plyn nebude při provozu využíván.

DALŠÍ DRUHY SUROVIN
Lze předpokládat, že při stavbě vzniknou nároky na suroviny, odpovídající charakteru stavby.
V případě pozemní komunikace se jedná o následující suroviny:
Období výstavby
– násypový materiál zemního tělesa – předpokládá se využití materiálu ze zářezových úseků
stavby, detailní řešení bude v dalším stupni projektové dokumentace
– štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy vozovek – předpokládá se dovoz
z lokálních pískoven
– drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi – lomy pro dovoz drceného
kameniva budou určeny až v dalších stupních projektové dokumentace
– materiál pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, portlandský a speciální
silniční cement
– ocel – především pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a svodidla)
– pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku
Období provozu
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby silnice v předpokládaném množství cca 3 tuny pro jeden stroj za rok.
Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid sodný
v množství cca 1 kg na metr čtvereční vozovky a drcené kamenivo v množství cca 10x
větším.

B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
VÝSTAVBA
Díky realizaci na „zelené louce“ bude stavba prováděna převážně při zachování provozu na
stávajících silnicích. Ze silničních objektů bude nejdříve postaven obchvat Starého
Pelhřimova a rampa 3, která bude během dalšího postupu výstavby využívána pro vedení
obousměrného provozu pro směry Pelhřimov – Tábor a Havlíčkův Brod – Tábor. Po
převedení provozu na tyto komunikace bude prostor stávající křižovatky uvolněn a lze
dokončit zbývající rampy a připojení obchvatu I/34.
Během výstavby počátečního úseku obchvatu I/34 bude doprava na krátkou dobu převedena
na původní trasu silnice I/34 přes Myslotín.
Výstavba přeložky silnice III/03414 bude probíhat za vyloučeného provozu a pro veřejný
provoz bude stanovena objízdná trasa.
Pro výstavbu mostu na trati Horní Cerekev – Tábor se jeví jako nejvýhodnější zřízení
provizorní trati v souběhu se stávající tratí mimo staveniště mostu a pouze dokončovací práce
na trati realizovat během výluk.
Pohyb a přesuny stavební mechanizace budou probíhat převážně v tělesech nově budovaných
komunikací – realizace nových obslužných komunikací pro stavební mechanizaci proto není
nutná.
Časový harmonogram stavby a organizace výstavby jednotlivých stavebních objektů bude
předmětem dalších stupňů PD.

HBH Projekt spol. s r. o.
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INTENZITY DOPRAVY
Intenzity dopravy na posuzované silniční síti byly převzaty ze studie „Přeložka silnice I/34
západní obchvat Pelhřimova – Stanovení intenzit dopravy“, kterou zpracovala firma ADIAS
v listopadu 2007 jako podklad tohoto Oznámení. Kompletní zpráva je samostatnou přílohou
tohoto Oznámení.
Stanovení intenzit dopravy bylo provedeno modelováním. Dopravní model města Pelhřimova
byl zpracován v roce 2000 na základě směrových dopravních průzkumů na území města a byl
upraven na výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005.
Intenzita dopravy na přeložce silnice I/34 mezi oběma krajními křižovatkami je pro rok 2005
modelově stanovena na 4800 vozidel, z toho 1550 (32 %) těžkých, změnu intenzity
v křižovatce se silnicí III/03414 neuvažujeme, je zanedbatelná. Ve výhledu pro rok 20356 (20
let po předpokládaném uvedení komunikace do provozu) stoupne intenzita přibližně na 7200
vozidel, z toho 1900 těžkých (27 %).
Úsek silnice v průtahu Starým Pelhřimovem vykazuje v současnosti celkové intenzity více
než 10 000 vozidel / 24 hod, v roce 2035 se pak předpokládá nárůst celkově projíždějících
vozidel na 15 100 / 24 hod.
Tabulka B.4: Stav a vývoj dopravních intenzit na obchvatu I/34 a silnici I/19 (průtah St.
Pelhřimovem)
rok 2005

rok 2035

stavba

I/34

I/19

I/34

I/19

osobní
těžká
celkem

3 250
1 550
4 800

6 850
3 150
10 000

5 300
1 900
7 200

11 200
3 900
15 100

pozn. Hodnoty intenzit jsou uvedeny obousměrně za 24 hodin a zaokrouhleny

6

Výhledový koeficient pro rok 2035 je stanoven na 1,63 pro osobní dopravu a 1,24 pro těžkou dopravu.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. OVZDUŠÍ
TYPY ZDROJŮ EMISÍ
Podle rozmístění zdroje znečištění v prostoru lze rozdělit zdroje emisí následovně:
– bodový zdroj znečištění
– liniový zdroj znečištění
– plošný zdroj znečistění

Období výstavby
Navrhovaná přeložka silnice bude v průběhu realizace působit jako svérázný plošný zdroj
znečištění přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny těžkých stavebních
mechanismů) v okolí stavebních dvorů, resp. v místech větší koncentrace stavebních prací
(např. kolem mostních objektů).
Období provozu
Po dostavbě bude navrhovaný záměr představovat liniový zdroj znečištění atmosféry, a to
především plynnými exhalacemi. K nim se nutně připojí aerosoly různého složení, jejichž
zdrojem budou chemické látky používané k udržování zimní sjízdnosti komunikace a
v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem (otěr
pneumatik aj.).
S ohledem na technický rozvoj v automobilovém průmyslu a s provedenými i očekávanými
legislativními úpravami podmínek provozu vozidel, lze v reálné budoucnosti předpokládat
snížení exhalací z dopravy na jednotku přepravovaného výkonu7.

ROZLOŽENÍ EMISÍ V ČASE
Pro hodnocení znečišťování ovzduší na libovolném úseku silnice je velmi důležité rozlišovat
období výstavby úseku od období vlastního silničního provozu na něm, kdy se tyto vlivy
kvalitativně i kvantitativně diametrálně liší.
Období výstavby
Po dobu výstavby nového úseku silnice je blízké okolí stavby znečišťováno emisemi
výfukových plynů ze stavebních strojů a těžkých nákladních automobilů. Za rozhodující zdroj
emisí do ovzduší v době provádění stavby lze však bezesporu považovat zemní práce
(významný zdroj prašných emisí), které tvoří podstatnou část objemu všech stavebních prací
při výstavbě silnice.
Snaha o kvantifikaci množství těchto emisí, příp. jejich distribuce do okolního prostoru, by
vedla v rámci zpracování Oznámení k holým spekulacím. Alespoň přibližné řešení této úlohy
předpokládá znalost detailního časového plánu organizace výstavby a stavebně
technologického projektu (nasazení počtu a typů stavebních strojů, jejich součinnost v čase,
vytýčení přepravních tras pro přesun zemin a stavebních hmot, atd.). Navíc, na množství
emisí ze zemních prací (prašnost) mají rozhodující vliv okamžité klimatické podmínky.
Projekt organizace výstavby je obvykle zpracováván na odpovídající úrovni podrobnosti až
v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavebně technologický projekt je pak
interním dokumentem provádějící stavební firmy. Na dané úrovni znalostí vstupních údajů je
7

Jako příklad lze uvést zvažovaná opatření Evropské komise na snížení průměrné emise CO2 u nových vozů do
roku 2012 na hranici 130 g/km. V současnosti je průměrná produkce cca 160 g/km. Dle některých návrhů je
dále výhledově zvažováno další snížení na cca 95 g/km, a to přibližně k roku 2020. Tomuto snižování
ekvivalentně odpovídá snižování spotřeby a s tím také snižování produkce dalších emisí.
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proto nutno se spokojit s odhadem významnosti celkového negativního vlivu produkovaných
emisí na znečištění ovzduší v době stavby posuzovaného úseku silnice. Při posouzení této
významnosti lze pak uplatnit následující pracovní teze:
– vzájemný poměr doby výstavby k následnému období běžného provozu je velmi malý,
taktéž vzájemný poměr měrného množství emisí škodlivin obsažených ve výfukových
plynech je velmi malý až zanedbatelný. Z toho plyne, že rozhodující pro posouzení vlivu
stavby na znečišťování ovzduší emisemi z výfuků bude vždy období běžného provozu
– emise prachu, o kterých lze předpokládat, že budou naopak v době výstavby
mnohonásobně vyšší, než v následném období běžného silničního provozu, je možno
účinně snižovat technologickými a organizačními opatřeními, tj. kropením
přepravovaných zemin, příp. tlakovým omýváním zpevněných povrchů vozovek atd.
Z uvedených tezí pak vyplývají dva obecné požadavky na realizátora stavby (příslušnou
prováděcí firmu):
– maximální zkrácení vlastní doby výstavby posuzovaného úseku silnice,
– přísné dodržování technologické kázně a podmínek realizace, stanovených dokumentací o
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a následně v podmínkách příslušných
stavebních povolení.
Období provozu
Zdrojem emisí (výstupů) do volného ovzduší v okolí silničních komunikací je především
provoz motorových vozidel, vlastní povrch komunikace je pak, jako každá zpevněná plocha,
pouze druhotným zdrojem prašnosti.

DRUH A MNOŽSTVÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ
Podrobné zhodnocení emisně-imisní situace v území v souvislosti s provozem posuzovaného
záměru je uvedeno v Rozptylové studii (Enviroad s.r.o., 2007), která tvoří nedílnou součást
tohoto Oznámení.
Hlavními reprezentanty škodlivin, které jsou emitovány při provozu silničních motorových
vozidel a které byly v této Studii hodnoceny jsou: oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx),
oxid dusičitý (NO2), suspendované částice (PM10), benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12).
Souhrnný přehled celkových emisní příspěvků škodlivin posuzované stavby k imisnímu
pozadí činí [t/rok]:
Tabulka B.5: Celkový emisní příspěvek škodlivin [t/rok] Ecelk .
emitovaná škodlivina
varianta Nulová

CO

NOx

NO2

PM10

C6H6

C20H12

silnice I/34

15,972

23,243

1,296

1,087

0,101

3,8⋅10-6

silnice I/19

26,411

37,738

2,070

1,718

0,175

6,7⋅10-6

silnice III/03414

1,860

1,946

0,085

0,060

0,016

6,3⋅10-7

varianta NULOVÁ celkem

44,234

62,928

3,451

2,865

0,292

1,1⋅10-5

úseky var NULOVÉ v provozu

27,921

38,870

2,104

1,734

0,189

7,2⋅10-6

Západní obchvat Pelhřimova

17,637

26,244

1,472

1,225

0,111

4,2⋅10-6

severní obchvat St. Pelhřimova

12,699

18,320

1,010

0,835

0,083

3,2⋅10-6

MK Pelhřimov - Starý Pelhřimov

0,196

0,258

0,013

0,010

0,001

5,8⋅10-8

připojení stávající silnice I/34

1,227

1,806

0,100

0,078

0,007

3,0⋅10-7

varianty AKTIVNÍ celkem

59,680

85,498

4,699

3,881

0,391

1,5⋅10-5

varianta Aktivní

HBH Projekt spol. s r. o.

17

Brno, listopad 2007

Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Ve výpočtu jsou jednotkové emise eOA resp. eNA8 korigovány interpolací dle průměrného
podélného sklonu vozovky obchvatu. Použity byly měrné emise prognózované k horizontu
roku 2010 (vzdálenější časový horizont MEFA02 neobsahuje), tzn., že s další progresí
směrem ke snižování exhalací z motorových vozidel se neuvažuje, což je na straně předběžné
opatrnosti.

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Během výstavby a provozu silnice budou vznikat následující typy odpadních vod:
1. dešťové odpadní vody
2. splaškové odpadní vody
3. technologické a provozní odpadní vody
4. extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů)

Období výstavby
V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště.
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího vzniku a zneškodnění bude
standardní. Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu
organizace výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodržení běžných
norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí.
Období provozu
Za provozu odtékají ze silnice hlavně srážkové vody. Podle novely zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění, voda spadlá na zemský povrch se stává buď vodou povrchovou,
nebo vodou podzemní, nebo vodou zvláštní, nebo vodou odpadní. Srážková voda se stává
vodou odpadní pouze v případě, že se smísí s jinou odpadní vodou, tj., že je svedena do
jednotné kanalizace. Jestliže je srážková voda smíšena a odváděna oddělenou, dešťovou
kanalizací nebo silničními příkopy, je z hlediska dikce vodního zákona vodou povrchovou.
Uvedený výklad však nemusí být příslušným vodoprávním úřadem uznán. Z výše uvedených
důvodů a z důvodů předpokládaného znečištění úkapy ropných látek, zbytky posypových
materiálů ze zimní údržby, oděry z pneumatik a úlety ze sypkých nákladů, je veškerá
srážková voda odváděná z vozovky silnice (v souladu s principem předběžné opatrnosti)
považována za vodu odpadní.
Pro výpočet celkového množství odváděných srážkových vod z posuzovaného záměru bylo
použito vztahu:
Vs = š . L . hs . ks
Vs ... objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok)
š
L
hs
ks

...
...
...
…

šířka zpevněné plochy vozovky
délka posuzovaného úseku vozovky
průměrný úhrn ročních srážek (m/rok)
odtokový koeficient – 0,9

Celoroční úhrn srážek v řešeném území je udáván okolo 660 mm
Tabulka B.6: Množství vod odváděných z vozovky9
přibližný objem srážkových vod (m3/rok)

z toho za zimní období X. – III. (cca 250 mm)

42 700

16 200

varianta Aktivní
8
9

Jednotkové emisní faktory osobních resp. nákladních automobilů
Výpočet je pouze orientační (zahrnuta je délka přeložky I/34 a I/19, nejsou však zahrnuty povrchy
překládaných komunikací nižších tříd a povrchy ramp MÚK); vodohospodářská situace v území byla řešena v
rámci TS („Vodohospodářské řešení“); další podrobné řešení vodohospodářské situace související s
posuzovaným záměrem bude řešeno v následujících PD.
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Jako bezpečnostní prvky pro ochranu povrchových vod je na dešťových stokách odvádějících
vodu ze silnice navrženo uzavírání. Na dešťové stoce před odtokem do rybníka Stráž je
navržena sedimentační nádrž. Nedílnou součástí nádrže je stabilní havarijní norná stěna pro
zachycení škodlivých látek z havárie přepravujícího vozidla.

B.III.3. ODPADY
DRUH A MNOŽSTVÍ ODPADU
Při plánované stavbě navrhovaných silničních úseků budou vznikat odpady, které lze rozdělit
do dvou skupin:
1. Odpady kategorie O – „ostatní“.
2. Odpady kategorie N – „nebezpečné“
Ve stávajícím stupni předprojektové přípravy posuzovaného záměru není možné definovat ani
přibližné množství odpadů. Jakékoliv odhady bez detailního zaměření území by byly
zavádějící. Podrobný Projekt nakládání s odpady z výstavby, včetně množství odpadů bude
součástí dokumentací navazujících stupňů projektové přípravy (DÚR a zejména DSP). Bude
vycházet z upřesněné materiálové bilance a zohledňovat místní podmínky a požadavky.

PRODUKCE ODPADŮ
Období výstavby
V rámci stavebních činností budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na
provoz jednotlivých zařízení stavenišť, případně hlavního stavebního dvora, z nichž většinu
bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady (N). 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).
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora mají charakter
přípravných prací, servisních činností a administrativní činnosti a lze je shrnout do
následujících bodů:
– příprava různých komponentů pro stavbu
– nátěry konstrukcí
– běžná údržba stavebních mechanizmů
– provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby
– skladování materiálů pro stavbu
Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit
příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a
ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a č.294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu.
Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, který bude
plnit veškeré povinnosti jako původce odpadů.
Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (tj. bez
nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie „nebezpečný“ (s možným výskytem některé
z nebezpečných vlastností).
Období provozu
Hlavním procesem produkujícím odpady za provozu silniční komunikace bude úklid a údržba
v příslušných úsecích. Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat:
HBH Projekt spol. s r. o.

19

Brno, listopad 2007

Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

–
–
–
–
–
–
–
–

úklid vozovky
seřezávání a údržba zeleně na krajnicích
sekání trávy na krajnicích
údržba sjízdnosti silnice v zimě
čištění stok a dešťových vpustí
čištění dešťových usazovacích nádrží včetně lapolů
drobné úpravy vozovek a svahů silnice
odstraňování znečištění ze silnice, havarovaných vozidel a dalších odpadů vzniklých za provozu silnice

Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a
musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících
zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
V rámci následujících stupňů projektové přípravy bude nutné upřesnit produkci odpadů
z hlediska druhového, z hlediska množství i způsobů nakládání s nimi.
Z hlediska odpadového hospodářství bude nutné především zabezpečit vhodné způsoby
zneškodnění odpadů kategorie N, znečištěné organickými (oleje, pohonné hmoty)
i anorganickými (např. některé barvy) škodlivinami.

B.III.4. HLUK, VIBRACE
HLUK
Podrobné zhodnocení hlukové situace v území v souvislosti s výstavbou a provozem
posuzovaného záměru je uvedeno v Hlukové studii (Enviroad s.r.o., 2007), která tvoří
nedílnou součást tohoto Oznámení.
Období výstavby
V období výstavby bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel
obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby budou především zemní práce
(budování násypů, zářezů apod.).
Dopravní obsluha stavby bude z části prováděna po stávajících komunikacích a z části bude
využívat trasu nově budovaného obchvatu. Vlastní stavba bude rozdělena na dílčí etapy,
pro které bude zpracován projekt organizace výstavby. Z těchto důvodů bude možno
specifikovat emise hluku v období výstavby až v dalších stupních projektové přípravy stavby.
Období provozu
varianta Nulová
Ve variantě Nulové (bez výstavby) je doprava vedena ve stávající trase silnice I/34 a I/19
intravilánem Pelhřimova resp. Starého Pelhřimova.
Bez výstavby přeložek silnic I/19 a I/34, která odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné
území, lze očekávat vlivem nárůstu dopravy také vzestup hlukového zatížení dotčeného
intravilánu.
Protože nejbližší a tedy nejvíce zasažená obytná zástavba leží bezprostředně u stávající
hodnocených komunikací, nelze v převážné většině případů řešit tento nárůst (přičemž již
dnes jsou překračovány hlukové limity) výstavbou účinných protihlukových stěn, tzn. že by
bylo nutno přistoupit k realizaci individuálních protihlukových opatření na fasádách
konkrétních obytných objektů bez možnosti účinné ochrany venkovního prostoru.
Toto platí i pro zástavbu u silnice II/112 (tzv. „Volemanka“), u níž se v případě zachování
stávajícího stavu předpokládá v roce 2035 hlukové zatížení min. 65,0 dB(A) ve dne resp. 55,9
dB(A) v noci (hygienický limit 60 resp. 50 dB(A)).
HBH Projekt spol. s r. o.
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Specifické odlišnosti posuzovaných přeložek silnice I/34 a silnice I/19 z hlediska současného
a budoucího hlukového zatížení viz následující část „varianta Aktivní“.
varianta Aktivní
V případě realizace přeložky silnice I/19 (St. Pelhřimov) dojde k výraznému snížení hlukové
zátěže v okolí stávající silnice I/19. Na druhou stranu však dojde k nárůstu hlukové zátěže v
SZ části St. Pelhřimova (překročení hygienických limitů ve stávající a návrhové obytné
zástavbě - předpokládané hlukové zatížení v roce 2035 bude dle modelu min. 61,5 dB(A) ve
dne resp. 54,2 dB(A) v noci) a k významnému nárůstu hlukové zátěže v lokalitě „Volemanka“
(předpokládané hlukové zatížení v roce 2035 min 72,6 dB(A) ve dne resp. 65,2 dB(A) v noci).
V případě přeložky I/34 dojde v okolí stávající silnice I/34 (průtah Pelhřimovem) sice také k
poklesu stávající hlukové zátěže, její pokles však nebude natolik markantní jako v případě
Starého Pelhřimova. Příčinu tohoto faktu lze hledat především ve značném regionálním
významu města, kdy tranzitní doprava (směr Havl.Brod – Humpolec – Pelhřimov –
Jindřichův Hradec), narozdíl od situace ve Starém Pelhřimově, tvoří na stávající silnici I/34
procházející intravilánem Pelhřimova v porovnání s dopravou cílovou (resp. zdrojovou) a
dopravou vnitroměstskou pouze méně významnou část10.

VIBRACE
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory pohody obyvatel a ovlivňovat
statiku staveb, jsou zejména stavební práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější
projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů
od zdroje.
Období výstavby
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp.
použitím speciálních technologií (např. ražení pilotů). Dále mohou vznikat v souvislosti s
průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluhy staveniště) obytnou zástavbou.
Vzhledem k tomu, že většina stavebních prací bude probíhat v dostatečné vzdálenosti od
stávající zástavby a převážná část těžké stavební dopravy bude realizována v tělese budované
komunikace, lze v současnosti předpokládat, že vliv tohoto faktoru bude pouze okrajový až
nevýznamný.
Období provozu
varianta Nulová
Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy bude ekvivalentně narůstat i míra vibrací v
nejbližším okolí hodnocených silnic. Tato situace se odrazí např. ve zvýšeném riziku
statického narušení budov či kanalizace.
varianta Aktivní
Vznik vibrací z provozu navrhovaného záměru, které by měly vliv na obytnou zástavbu se
nepředpokládá - u většiny v současnosti potenciálně ohrožených ploch dojde k výraznému
zlepšení situace. Jedinou výjimkou je obytná zástavba v oblasti „Volemanka“, u níž díky
výraznému nárůstu dopravních intenzit vzroste riziko negativního ovlivnění blízkého okolí
vibracemi (potenciálně se tak mohou v této oblasti nově objevit výše popsané negativní
vlivy).

10

I po realizaci záměru budou stávající komunikace procházející městem, včetně I/34, nadále významně
zatíženy, zejména dopravou ze silnic II/112 a II/602.
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B.III.5. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ
V souvislosti s plánovanou výstavbou a provozem na posuzovaném záměru, se neočekávají
negativní projevy radioaktivních a elektromagnetických jevů.

B.III.6. RIZIKA HAVÁRIÍ
Z pohledu možných havárií existuje především riziko při únik ropných látek a olejů, které by
mohly mít negativní vliv především na:
− hydrologii a hydrogeologii území
− cenné biotopy v území
Hydrologie a hydrogeologie území
Celé posuzované území patří do pásma hygienické ochrany vodního díla Želivka-Švihov.
Případné úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do podzemních i povrchových vod
obecně představují potenciální ekologické riziko.
Cenné biotopy v území
Cenné biotopy v území (vodní tok Medenice s nivou a soustavou rybníků, Vlásenický rybník,
rybník Stráž, bezejmenná vodoteč s nivou mezi St. Pelhřimovem a Pelhřimovem) jsou buď
přímo biotopy vodními, nebo na vodu úzce vázanými. Z toho také vyplývá, že
nejrizikovějšími jsou havárie, které ovlivní hydrologii a hydrogeologii (hlavně mělké
podzemní vody; viz výše).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.I.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. ÚSES má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí umožňuje trvalou
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Podle významu jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme ÚSES na nadregionální (NRBK, NRBC),
regionální (RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC).

V zájmovém území se nachází pouze skladebné prvky ÚSES lokální úrovně. Z hlediska
širších environmentálních vztahů navazují skladebné části lokálního ÚSES na prvky ÚSES
vyšších úrovní.
Hodnoceným záměrem jsou dotčeny následující prvky L-ÚSES:
LBK 12 – (km 1,0 – 1,35 přel. I/34) – lokální funkční biokoridor; v dotčeném místě zahrnuje
TTP (částečná ruderalizace), litorální pásmo a břehové porosty na Z břehu ryb. Stará
Medenice, lesní komplex polokulturního charakteru; záměr LBK výrazně protíná
LBC 11 – (km 1,5 přel. I/34) – lokální funkční biocentrum zahrnující rybníky s přilehlým
okolím; záměr LBC přímo nezasahuje – osa obchvatu I/34 prochází cca 60 m od J cípu
biocentra
LBK 10 – (km 2,6 – 3,0 přel. I/34) – lokální převážně funkční biokoridor zahrnující
Vlásenický rybník s doprovodnými porosty, plochy v okolí trati ČD s přilehlým převážně
bylino-keřovým porostem a plochy s TTP SZ od Vlásenického ryb; záměr LBK protíná
LBK 15 a 15/1 – (km 3,25 přel. I/34) – navržený, v současnosti nefunkční biokoridor; tvoří
propojení mezi LBC 16/1 a LBK 10; v dotčeném místě vymezen na polních pozemcích;
záměr LBK kříží pod úhlem cca 30°
LBC 16/1 – (km 3,6 – 3,9 přel. I/34) – existující, z větší části funkční biocentrum – v J části
zahrnuje jednak ekologicky méně hodnotné zemědělsky obhospodařované pozemky, v severní
části je pak významná niva bezejmenné vodoteče s relativně cenným doprovodným porostem
– TTP, v těsné blízkosti vodního toku bohaté keřové a stromové patro; záměr protíná LBC
přibližně středem
LBK 17/1 a 17 – (km 4,1 přel. I/34 a km 23,1 přel. I/19) – navržený, v současnosti nefunkční
biokoridor; tvoří propojení mezi LBC 16/1 a funkční částí LBK 17 východně od stávající
silnice II/112 v prostoru „Volemanka“; v místě dotčeném přeložkou silnice I/34 (křížení pod
úhlem cca 30°) vymezen na polních pozemcích, v místě dotčeném přeložkou silnice I/19 v
současnosti kříží silnici II/112 (technicky tedy bude budoucí stav obdobný jako stav
současný)
LBK 4 – (km 22,0 přel. I/19) – navržený, v současnosti částečně funkční biokoridor; tvoří
propojení mezi LBC 4 a funkční částí LBK 4, vymezenou v lesním komplexu východně od
stávajícího zemědělského areálu Agrospolu; v současnosti kříží silnici I/19 a dále pokračuje
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po pozemcích s převážně ruderálním a náletovým porostem v prostoru jižně a východně od
Agrospolu; posuzovaný záměr zde tento navržený biokoridor přeruší a to nejen vlastní
přeložkou silnice I/19 ale také plánovaným silničním napojením Agrospolu.

C.I.2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Velmi významné, nebo jedinečné části živé i neživé přírody, jež jsou definovány v části třetí zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Z praktických důvodů bývají tato ZCHÚ dělena na velkoplošná (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a
maloplošná ZCHÚ (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní
památky).

Posuzovaným záměrem nebude ovlivněno žádné zvláště chráněné území12.

C.I.3. NATURA 2000
Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je tvořena
soustavou lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště,
skalní stepi, horské smrčiny apod.) na území EU. Soustavu Natura 2000 tvoří „Evropsky významné lokality
(EVL)“ a „Ptačí oblasti (PO)“.

Posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na EVL ani na PO (viz Textová příloha 1).

C.I.4. PŘÍRODNÍ PARKY
Přírodní park je definován v § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Jedná se o území
vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které není jinak zvláště
chráněno.

Posuzovaným záměrem nebude ovlivněno území žádného přírodního parku.

C.I.5. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří
její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, tzv. VKP „ze zákona“. Dále jsou jimi jiné části krajiny,
které zaregistruje orgán ochrany přírody dle § 6, zákona č.114/1992 Sb.jako významný krajinný prvek, zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických
zahrad a parků.

V posuzovaném území jsou zastoupeny VKP „ze zákona“, jedná se o vodní toky, lesy a
rybníky. Z těchto VKP budou posuzovanou stavbou dotčeny: vodní tok Medenice a rybník
Stará Medenice (okolí km 1,1; přímý i nepřímý vliv), bezejmenný vodní tok a Vlásenický
rybník (okolí km 2,9; přímý i nepřímý vliv), bezejmenný vodní tok s nivou mezi
St.Pelhřimovem a Pelhřimovem (okolí km 3,9; přímý vliv); bezejmenný vodní tok na přeložce
I/19 (km 21,9; tato vodoteč v současnosti podchází propustkem stávající silnici I/19 a s
největší pravděpodobností nebude realizací přeložky přímo dotčena). Dále budou dotčeny
lesní porosty (PUPFL) na připojení stávající silnice I/34 (k.ú. Myslotín) a PUPFL u stávající

12

Nejbližším ZCHÚ je PP „Rašelinná louka u Proseče-Obořiště“ vzdálená cca 5,5 km od posuzovaného záměru.

HBH Projekt spol. s r. o.

24

Brno, listopad 2007

Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

silnice II/112 v místech budoucího připojení této silnice na obchvat Starého Pelhřimova (k.ú.
Starý Pelhřimov).
Registrované významné krajinné prvky se v území nenachází.

C.I.6. ÚZEMÍ

HISTORICKÉHO,

KULTURNÍHO,

NEBO

ARCHEOLOGICKÉHO

VÝZNAMU

Celé řešené území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů
do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu
památkové péče.
Město Pelhřimov, jehož počátky spadají do 12. století, patří mezi významná centra regionu s
řadou historických a kulturních památek. Historickému významu také odpovídá vyhlášená
památková rezervace a městská památková zóna, jejíž hranici z části tvoří stávající silnice
I/34.
Realizací varianty Aktivní, nebude zasažena památkové rezervace ani městská památková
zóna. Přesto však dojde k přímému zasažení dvou evidovaných nemovitých kulturních
památek, kterými jsou:
- milník (č.rejstříku 31514/3-2916) na rozcestí pražské a táborské silnice za městem
směrem ke Starému Pelhřimovu; milník se nachází v místě realizace jižní rampy MÚK
I/34 a I/19
- starý úvoz ke St. Pelhřimovu (č.rejstříku 25806/3-2937) – středověká vozová cesta z
15.-16. století, chráněna ve svém směru, terénním profilu podélném i příčném; obchvat
silnice I/34 tento úvoz kolmo kříží v km 3,65 – v inkriminovaném místě je však tato
historická cesta již zcela zničena (rozorána a začleněna do místního pole)

C.I.7. ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ A NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Posuzovaný záměr nebude ve své Aktivní variantě procházet územím s vysokou hustotou
zalidnění, i když stávající komunikační síť prochází dlouhodobě osídleným územím.

ÚZEMÍ NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
V posuzovaném koridoru lze považovat za území nadmíru zatěžovaná vlivy z dopravy
zástavbu intravilánu města Pelhřimov a Starý Pelhřimov právě na průtazích silnic I/34 a I/19.
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. OVZDUŠÍ A KLIMA
IMISNÍ CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Na základě dostupných dat nelze sestavit objektivní imisní charakteristiku území dotčeného
stavbou.13 Pro imisní charakteristiku stavbou dotčeného území lze formulovat pouze obecný
závěr, a to že hodnoty imisních limitů hlavních škodlivin emitované silničními motorovými
vozidly stanovených dle Nařízení vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006, nejsou v oblasti
pravděpodobně překračovány, kromě limitu 24hod. průměru stanoveného pro suspendované
částice (PM10).
Dle "Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006" je v oblasti blízkého Pelhřimova
překračován 24hod. imisní limit suspendovaných částic (PM10) na 14,2% území.
Podrobnosti imisních charakteristik území jsou uvedeny v Rozptylové studii (Enviroad s.r.o.,
2007, str.3), která tvoří nedílnou součást tohoto Oznámení.

KLIMA
Zájmové území leží podle Quitt (1971) v klimatické oblasti MT – mírně teplá oblast, a to
v její klimatické jednotce MT5.
Tabulka C.1: Klimatické charakteristiky jednotky MT5 v zájmovém území
– podle Quitt (1971)
charakteristika
MT5
Počet letních dní (Tmax ≥ 25 °C)
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dní (Tmin ≤ -0,1 °C)
Počet ledových dní (Tmax ≤ -0,1 °C)
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu
Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV – IX)
Srážkový úhrn v zimním období (X – III)
Počet dní se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10)
Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10)

30 – 40
140 – 160
130 – 140
40 – 50
-4 – -5
16 – 17
6–7
6–7
100 – 120
350 – 400
250 – 300
60 – 100
120 – 150
50 – 60

Základní charakteristiky klimatické jednotky uvádí Tabulka C.2, slovní popis je následující:
• MT5 – normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché,
přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je
normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou
pokrývkou

13

Nejbližší stanice automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ jsou stanice ČHMÚ č. 1138 v Košetici
(vzdálené vzdušnou čarou cca 16 km), ČHMÚ č. 1490 v Táboře (vzdálené cca 26 km) a ČHMÚ č. 1477 v
Jihlavě (vzdálené vzdušnou čarou cca 27 km). Vzhledem ke značné vzdálenosti od posuzovaného území, však
nelze data z těchto stanic považovat za relevantní.
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Průměrná roční teplota vzduchu v zájmovém území je kolem 6,9 °C. Průměrné měsíční
teploty vzduchu za období 1951 – 1980 byly v lednu, nejchladnějším měsíci roku, cca -2,9 °C
a v červenci, nejteplejším měsíci roku, vystoupily přibližně k 16,8 °C.
Podle aktuálně zpracované větrné růžice je pro zájmové území typický západní a méně pak
severozápadní a jihovýchodní směr proudění. Nejméně četné je proudění jižní a jihozápadní.
Roční chod relativní vlhkosti vzduchu patří v zájmové oblasti ke kontinentálnímu typu.
Minimální hodnoty byly (v letech 1926 – 1950) v dotčené oblasti pozorovány v květnu a
červnu (cca 71%), maximum relativní vlhkosti připadá na listopad a prosinec (cca 88 %).
Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu pro toto období zde činí 78 %.
Dlouhodobý roční srážkový úhrn v zájmovém území činí cca 660 mm. Dlouhodobý srážkový
úhrn v měsících říjen – březen činil cca 250 mm. Z hlediska ročního chodu patří do oblasti
kontinentální, vyznačuje se tedy hlavním srážkovým maximem v létě a minimem v zimě.

C.II.2. VODA
POVRCHOVÉ VODY
V posuzovaném území se nachází následující vodní toky a rybníky:
vodní tok Medenice se soustavou rybníků (okolí km cca 1,0- 2,4 přeložky I/34)
– pramení v prostoru Zadní maštálka, ústí do Myslotínského potoka (č.h.p. 1-09-012-017)
– spadá do povodí Želivky (1-09-02)
– na vodním toku zbudována soustava 7 rybníků s převážně rybochovnou funkcí (rybník
Kulhanovský, Hluboký, Nohavička, Malý nový rybník a Velký nový rybník se stanovenou
funkcí extenzivního rybochovného hospodářství; rybník Stará Medenice se stanovenou
funkcí chovu ryb a zadržení vody v krajině a rybník Nová Medenice, který oficiálně
stanovenou funkci nemá14)
rybník Stráž (východně od km cca 2,6 přeložky I/34)
– 7 ha
– průtočný, na levém přítoku Bělé
– hlavní stanovené funkce jsou rekreace a extenzivní rybochovné hospodářství
Vlásenický rybník s přítokem bezejmenné vodoteče (východně od km cca 2,7- 3,0 přeložky
I/34)
– tento rybník nemá oficiálně stanovenou funkci (není vydané povolení k nakládání s
vodami)
bezejmenná vodoteč mezi Starým Pelhřimovem a Pelhřimovem (km cca 3,9 přeložky I/34)
– na vodním toku se dle informací MÚ Pelhřimov předpokládá výstavba poldru, který má
ochránit před povodněmi níže položenou zástavbu
bezejmenná vodoteč jižně od zem. areálu Agrospol (km 21,9 přeložky I/19)
Vodoteče jsou překračovány mostními objekty tak, aby nebyl ovlivněn tvar a průtočnost
koryta. Veškeré mosty jsou navrhovány na Q100.

14

Není vydané povolení k nakládání s vodami dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
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PODZEMNÍ VODY
Zájmové území je z hlediska hydrogeologických podmínek značně homogenní. Vyskytuje se
zde pouze hydrogeologický masiv s puklinovým kolektorem se zvýšenou propustností v
připovrchové zóně zvětralin (migmatity). Dle hydrogeologické rajonizace náleží území do
oblasti krystalinika v povodí Sázavy.
Transmisivita15 (průtočnost) je v hodnocené oblasti nízká a činí 6,9.10-6 – 2,2.10-4 m2/s.
Kvalita podzemní vody je zhoršená (přítomnost N, Ca, Fe16), vyžaduje složitější úpravu (voda
II. kategorie).

VODNÍ ZDROJE
Celá posuzovaná stavba se nachází v III.PHO vodního díla Želivka-Švihov. Toto pásmo tvoří
celková plocha povodí vodního toku Želivka. Ochranné podmínky v tomto pásmu se týkají
zejména průmyslových objektů a zdrojů bodového znečištění měst a obcí. (viz Textová
příloha 2)
Další vodní zdroj, jehož ochranné pásmo by kolidovalo s posuzovaným záměrem se v území
nenachází. Ochranné pásmo jímacího zařízení v údolí Medenice není stanoveno a jímací
zařízení není dle TS využíváno pro pitné účely (zdroj užitkové vody pro zahrádkáře).

C.II.3. PŮDA
Zastoupení půd je poměrně homogenní, na většině území převažují kambizemě, v nivách
vodních toků se pak nachází gleje modální.
Stavbou budou dotčeny půdy s následujícími hlavními půdními jednotkami dle kódu a
specifikace BPEJ:
29 – kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách
svorech, fylitech, popřípadě žulách; středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až
středně skeletovité; s převažujícími dobrými vláhovými poměry; v dotčeném území naprosto
převažující skupina
67 – gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné; v dotčeném území zastoupeny pouze lokálně, a to v
nivách vodních toků
50 – kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných
horninách; středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k
dočasnému zamokření; na pozemcích dotčených stavbou zastoupeny pouze lokálně, a to
hlavně na přechodech mezi výše uvedenými půdami s HPJ 29 a 67
15 – luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách
s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s
krátkodobým převlhčením; v prostoru stavby se tyto půdy nachází pouze na jedné lokalitě, a
to v prostoru MÚK I/34 x III/03414
73 – kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i
povrchové, nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem
15

Vyjadřuje schopnost zvodnělého kolektoru propouštět určité množství podzemní vody a přibližně také
naznačuje jeho vodohospodářskou využitelnost.
16
N pro NO3-, NH4+ nebo NO2- ; Ca pro Ca2++Mg2+; Fe pro Fe2+ nebo Mn2+
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svahových pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité; v prostoru stavby
zastoupeny pouze v okolí km 0,2
Dle morfogenetického klasifikačního systému (MSK) se půdy řešeného území dělí do
následujících skupin a typů:
Skupina půd hnědých
Kambizem – KM
Je nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Typický je proces hnědnutí – zvětrávání a metamorfóza
půdního materiálu in situ. Dochází k uvolňování železa z primárních minerálů a k tvorbě sekundárních
jílových minerálů, avšak bez jejich translokace. Kambizemě mají nejvíce subtypů, často
charakterizujících přechodové formy k dalším půdním typům. Nejčastěji se vyskytují v subtypu
typická, dystrická a pseudoglejová.

Skupina půd hydromorfních
Glej – GL
Gleje jsou typické azonální půdy, rozšířené po celém území republiky. Jsou vázány převážně na nivy
vodních toků, terénní deprese a prameniště. Substrátem jsou hlavně nivní uloženiny (způsobují často
vrstevnatý profil) a deluviální sedimenty. Rozhodujícím půdotvorným procesem je glejový pochod,
tvorba redukčního Gr horizontu. Redukční horizont má typickou modrozelenou nebo šedozelenou
barvu, která je daná sloučeninami dvojmocného železa s alumnosilikáty (barva zelená), fosforem
(barva modrá) a sírou (barva tmavě šedá). Glejové půdy mají v důsledku nepříznivých fyzikálních
vlastností nízkou agronomickou hodnotu.

Skupina půd illimerických
Luvizem – LM
Vyskytují se zejména v nížinných a pahorkatinných oblastech. Vytvořily se hlavně na sprašových
materiálech (spraš, sprašová hlína, jemné váté písky), ale v podnebí poněkud humidnějším než u
hnědozemí (550 - 900 mm). Původním společenstvem byl listnatý les (tvořený hlavně dubem, bukem,
habrem, lípou). Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace. Horizont Bt mívá v důsledku
illimerizace až třikrát více jílu než El-horizont. Je málo propustný pro vodu a proto v půdě často
vzniká oglejení. V Bt-horizontu jsou na plochách strukturních agregátů matně lesklé povlaky koloidů.
Eluviální El horizont je až několik decimetrů mocný, je charakteristický svým vybělením a lístkovitou
strukturou. Iluviální Bt horizont má většinou prizmatickou strukturu, často se známkami oglejení,
zasahujícími až do El horizontu (rezavé a černé bročky). Jsou to půdy kyselé až mírně kyselé (pHH2O je
4,5 - 6). Stupeň nasycení ve vymytých horizontech El zpravidla 30-50%, v obohacených horizontech
Bt +- 50-70%. Luvický El-horizont bývá žlutavě až plavě zbarvený, je světlejší než Bt-horizont pod
ním ležící. Luvizemě jsou dobře zásobeny živinami, hůře vodou (sušší oblasti). Mají méně příznivé
fyzikální vlastnosti (jsou uléhavé). Vyskytují se v rovinatých terénech, na plochých úpatích svahů
apod., nejvýše do 600m n. m.

TŘÍDY OCHRANY ZPF
Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR č.j. OOLP/IO67/96 ze
dne 1.10.1996, platným dnem 1. ledna 1997, byla zemědělská půda rozdělena, podle kvality, do pěti tříd
ochrany. Tyto třídy určují různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Hodnocená stavba obchvatu Pelhřimova (přeložky silnice I/34 a I/19) prochází přes půdy,
které náleží do I., II., III. a V. třídy ochrany.
–

–

I. třída – jsou zde zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
II. třída – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu se jedná o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
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–
–
–

III. třída – jsou zde sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
IV. třída – sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
V. třída – jsou zde zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy s nižším stupněm ochrany s
výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)
Podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a), se jedná o pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly
lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a
pozemky na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.
Pozemky s lesními porosty jsou v zákoně o lesích rozděleny v § 6 podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to
na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.

Lesní porosty (PUPFL v kategorii les hospodářský) budou dotčeny v místech připojení
stávající silnice I/34 (k.ú. Myslotín; zábor cca 0,065ha) a dále u stávající silnice II/112 v
místech budoucího připojení této silnice na obchvat Starého Pelhřimova (k.ú. Starý
Pelhřimov; zábor cca 0,020ha); tímto zásahem také samozřejmě dojde k zasažení ochranného
pásma těchto lesů.
Uvedené lesní porosty nedosahují významnějších kvalit, charakterem se blíží náletovému
porostu s převažujícím zastoupením břízy, topolu, dubu, olše, černého bezu a růže šípkové.
Dále bude přeložkou účelové komunikace u areálu Agrospolu (cca km 22,1 přel. I/19)
zasaženo ochranné pásma lesa (les hospodářský).

C.II.4. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
GEOLOGICKÉ POMĚRY
Území dotčené stavbou je z hlediska geologické stavby poměrně velmi homogenní. Většina
území je tvořena paleozoickými (prekambrickými) horninami, a to převážně biotitickým a
sillimanit-biotitickým flebit-nebulitickým migmatitem s cordieritem.
V okolí vodních toků a vodních ploch se dále nachází kvartérní (holocén) deluviofluviální
písčito-hlinité sedimenty (přemístěné zvětraliny matečních hornin v údolí vodotečí
v kombinaci s naplavenými sedimenty).

EROZE
Relativně velké plochy orné půdy, mohou být potenciálně ohroženy větrnou erozí.
Významnější erozní podíl v území však bude mít s ohledem na konfiguraci terénu voda a
srážky. Na obnažených svazích lze vlivem vodní eroze očekávat vznik erozních rýh.

STABILITA ÚZEMÍ, SEISMICITA
V trase ani nejbližším okolí hodnocené stavby se nenachází žádné poddolované území ani
území seismicky aktivní.

PŘÍRODNÍ ZDROJE
V dotčeném území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin. V části trasy se nachází
zrušené ložisko zlatonosné rudy (dle SurIS).
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C.II.5. FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY
BIOGEOGRAFICKÉ ZAČLENĚNÍ
Bohatství a rozmanitost živé přírody od topické až po planetární úroveň vystihují dvě soustavy biogeografických
členění – individuální a typologické.
Cílem individuálních členění je vystihnout rozdíly v biotě, dané geografickou polohou území. Individuální
regionalizací jsou vymezovány neopakovatelné, z určitého hlediska relativně homogenní celky, lišící se do různé
míry složením bioty. Individuální členění vyzdvihuje jedinečné, neopakovatelné vlastnosti daného
území.Individuální jednotky jsou biogeografická provincie, biogeografická podprovincie a biogeografický region
(bioregion).
Cílem typologických členění je vymezit typy, tj. řady územně nesouvislých segmentů krajiny, které se v krajině
opakují, mají podobné ekologické podmínky, kterým odpovídá relativně podobná biota. Typologické členění
vyzdvihuje opakovatelnost v krajině. Typologickou jednotkou je biochora.

Zájmové území se nachází v biogeografické provincii středoevropských listnatých lesů, na
území podprovincie hercynské. Dle aktuálního biogeografického členění ČR (Culek a kol.
1996) území náleží do bioregionu Pelhřimovského (1.46).
Z typologického hlediska je posuzovaný záměr umístěn na území následujících biochor:
4PS Pahorkatiny na kyselých metamorfitech 4. v.s. – similární
Převažující biochora. Kostru potenciální přirozené vegetace tvoří acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum),
místy doplněné na jižních svazích acidofilními doubravami ze svazu Genisto germanicae-Quercion. Na
humóznějších stanovištích se vyskytují květnaté kyčelnicové bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum, ovšem
nepříliš bohaté. Podél potoků se vyskytují nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Na odlesněných
místech jsou charakteristické luční porosty svazu Arrhenatherion a Cynosurion, na vlhkých místech svazu
Calthion, místy snad i rašelinné louky svazu Caricion fuscae.

V malé míře jsou dále zastoupeny biochory 4BS (Erodované plošiny na kyselých
metamorfitech)17 a 4PR (Pahorkatiny na kyselých plutonitech)18.

FLÓRA A FAUNA
Vzhledem k tomu že větší část záměru leží na zemědělsky obhospodařované půdě, je výčet
cennějších míst s výskytem druhově bohatších společenství omezen pouze na následující
lokality19:
1. Niva vodního toku Medenice včetně rybniční soustavy a blízké okolí (km 1,0 – 1,6)
Záměr v km 1,00 – 1,60 prochází kolem soustavy chovných rybníků se společným přítokem –
tok Medenice. Během průzkumu byly vytipovány 4 části této lokality:
a) břehový porost kolem přítoku Medenice do rybníka Stará Medenice
Jedná se o silně zamokřené území s porostem, kde dominuje vrba jíva (Salix caprea), topol
osika (Populus tremula), v podrostu rákos obecný (Phragmites australis).
17

V potenciální přirozené vegetaci dominují acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), na obohacených
místech, především na úpatích svahů přecházejí v květnaté kyčelnicové bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum).
Podél potoků se vyskytují nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Na odlesněných místech jsou
charakteristické luční porosty svazu Arrhenatherion a Cynosurion, na vlhkých místech svazu Calthion, místy
snad i rašelinné louky svazu Caricion fuscae.
18

Potenciální přirozenou vegetaci tvoří dominující bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), které na rozpadech hornin a úpatích
doprovázejí ochuzené květnaté kyčelnicové bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum). Jižní srázy hostí menší acidofilní
bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae), na skalách se objevují náznaky reliktních borů (Dicrano-Pinetum a
Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris). Podél potoků se vyskytují nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae.
Na odlesněných místech jsou charakteristické luční porosty svazu Arrhenatherion a Cynosurion, na vlhkých místech svazu
Calthion, místy snad i rašelinné louky svazu Caricion fuscae.
19

Terénní průzkumy byly provedeny v červnu a říjnu 2007. Vzhledem k tomuto faktu byl výskyt některých
druhů pouze odhadnut na základě biotopových podmínek.
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rostliny: vrba jíva (Salix caprea), topol osika (Populus tremula), topol bílý (Popolus alba),
bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), bez černý
(Sambucus nigra), rákos obecný (Phragmites australis), skřípina lesní (Scirpus
sylvatica), třtina šedavá (Calamagrostis canescens), ostřice trsnatá (Carex
cespitosa), ostřice zobánkatá (C. rostrata), ostřice pobřežní (C. riparia), lipnice
bahenní (Poa palustris), pryskyřník velký (Ranunculus acris), pryskyřník plazivý
(Ranunculus repens), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), ostružiník maliník (Rubus
idaeus)
živočichové: kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra
(Parus major), čmelák (O)20 (Bombus spp.), skřivan polní (Alauda arvensis),
kachna divoká (Anas platyrhynchos)
b) niva potoka Medenice
Jedná se o zamokřenou obhospodařovanou louku.
rostliny: chrastavec rolní (Knautia arvensis), starček vejčitý (Senecio ovatus), kontryhel
obecný (Alchemilla vulgaris), šťovík (Rumex), psárka luční (Alopecurus pratensis),
bojínek luční (Phleum pratense), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), pýr plazivý
(Elytrigia repens), lipnice obecná (Poa trivialis), srha laločnatá (Dactylis
glomerata), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major),
jestřábník zední (Hieracium murorum), chrpa luční (Centaurea jacea), řebříček
obecný (Achillea millefolium), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), pomněnka
bahenní (Myosotis palustris s. lat.), lipnice bahenní (Poa palustris), pryskyřník
velký (Ranunculus acris), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), smetanka
lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
živočichové: kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra
(Parus major), konipas bílý (Motacilla alba), čmelák (O)1 (Bombus spp.),
skřivan polní (Alauda arvensis)
c) lesní porost (cca km 1,3)
Jedná se nejspíš o bývalý remízek, v současné době zarostlý smíšeným porostem s bohatým
keřovým patrem. Je obklopen obhospodařovanou loukou a polem. Uvnitř lesa se nachází
krmiště pro zvěř (krmelce, místo pro sůl). Záměr prochází zhruba středem lesíka.
rostliny: bříza bělokorá (Betula pendula), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka
(Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), bez černý (Sambucus nigra), bez
hroznatý (Sambucus racemosa), dub letní (Quercus robur), ostružiník maliník
(Rubus idaeus), lípa srdčitá (Tilia cordata), líska obecná (Corylus avellana), topol
osika (Populus tremula), sasanka hajní (Anemone nemorosa), pstroček dvoulistý
(Maianthemum bifolium), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium),
konvalinka vonná (Convallaria majalis), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), mařinka
vonná (Galium odoratum), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), válečka lesní
(Brachypodium pinnatum), strdivka nicí (Melica nutans), kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica), kopřiva žahavka (Utrica urens), netýkavka malokvětá (Impatiens
parviflora), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), kakost smrdutý (Geranium
robertianum), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), hluchavka skvrnitá (Lamium
maculatum), svízel přítula (Galium aparine), jahodník obecný (Fragaria vesca),
bika lesní (Luzula sylvatica), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera)

20

Zvláště chráněný druh dle zák. č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; stupeň ohrožení - ohrožený
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živočichové: kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra
(Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), mravenec lesní (Formica rufa)
(O), sojka obecná (Gallinula chloropus), poštolka obecná (Falco tinnunculus),
zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus), bažant
obecný (Phasianus colchicus), káně lesní (Buteo buteo)
d) obhospodařovaná louka a okolní remízky (cca km 1,5)
Jedná se o louku nad rybníkem Nohavička, po obou stranách lemovanou remízky. Středem
louky prochází polní cesta. Záměr protíná louku a remízky napříč.
rostliny: bříza bělokorá (Betula pendula), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka
(Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), bez černý (Sambucus nigra), bez
hroznatý (Sambucus racemosa), ostružiník maliník (Rubus idaeus), lípa srdčitá
(Tilia cordata), líska obecná (Corylus avellana), topol osika (Populus tremula),
třešeň ptačí (Prunus avium), hloh obecný (Crataegus laeviata), trnka (Prunus
spinosa), šťovík (Rumex), psárka luční (Alopecurus pratensis), bojínek luční
(Phleum pratense), lipnice obecná (Poa trivialis), srha laločnatá (Dactylis
glomerata), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major),
chrpa luční (Centaurea jacea), řebříček obecný (Achillea millefolium), krvavec toten
(Sanguisorba officinalis), kopřiva žahavka (Urtica urens), kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica), vratič obecný (Tanacetum vulgare), svízel přítula (Galium aparine)
živočichové: kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra
(Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec
obecný (Capreolus capreolus), bažant obecný (Phasianus colchicus), káně lesní
(Buteo buteo), bělásek řepkový (Pieris napi), drozd zpěvný (Turdus philomelos),
stehlík obecný (Carduelis carduelis), čmelák (O)1 (Bombus spp.), skřivan polní
(Alauda arvensis)
2. Louka s bezejmenným přítokem Vlásenického rybníka a blízké okolí (km 2,9 - 3,1)
Záměr prochází loukou napříč, zhruba 75 m od Vlásenického rybníka. V blízkosti rybníka
přítok lemuje břehový porost, dále pak prochází zamokřenou obhospodařovanou loukou.
rostliny: vrba jíva (Salix caprea), topol osika (Populus tremula), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), rákos obecný (Phragmites australis), skřípina lesní (Scirpus
sylvatica),chrastavec rolní (Knautia arvensis), starček vejčitý (Senecio ovatus),
kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), šťovík (Rumex), psárka luční (Alopecurus
pratensis), bojínek luční (Phleum pratense), lipnice obecná (Poa trivialis), srha
laločnatá (Dactylis glomerata), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší
(Plantago major), chrpa luční (Centaurea jacea), řebříček obecný (Achillea
millefolium), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), pryskyřník velký (Ranunculus
acris), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), smetanka lékařská (Taraxacum sect.
Ruderalia), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
živočichové: kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra
(Parus major), skřivan polní (Alauda arvensis), zajíc polní (Lepus europaeus)
3. Niva bezejmenné vodoteče mezi Pelhřimovem a St. Pelhřimovem a blízké okolí (km 3,80)
Jedná se o vodní tok a jeho břehový porost obklopený obhospodařovanými loukami. Záměr
vodní tok kříží v km 3,80.
rostliny: vrba jíva (Salix caprea), topol osika (Populus tremula), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), bez černý (Sambucus nigra), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan
HBH Projekt spol. s r. o.
Brno, listopad 2007
31

Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ztepilý (Fraxinus excelsior), rákos obecný (Phragmites australis), kontryhel obecný
(Alchemilla vulgaris), šťovík (Rumex), psárka luční (Alopecurus pratensis), bojínek
luční (Phleum pratense), lipnice obecná (Poa trivialis), srha laločnatá (Dactylis
glomerata), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major),
chrpa luční (Centaurea jacea), řebříček obecný (Achillea millefolium), pryskyřník
velký (Ranunculus acris), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), smetanka
lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
živočichové: kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra
(Parus major), zajíc polní (Lepus europaeus), bažant obecný (Phasianus
colchicus), káně lesní (Buteo buteo), čmelák (O)1 (Bombus spp.), kobylka luční
(Roeseliana roeselii)
Přestože kromě čmeláka a mravence lesního nebyly v rámci uvedeného průzkumu
zaznamenány další zvláště chráněné druhy živočichů, lze v okolí všech lokalit očekávat
relativně významný výskyt širokého spektra obojživelníků (např. ropucha obecná Bufo bufo,
r. zelená Bufo viridis, rosnička zelená Hyla arborea, skokan zelený Rana kl. esculenta, s.
skřehotavý R. ridibunda, s. krátkonohý R. lessonae), z nichž drtivá většina status zvláště
chráněných živočichů požívá. Dále lze prakticky v celé trase stavby očekávat výskyt plazů,
hlavně pak ještěrky obecné (Lacerta agilis; zvl. chráněný druh, stupeň ohrožení – silně
ohrožený).

EKOSYSTÉMY
Současný stav širšího zájmového území lze charakterizovat jako přechod mezi krajinou
venkovskou a příměstskou s mozaikovitým střídáním intenzivně obhospodařovaných polních
ekosystémů, intenzivně a extenzivně využívaných lučních porostů a lesních celků. Krajinná
matrice je doplněna drobnými vodními toky s doprovodnými porosty a vodními plochami s
bohatým litorálním pásmem.

C.II.6. KRAJINA
GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
Přehled geomorfologických jednotek je následující:
Česká vysočina (provincie)
II – Česko-moravská soustava (subprovincie)
IIC – Českomoravská vrchovina (oblast)
IIC-1 – Křemešnická vrchovina (celek)
IIC-1B – Pacovská pahoraktina (podcelek)
IIC-1C-d – Božejovská pahorkatina (okrsek)

Božejovská pahorkatina – pahorkatina na rozvodí mezi Nežárkou, Želivkou a Jihlavou,
tvořená převážně rulami, v jižní části převážně hlubinnými vyvřelinami centrálního
moldanubického plutonu; široká údolí vodních toků, na vrcholech kryogenní tvary; nejvyšší
bod Lísek (760 m n.m.); jižní část převážně zalesněná souvislými komplexy smrkových lesů
s častou příměsí borovice, buku, modřínu a jedle.
Povrch terénu má charakter zvlněné pahorkatiny, s údolími vodních toků. Nadmořská výška v
posuzovaném území kolísá přibližně mezi 520 – 580 m n.m.
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RÁZ KRAJINY
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje v § 12 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, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu je zpracováno jako samostatná příloha Vliv na krajinný ráz
(HBH Projekt, 2007), která je nedílnou součástí tohoto Oznámení.
Krajina má i přes bezprostřední blízkost města Pelhřimova venkovský charakter
s převažujícím zemědělským využitím. K typickým prvkům zdejší krajiny patří řady menších
rybníků budované v údolích vodních toků, stromořadí kolem cest a solitérní kapličky na
vyvýšených polohách s dobrými rozhledovými možnostmi.
Území prakticky postrádá jakékoliv dominanty s pozitivním krajinotvorným projevem, které
by zdejší krajinu determinovaly, či odlišovaly od poměrně monotónní krajiny širšího okolí
Českomoravské vrchoviny.
Pro krajinu jsou typické pohledové osy ve východo-západním směru, přes město Pelhřimov,
na protilehlé svahy široké otevřené sníženiny kolem říčky Bělá. Horizont je nesouvisle
ohraničen především monokulturními lesními celky, průhledy do okolních krajinných celků,
jenž mají stejně monotónní charakter, jsou možné vzhledem ke značné vzdálenosti pouze za
dobré viditelnosti.

C.II.7. OBYVATELSTVO
Pelhřimov
– počet obyvatel 16674
– katastrální výměra 9 528 ha
– správní území města tvoří celkem 27 částí, mezi něž patří také stavbou dotčené k.ú.
Starého Pelhřimova a Myslotína
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Pelhřimova – Architektonický atelier Štěpán, ved.
projektant Ing. arch.. Václav Štěpán, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, České Budějovice,
prosinec 1994; ÚPNSÚ schválen 30.5.1995; v současnosti probíhá projednávání „Změny
č.28 ÚPnSÚ Pelhřimov – koncept“

C.II.8. HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
HMOTNÝ MAJETEK

Realizace posuzovaného záměru nebude vyžadovat žádné demolice.21

KULTURNÍ PAMÁTKY
Město Pelhřimov, jehož počátky spadají do 12. století, patří mezi významná centra regionu s
řadou historických a kulturních památek. Historickému významu také odpovídá vyhlášená
památková rezervace a městská památková zóna, jejíž hranici z části tvoří stávající silnice
I/38.
21

Západní rampa MÚK I/34 a I/19 (rampa 5A) zasahuje do zahrady jednoho z domů v oblasti „Volemanka“.
Uvedený zásah si však dle podkladů zpracovaných v rámci TS také nevyžádá žádnou demolici.
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Realizací varianty Aktivní, dojde k přímému zasažení dvou evidovaných nemovitých
kulturních památek. Jsou jimi:
- milník (č.rejstříku 31514/3-2916) na rozcestí pražské a táborské silnice za městem
směrem ke Starému Pelhřimovu; milník se nachází v místě realizace jižní rampy MÚK
I/34 a I/19
- starý úvoz ke St. Pelhřimovu (č.rejstříku 25806/3-2937) – středověká vozová cesta z
15.-16. století, chráněna ve svém směru, terénním profilu podélném i příčném; obchvat
silnice I/34 tento úvoz kolmo kříží v km 3,65 – v inkriminovaném místě je však tato
historická cesta již zcela zničena (rozorána a začleněna do místního pole)

Celé řešené území je posuzováno jako území s archeologickými nálezy (chráněná území ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba provést archeologický
průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vzhledem k charakteru záměru byly u varianty Nulové vyhodnoceny a posouzeny
převážně vlivy na ovzduší a hlukovou situaci a následně rámcově vyhodnoceny možné
dopady na obyvatelstvo.

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POHODU OBYVATEL
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví a pohodu obyvatel, k nimž náleží působení hluku, imisí,
vibrací, dopravně-bezpečnostní situace v obci a možnost bezproblémového přístupu do okolí,
zasluhují zvláštní pozornost úseky, v nichž se silnice přibližuje či prochází obytným územím.
Hlukové a imisní vlivy
Tyto dva faktory představují hlavní negativní vlivy posuzovaného záměru (zejména nulové
varianty) na veřejné zdraví.
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, tyto charakteristiky jsou podrobně popsány
v Hlukové studii a Rozptylové studii, které tvoří samostatné přílohy tohoto Oznámení.
Hlavní závěry plynoucí z Hlukové studie jsou:
− na vlastním průtahu stávající I/34 městem Pelhřimov dojde realizací varianty Aktivní
(v souvislosti s převedením tranzitní dopravy ve směru sever – jih a s převedením části
cílové a zdrojové dopravy na obchvat) k poklesu emisní hlučnosti dopravního proudu na
jednotlivých úsecích průtahu a tím i k poklesu hlukového zatížení intravilánu města
− v případě varianty Aktivní lze pomocí vhodně navržených protihlukových stěn zajistit
dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněných venkovních prostorech s výjimkou rodinných domů v oblasti „Volemanka“
ležících v bezprostřední blízkosti trasy stávající II/112 (okolí km 23,2 – 23,6 přeložky
I/19), kde jsou však tyto limity překračovány i ve variantě nulové
Hlavní závěry plynoucí z Rozptylové studie jsou:
− realizací plánované přeložky silnice I/34 - Západní obchvat Pelhřimova dojde v dotčené
oblasti k mírnému nárůstu celkových emisí, což plyne z definice uvažovaných variant
použitých pro model (varianta Aktivní zahrnuje i úseky stávajících silnic I/34 a II/112 v
průtahu Pelhřimovem)
− realizací varianty Aktivní dojde taktéž k velmi mírnému nárůstu imisních koncentrací
hlavních škodlivin v dotčených sídlech, vyjma Starého Pelhřimova a částečně i Myslotína
− ačkoliv silnice I/34 bude v rámci stavby přeložena mimo město a odvede značný podíl
dopravy, zůstane intravilán Pelhřimova i nadále silně zatížen dopravou (místní doprava a
doprava tranzitní na silnicích II/112 a II/602), čímž lze pravděpodobně vysvětlit
očekávaný mírný nárůst imisních koncentrací uvnitř města
− ve Starém Pelhřimově lze při realizaci varianty Aktivní očekávat mírný pokles koncentrací
imisních příspěvků hlavních škodlivin
HBH Projekt spol. s r. o.
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− veškeré imisní příspěvky koncentrací uvažovaných hlavních škodlivin emitovaných
silniční dopravou na posuzovaných variantách stavby budou s rezervou pod (v
současnosti) dovolenými imisními limity
− vzhledem k tomu, že se v oblasti realizace stavby neprovádí kontinuální monitoring
imisních koncentrací uvažovaných škodlivin, nelze objektivně posoudit, zda vypočtené
imisní příspěvky v součtu s "pozaďovým" znečištěním budou, či nebudou překračovat v
současnosti povolené limity
− dnešní stav ročního průměrného maximálního znečištění ovzduší oxidy dusíku v blízkosti
obcí činí maximálně 25 µg⋅m-3 a oxidem dusičitým 20 µg⋅m-3. Z toho lze usuzovat, že
celkové imisní koncentrace (tj. vč. pozaďového znečištění NOx a NO2) obou škodlivin, za
jejichž hlavní zdroj je považována silniční doprava, nebudou překračovat v současnosti
povolené imisní limity.
V následujících tabulkách jsou uvedeny průměrné imisní příspěvky škodlivin v dotčených
obcích, které dokladují výše uvedené závěry (pro výpočet imisních koncentrací byly použity
měrné emise prognózované k horizontu roku 2010).
Tabulka D.1: Varianta Nulová – průměrný imisní příspěvek škodlivin [µg⋅m-3]
CO/8h
(10000)
8.08

NOx/r
(3026)

NO2/r
(40)

NO2/h
(200)

PM10/r
(20)

PM10/24h
(50)

C6H6/r
(5)

C20H12/r
(0,001)

1.72

0.243

2.61

0.066

0.691

0.0083

3.0⋅10-4

12.05

2.99

0.374

3.73

0.122

1.138

0.0135

4.8⋅10-4

Radětín

3.96

0.29

0.069

2.03

0.011

0.365

0.0014

5.1⋅10-5

Dubovice

3.23

0.47

0.075

0.95

0.019

0.246

0.0021

7.8⋅10-5

Myslotín

8.54

0.58

0.087

2.61

0.023

0.848

0.0025

9.6⋅10-5

Skrýšov

3.03

0.40

0.084

1.44

0.016

0.246

0.0018

6.6⋅10-5

Peklo

3.71

0.57

0.099

1.12

0.022

0.270

0.0026

9.8⋅10-5

Chaty pod Hosopýlem

1.46

0.33

0.056

0.43

0.012

0.098

0.0019

4.9⋅10-5

Holákov

3.49

0.18

0.036

1.24

0.007

0.359

0.0008

3.1⋅10-5

SÍDLO
Pelhřimov
Starý Pelhřimov

pozn.: V závorkách jsou uvedeny imisní limity jednotlivých škodlivin

26

Imisní limit stanoven pouze pro ochranu ekosystémů.
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Tabulka D.2: Varianta Aktivní - průměrný imisní příspěvek škodlivin [µg⋅m-3]
CO/8h
(10000)

NOx/r
(3027)

NO2/r
(40)

NO2/h
(200)

PM10/r
(20)

PM10/24h
(50)

C6H6/r
(5)

C20H12/r
(0,001)

9.11

2.00

0.297

2.69

0.076

0.683

0.0098

3.9⋅10-4

10.00

2.58

0.352

3.29

0.103

0.983

0.0117

4.3⋅10-4

3.96

0.42

0.098

1.68

0.016

0.286

0.0020

7.7⋅10-5

4.59

0.55

0.091

1.45

0.022

0.352

0.0025

9.4⋅10-5

Myslotín

9.04

0.72

0.118

3.05

0.028

0.844

0.0030

1.1⋅10-4

Skrýšov

4.61

0.50

0.116

2.66

0.020

0.401

0.0023

8.8⋅10-5

Peklo

9.97

1.03

0.170

2.58

0.040

0.631

0.0048

1.8⋅10-4

Chaty pod Hosopýlem

2.05

0.45

0.077

0.69

0.016

0.154

0.0024

7.1⋅10-5

Holákov

3.67

0.26

0.053

1.33

0.010

0.355

0.0011

4.4⋅10-5

SÍDLO
Pelhřimov
Starý Pelhřimov
Radětín
Dubovice

Vibrace
Jak již bylo uvedeno v kap. „B.III.4. Hluk, Vibrace“, potencionálními zdroji vibrací, které
mohou narušovat faktory pohody obyvatel a ovlivňovat statiku, jsou zejména stavební práce a
provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do
vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od zdroje.
Období výstavby
Rizikovým obdobím je v případě tohoto faktoru fáze výstavby. Na tomto místě považujeme
za nutné opět zdůraznit potřebu vymístění veškeré těžké stavební dopravy a mechanizace
mimo intravilán obce. Za splnění uvedeného požadavku pak bude vliv vibrací v době
realizace záměru v převážné části nově budované trasy zanedbatelný až nulový. Výjimku
tvoří oblast „Volemanky“, v níž se s největší pravděpodobností zvýší intenzity staveništní
dopravy na stávající silnici II/112. Míra vibračního zatížení není pro tuto oblast v současnosti
odhadnutelná, neboť závisí na podloží, použité mechanizaci a harmonogramu stavebních
prací (bude upřesněno v následujících stupních PD).
Období provozu
varianta Nulová
Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy bude ekvivalentně narůstat i míra vibrací v
nejbližším okolí hodnocených silnic. Tato situace se odrazí např. ve zvýšeném riziku
statického narušení budov či kanalizace v okolí stávajících silničních průtahů.
varianta Aktivní
Vznik vibrací z provozu navrhovaného záměru, které by měly vliv na obytnou zástavbu se
nepředpokládá - u většiny v současnosti potenciálně ohrožených ploch dojde ke zlepšení
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současné situace s tím, že výraznější zlepšení lze očekávat ve Starém Pelhřimově28. Jedinou
výjimkou je obytná zástavba v oblasti „Volemanka“, u níž díky výraznému nárůstu
dopravních intenzit vzroste riziko možného negativního ovlivnění blízkého okolí vibracemi
(potenciálně se tak v této oblasti mohou nově objevit negativní projevy jako je např. narušení
statiky staveb).
Dopravně-bezpečnostní situace v obci
Pro tento aspekt platí obdobné závěry jako pro faktory předchozí. Převedením tranzitní
dopravy (resp. části tranzitní dopravy) mimo intravilán dojde k podstatnému zlepšení
bezpečnostně-dopravní situace. Uvedené zlepšení situace bude opět výraznější ve Starém
Pelhřimově.
Zhoršení situace s největší pravděpodobností nastane v oblasti Volemanky, neboť zde lze
předpokládat zvýšení potenciálně konfliktních situací při vjezdu/výjezdu automobilů na
budoucí frekventovanou silnici I/19.
Přístup do okolní krajiny29
Realizací záměru nedojde k významnému přerušení stávajících cest. Navržený záměr mimo
jiné kříží také tři značené turistické trasy, které však zůstanou dle TS i nadále průchozí.

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ VLIVY
varianta Nulová
Pozitivní
Lze předpokládat, že určitou část zákazníků místních prodejen (hl. potravin) a restauračních
zařízení (včetně motorestu u silnice I/19) tvoří projíždějící. V případě zachování stávajícího
stavu by zůstal tento aspekt nezměněn.
Negativní
Stávající silnice I/19 působí hlavně ve St. Pelhřimově jako dělící prvek mezi severní a jižní
částí obce.
varianta Aktivní
Pozitivní
Během realizace záměru dojde ke zvýšení nabídky pracovních příležitostí. Zlepšením
dopravní prostupnosti území dále dojde ke zvýšení atraktivnosti pro případné investory, což
také může vést ke zlepšení situace na poli zaměstnanosti.
Negativní
Jak již bylo zmíněno výše, lze předpokládat, že určitou část zákazníků místních prodejen
(hlavně potravin) a restauračních zařízení tvoří projíždějící. V případě realizace záměru může
být tato část zákazníků ztracena. Uvedený vliv je však možno do určité míry snížit vhodně
umístěným odkazujícím značením u přeložené silnice (hlavně v případě přeložky silnice I/19).

28

Procentuálně bude úbytek dopravních intenzit mnohem výraznější ve Starém Pelhřimově, neboť Pelhřimov
bude i nadále relativně významně zatěžován místní dopravou a tranzitní dopravou nemající k přeložce silnice
I/34 vztah.
29
Přístup do krajiny je ošetřen mimo jiné §63 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v němž se
v odst. 1 uvádí: „Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území není dovoleno
zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody...“
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D.I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Vliv na kvalitu ovzduší
Tyto vlivy jsou již částečně uvedeny v předchozí kapitole D.I.1. a dále jsou podrobněji řešeny
v Rozptylové studii, která je nedílnou součástí tohoto Oznámení.
Celkově je možné konstatovat, že realizací plánované přeložky silnice I/34 - Západní obchvat
Pelhřimova dojde v dotčené oblasti k mírnému nárůstu celkových emisí, což plyne z definice
uvažovaných variant použitých pro model, imisní příspěvek hlavních škodlivin k imisnímu
pozadí však nebude významný (řádově desetiny až jednotky % přípustných limitů). Pokles
imisí lze dle modelu očekávat ve Starém Pelhřimově a Myslotíně. V případě Pelhřimova se
očekává mírný nárůst imisních koncentrací uvnitř města, a to i přes skutečnost, že část
tranzitní dopravy bude odvedena díky přeložce I/34 mimo intravilán.
Vliv na klima
Mikroklimatické poměry budou v bezprostředním okolí ovlivněny především konstrukčním
řešením stavby (např. zářezy, násypy mohou vést ke změnám rychlosti a směru proudění
větru) a následně pak vlastním provozováním posuzovaného záměru (exhalace z dopravy).
Vlastní stavba přispěje ke zvýšení drsnosti aktivního povrchu, což povede k větší
zavírovanosti spodní části mezní vrstvy atmosféry a k přenosu exhalací do vyšších vrstev
atmosféry.

D.I.3. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
VLIV

NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI A ZMĚNY HYDROLOGICKÝCH A
HYDROGEOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK

Povrchové vody
Dešťové vody z vozovky silnice v násypu odtékají volně po svazích silničního tělesa do
podélných patních příkopů. Dešťové vody z vozovky silnice v zářezu odtékají volně do
podélných zářezových příkopů, které navazují na patní příkopy.
Do příkopů také ústí povrchově odtékající dešťová vody z okolních pozemků svažujících se
směrem k silnici.
Pro odvedení dešťových vod z odvodňovacích příkopů silnice jsou dle TS navrženy lapače
splavenin a krátké dešťové stoky, které ústí do recipientních toků. Na odtokových dešťových
stokách je navrženo v první šachtě při odtoku ze silničního tělesa uzavírání; odvod vody z
estakád je navržen volným pádem v místech pilířů.
V důsledku konfigurace terénu je silnice rozdělena do relativně krátkých úseků, z nichž je
voda odváděna do jednotlivých vodotečí tak, aby dotčený vodní tok byl schopen přijmout
zvýšené přítoky bez škodlivého dopadu na stabilitu koryta a na okolní zástavbu. Totéž platí i
pro recipientní rybníky, neboť množství ze silnice odváděných vod nepředstavuje vzhledem k
objemu nádrží významnější podíl.
V této souvislosti však považujeme za nutné upozornit na povodňovou situaci, která se dle
sdělení MÚ Pelhřimov nárazově vyskytuje na vodním toku mezi Pelhřimovem a St.
Pelhřimovem, neboť vody odtékající ze silničních úseků č. 9, 10, 11 (viz tab B.1) by mohly
tyto povodňové stavy do určité míry zhoršit30.
30

Prostor, v němž se uvedené silniční úseky nachází je sice do inkriminované vodotěče odvodňován i
v současnosti, přesto však změnou aktivního povrchu může dojít k výše uvedenému efektu (volná půda a TTP
s možností vsaku a s efektem plošného zdržení odtoku x zpevněný silniční povrch bez možnosti vsaku a se
zrychleným odvodem srážek).
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Podzemní vody
Asfaltový povrch komunikace zabrání vsaku dešťové vody do půdy. Celková plocha vozovky
obchvatu I/19 je přibližně 59 700 m2, což při spadu 660 mm srážek/rok představuje teoretický
úbytek cca 39 400 m3 31. Uvedený úbytek se však týká pouze lokální situace v blízkém okolí
komunikace. Z hlediska širších vztahů (tzn. z hlediska hydrologických a hydrogeologických
charakteristik povodí) je však tento úbytek téměř nulový, neboť stavbou nedochází k
přerozdělení vod v rámci povodí. Nelze tedy předpokládat významnější zásah do vodního
režimu krajiny, ale je třeba počítat s určitým, relativně nevýznamným lokálním přerozdělením
odtoku a vsaku srážkových vod.

VLIV NA JAKOST VOD
Voda, odtékající z povrchu vozovky, bude obsahovat řadu kontaminantů, které budou mít vliv
na jakost povrchových vod a částečně také vod podzemních.
Může se jednat zejména o tyto znečišťující příměsi:
– toxické stopové prvky
– ropné látky (nepolární extrahovatelné látky – NEL)
– zbytky posypových materiálů ze zimní údržby vozovky
Hlavními stopovými toxickými prvky, jejichž zdrojem je silniční doprava, jsou především
kadmium, nikl, chrom a měď.
Nepolární extrahovatelné látky se do splachových vod dostávají prostřednictvím jejich úkapů
(zejména mazacích olejů) na povrch vozovky. Toxicita těchto látek je sice např. v porovnání s
toxicitou některých těžkých kovů relativně nízká, jejich přítomnost ve vodě však mimo jiné
značně zhoršuje její organoleptické vlastnosti.
Ochranu povrchových i podzemních vod před znečištěním bude nutno zajistit v souladu
s platnými předpisy pro tento typ silnice.32
Povrchové vody
Vzhledem k opatřením navrženým v rámci TS nelze zcela vyloučit možnost znečištění
povrchových vod výše uvedenými škodlivinami, neboť realizací navrhovaného uzavírání na
dešťových stokách ústících do vodních recipientů je možno předejít pouze negativním vlivům
v případě havárie (za předpokladu, že dojde k včasnému uzavření). Toto neplatí pro oblast
estakád, na nichž systém uzavírání navržen není. Vody jsou odváděny volným pádem a
následně povrchovým odtokem do vodoteče, což v případě havárie na mostě představuje
značné riziko přímého znečištění okolních povrchových i podzemních vod.
Při běžném provozu se noxy splavované deštěm z povrchu vozovky sice částečně zadrží v
příkopech resp. na plochách násypů a jejich koncentrace v dešťové vodě se ještě před
dosažením recipientu sníží, přesto však určitá, v současnosti obtížně kvantifikovatelná část
škodlivin recipientu dosáhne. Navíc je třeba zvážit situaci pufračního nasycení (resp.
přesycení), kdy již usazování škodlivin v příkopech není příliš markantní (na „aktivním
povrchu“ příkopu je již vytvořena nasycená vrstva) a dalšími dešťovými srážkami může
naopak dojít ke zpětnému vymývání usazených nox.
Mimo jiné proto nelze zcela vyloučit, že např. v případě NEL nebudou překračovány
přípustné hodnoty znečistění povrchových vod (0,1 mg/l) definované nařízením vlády
31

Uvedená hodnota je v podstatě hodnota max. možná a vychází z modelově ideální situace, kdy je jako výchozí
bod uvažován stav, při němž se veškerá srážková voda vsákne ze 100%. Reálně však k této situace v daném
území zdaleka nedochází (okamžitý výpar, povrchový odtok), skutečný úbytek proto bude nižší.
32
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění; Nařízení vlády č.61/2003 Sb., Vypouštění odpadních vod
do vod povrchových; ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic (kap.10.2).
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č.61/2003 Sb. Z tohoto pohledu se proto uvedené vodohospodářské řešení jeví jako
nedostatečné, a to hlavně s ohledem na relativně vysoký počet potenciálně zasažených
menších rybníků, užívaných i jako rybníky chovné.
Výjimku tvoří systém odvodnění ze silničního úseku č. 7 (viz tab. B.1), díky němuž je
zajištěno čištění odváděných vod pomocí sedimentační a havarijní nádrže se systémem
norných stěn.
V případě chemických posypových materiálů s obsahem chloridů (Cl-) je limit pro povrchové
vody stanoven na hodnotě 250 mg/l. Vzhledem k tomu, že vodní toky, které tvoří recipienty
vod odváděných ze silnice nedosahují příliš vysoké vodnatosti, lze předpokládat, že za
určitých podmínek může být koncentrace Cl- aniontů významně zvýšena. Toto negativní
působení nelze v současnosti vyloučit ani v případě okolních rybníků, které tvoří přímé či
nepřímé recipienty ze silnice odváděných vod.
V následujícím stupni PD by měl být vliv zimní údržby na recipienty v území ověřen pomocí
tzv. směšovací rovnice. Pokud by byly prokázány nadlimitní koncentrace, bude nutné
navrhnout opatření, která by tento stav zlepšila (v krajním případě např. i změnu
technologického posypu 33).
V současnosti lze provést pouze následný orientační propočet: Pro zimní období je
předpokládáno použití 1 kg posypové soli (především chlorid sodný) na 1 m2 vozovky. Plocha
vozovky posuzovaného záměru je cca 72 000 m2. Spotřeba soli pro zimní období tedy bude
přibližně 72 t. Toto množství soli je možné snížit použitím technologie zkrápěného solení na
70 %, tedy na cca 50 t (množství Cl- aniontů pak bude činit přibližně 30 t).
Podzemní vody
Jak vyplývá ze situace popsané již v předchozí části „Povrchové vody“, bude navrhovaný
záměr představovat určitý zdroj znečištění podzemních vod posypovými solemi v zimním
období a potenciální zdroj znečištění ropnými látkami z úkapů vozidel a úniků při haváriích.
Pro NEL platí obdobný závěr jako v případě povrchových vod s tím, že potenciálně
nejrizikovějším je oblast násypů.
Riziko kontaminace podzemních vod posypovými solemi (NaCl) v období provozu stavby je
v porovnání s riziky kontaminace NEL ještě vyšší. Během zimní údržby, při níž jsou
používány jako rozmrazovací látky chloridy (převážně NaCl), se velká část těchto látek
(dle některých pramenů až 70%) rozptýlí zejména rozstřikem a větrným prouděním na okolní
plochy (viz též kontaminace půdy), odkud mohou být v závislosti na promyvných procesech
transportovány do podzemních vod. Tímto způsobem pak mohou být negativně ovlivněny
i relativně vzdálené lokality.
Nelze vyloučit negativní ovlivnění vodního zdroje v údolí Medenice. V období provozu
doporučujeme provést orientační monitoring zdroje, kterým by bylo možno prokázat případné
znečištění pocházející z komunikace (nutno odebrat směrodatný referenční vzorek v období
před vlastní realizací). Pokud by byla v souvislosti s provozem přeložky silnice I/34
33

V místech, kde nelze použít inertní posyp, by bylo možno zvážit např. aplikaci CMA (octan
hořečnatovápenatý – Calcium Magnesium Acetate), mezi jehož nejvýznamnější přednosti patří výrazně nižší
negativní ovlivnění složek ŽP - CMA je v podstatě plně biodegradabilní a zbytkový hořčík (Mg) a vápník
(Ca) mají na ŽP převážně pozitivní vlivy. Dle výsledků studie NCHRP (National Cooperative Highway
Research Program) dochází k dekompozici CMA v půdě při teplotách kolem 10°C během 2 týdnů, při
teplotách kolem 2°C je kompletní rozklad dokončen během cca 4 týdnů. Dekompozice CMA v povrchových
vodách trvá cca 100 dnů při teplotě 2°C, při vyšších teplotách probíhá rozklad mnohem rychleji. Dle výsledků
studie CALTRANS (California Department of Transportation) byla u CMA prokázána nižší toxicita pro ryby
než v případě NaCl. Při vysokých koncentracích byla naopak u CMA prokázána vyšší toxicita pro plankton
(řasy a drobné korýše). Během dekompozice CMA dochází ke zvýšené spotřebě kyslíku, což může být za
určitých podmínek dočasně limitním faktorem pro užití. Mezi nevýhody CMA patří v porovnání s NaCl
výrazně vyšší cena, technicky náročnější způsob manipulace a nižší tavící účinnost.
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prokázána zvýšená koncentrace Cl- aniontů či jiných škodlivin bylo by nutno přijmout účinná
technologická opatření (např. použití inertního posypu).
Negativní ovlivnění kvality vod v období výstavby hrozí převážně úkapy provozních kapalin
stavební mechanizace. Jako preventivní opatření lze navrhnout např. používání
biodegradabilních provozních hmot, pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů,
přítomnost dostatečného množství absorbentu ropných látek hlavně při pracích probíhajících
v okolí citlivých lokalit34. Bližší podrobnosti by měly být uvedeny v rámci Havarijního plánu,
který bude nedílnou součástí následujících PD.

VLIVY NA VODNÍ ZDROJE
Ovlivnění VD Želivka-Švihov, v jehož PHO III.st. záměr leží, nebude vzhledem ke
vzdálenosti od VD a systému odvodnění širšího zájmového území významné.
Ovlivnění vodního zdroje v údolí Medenice viz předchozí kapitola.

D.I.4. VLIVY NA PŮDU
VLIV NA ROZSAH A ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ PŮDY
Realizací stavby dojde k dočasnému i trvalému úbytku zemědělského půdního fondu (ZPF).
V následujících tabulkách je uveden zábor předběžně spočítaný na základě trvalého záboru
uvedeného v TS. Přesný rozsah záboru bude specifikován až v dokumentaci pro územní
rozhodnutí.
Celkový zábor posuzovaného záměru bude cca 36,86 ha. V této hodnotě je zahrnuta
zemědělská půda a ostatní plochy, včetně ploch stávajících komunikací a PUPFL.
Tabulka D.3: Podvarianta A - Předběžný odhad záboru ZPF dle tříd ochrany a PUPFL
velikost záboru dle tříd ochrany [ha]
PUPFL
katastrální území
ostatní
I.
II.
III.
IV.
V.
[ha]
Starý Pelhřimov

5,39

2,34

3,05

0

0,14

0,01

0,020

Pelhřimov

14,05

0

2,52

0

2,85

0,08

0,000

Myslotín

2,06

0

3,92

0

0,36

0

0,065

21,5

2,34

9,49

0

3,35

0,09

0,085

celkem

36,68

ZNEČISTĚNÍ PŮDY
Zdrojem přímé kontaminace půdy jsou případné úkapy nebezpečných látek ze stavebních
mechanizmů v období výstavby, havárie a imise z dopravy v období vlastního provozu a
rozptyl posypových materiálů určených pro zimní údržbu35.

34

Každý stavební mechanismus, u něhož potenciálně hrozí nebezpečí havárie a větších úniků provozních kapalin
by měl být opatřen „havarijním balíčkem“, jehož součástí by byl i absorbent NEL.
35
K dalšímu znečišťování půdy dochází např. v násypových partiích silnice, kdy plošně odváděná děšťová voda
z vozovky může obsahovat určité množství toxických látek, které jsou pak zachycovány v půdním profilu
násypu. Tento způsob kontaminace se však týká převážně půdy vyňaté ze ZPF a náležející do trvalého záboru
silnice.
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Pokud budou dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, která budou blíže
specifikována na základě dalšího stupně projektové dokumentace, bude možné riziko
kontaminace půd během výstavby a vlivem havárií zcela minimalizovat.
U kontaminace vlivem imisí z dopravy lze již nyní obecně konstatovat, že negativní zatížení
půd bude zcela jistě pod limity, které stanovilo MŽP ČR. V řadě studií z osmdesátých a
devadesátých let, které se zaměřovaly na těžké kovy – olovo (Pb), měď (Cu) a zinek (Zn)
byly hodnoty naměřené v okolí komunikací mírně zvýšené, ale dle Metodického pokynu
MŽP ČR i nadále zůstávaly v kategorii Kritéria A – hodnocení znečistění zeminy a podzemní
vody.
Kritéria jsou limitní koncentrace chemických látek v zemině a podzemní vodě a jsou
rozděleny do kategorií A, B a C. Porovnání hodnot koncentrací zjištěných při průzkumu
znečistění s těmito kritérii umožňuje orientačně posoudit úroveň znečistění a zařadit
znečistění do kategorie podle jeho závažnosti.
Kritéria A
– odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě.
– pokud nejsou překročena, nejedná se o znečistění, ale o přirozené obsahy sledovaných látek
– překročení hodnot se posuzuje jako znečistění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s
přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek. Pokud však nejsou překročena Kritéria B, znečistění
není považováno za tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější údaje pro jeho posouzení, tedy
zahájit průzkum, nebo znečistění monitorovat.

Výsledky studie Zhodnocení ekologického rizika provozu dálnice D1, kterou vypracovaly
firmy EVERNIA a TOCOEN v roce 2000, tyto údaje potvrzují. Na základě výsledků
chemických analýz a výsledků biologických testů bylo překvapivě potvrzeno, že kumulace
kontaminantů z provozu dálnice nepředstavuje významné ekologické riziko pro okolní
ekosystémy.
Samostatně stojící složkou, významně se podílející na kontaminaci půdy jsou anorganické
posypové soli. Jak již bylo zmíněno výše, velká část těchto látek (dle některých pramenů až
70 %) se rozptýlí zejména rozstřikem a větrným prouděním na okolní plochy. Největší podíl
z běžně aplikovaných látek tvoří chlorid sodný. Jeho zvýšená koncentrace se projeví posunem
pH půdy do alkalické oblasti, neboť Na+ jsou sorbovány na půdní částice a v suspenzi dochází
k hydrolýze. Naopak Cl- je adsorbován v daleko menší míře, takže dochází k daleko snadnější
difúzi do okolí a k migraci se zasakující dešťovou vodou. Obsah Na+ má vliv také na migraci
těžkých kovů, která se zvýšením pH dále snižuje. Se zvýšením koncentrací těchto prvků
v půdě se mění fyzikální charakteristiky půdy - půda s přebytkem Na+ ztrácí drobovitou
strukturu a snadno se na ní vytváří krusta, částečně se mění charakteristiky sorpčního
komplexu a osmotické poměry prostředí. Pokles koncentrací v závislosti na vzdálenosti od
krajnice nebyl u posypových materiálů tak strmý jako u těžkých kovů.
Po zahájení provozu na posuzované stavbě bude docházet k výše uvedeným jevům. Jejich
celkový negativní vliv však nebude s největší pravděpodobností významný a zatížení území
zůstane na přijatelné úrovni.

D.I.5. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr není ve střetu s žádným ložiskem nerostných surovin, ani nezasahuje
žádné poddolované území. Svým rozsahem neovlivní horninové prostředí svého okolí.
Stavba vykazuje značný přebytek výkopového materiálu (cca 314 600 m3). Uvedená hodnota
vychází z výpočtů provedených na základě normových předpisů – v dalším stupni PD bude na
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základě výsledků geologického průzkumu upřesněno geotechnické řešení, které se může i
výrazně promítnout do objemu zemních prací a rozsahu záboru stavby.
Způsob naložení s nadbytečným výkopovým materiálem, dojezdové vzdálenosti i dopravní
logistika budou společně s harmonogramem prací řešeny v rámci následujících PD.

ZMĚNA MÍSTNÍ TOPOGRAFIE, VLIV NA STABILITU ÚZEMÍ A EROZI PŮDY
Nově zbudovaný násyp a zářez do jisté míry ovlivní současnou topografii, vzhledem k tomu
že okolní krajina má pahorkatinný charakter, v němž se struktury obdobných tvarů běžně
vyskytují (pozvolné hřbety a mělká údolí) nebude vliv na topografii území příliš významný.
Stavba nebude mít zásadní vliv na stabilitu a erozi půdy v širším území.
Negativní projevy eroze půdy a možné projevy její nestability na svazích násypů budou
eliminovány volbou vhodných sklonů svahů, jejich odstupňováním a vegetačními úpravami a
případně dalšími navazujícími protierozními opatřeními.

D.I.6. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
VLIVY NA FLÓRU A FAUNU
Posuzovaný záměr je veden z velké části po zemědělské půdě – v těchto částech trasy nebude
flóra ani fauna významně dotčena. Vlivy, které budou stavbou vyvolány v cennějších
lokalitách (viz kapitola C.II.5.) jsou následující:
1. Niva vodního toku Medenice včetně rybniční soustavy a blízké okolí (km 1,0 – 1,6)
Nejvýznamnější zasažení lokality bude hlavně v období výstavby. V tomto období dojde
k dočasnému poničení pruhu nivy, v němž se bude pohybovat stavební mechanizace a dále
dojde k relativně významnému přerušení migračních cest živočichů. Potenciální úniky
nebezpečných látek (např. NEL z úkapů či havárie) mohou také významně ovlivnit biocenózy
a ekosystémy nejen v místě zasažení, ale i dále po toku. Dále dojde k trvalému zničení části
„lesíku“ v km 1,3 a likvidaci části zarostlých mezí s potenciálně cennými ovocnými odrůdami
okolo obhospodařované louky v km cca 1,5.
V období provozu bude vzhledem k navrženému systému odvodnění (viz výše)
nejrizikovějším vlivem možnost splachu toxických látek ze silnice, což může významným
způsobem ovlivnit biocenózy prakticky v celé nivě vodního toku Medenice. Nárazové zvýšení
salinity a jeho vliv na okolní biocenózy a ekosystém bude možno posoudit až na základě
vyhodnocení směšovacích rovnic v navazujícím stupni projektové přípravy.36
Významně negativní vlivy na migrační prostupnost se vzhledem k dostatečně dimenzované
estakádě nepředpokládají.
2. Louka s bezejmenným přítokem Vlásenického rybníka a blízké okolí (km 2,9 - 3,1)
Otázka potenciálních negativních vlivů mající vztah k úniku nebezpečných látek, zvýšení
salinity a odvodnění je vzhledem k charakteru lokality prakticky totožná jako u předchozí
lokality 1.
Realizací přeložky bude částečně snížena místní migrační prostupnost. Skutečný stav bude
závislý na velikosti propustku navrhovaného v km 2,95.
36

Zvýšení salinity má obecně negativní vliv na osmotické poměry prostředí, které se následně odráží ve
fyziologických změnách u jedinců (rostliny i živočichové), na něž faktor působí. Je-li působení plošné, může
dojít k významnému rozvrácení stávajících ekosystémů. Tento rozvrat je pak přirozeně doprovázen zásadními
změnami v druhovém složení biocenóz.
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3. Niva bezejmenné vodoteče mezi Pelhřimovem a St. Pelhřimovem a blízké okolí (km 3,8)
Pro tuto lokalitu platí obdobné závěry jako pro lokalitu 1. s tím, že potenciální znečištění
recipientní vodoteče může negativně ovlivnit i biocenózy a ekosystém rybníku Moučka a
Strachovských rybníků.
pozn:. Vliv na lesní porosty (PUPFL) nebude vzhledem k rozsahu a kvalitě stávajícího
porostu představovat zásadní zásah a negativní vliv bude do značné míry kompenzovatelný
náhradními opatřeními. Realizací přeložky účelové komunikace u areálu Agrospolu (cca km
22,1 přel. I/19) bude sice zasaženo ochranné pásmo lesa, vliv na stávající biocenózy však
bude v tomto případě nevýznamný.

VLIVY NA EKOSYSTÉMY

Vlivy na lokální ekosystémy budou podobné vlivům na biocenózy37, jež jsou uvedeny
v předchozí části. Vliv na ekosystém pojatý v širším měřítku bude realizací a provozem
stavby malý a relativně nevýznamný.
Vlivy na zásadní složky cenných ekosystémů jsou v podstatě kombinací vlivů již uvedených v
kapitole D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody a předchozí části této kapitoly - „Vlivy na
flóru a faunu“.
Jedná se hlavně o vlivy způsobené potenciálními haváriemi v oblastech estakád (voda
odváděna volným pádem a následně povrchovým odvodem do vodoteče bez dodatečného
přečištění) a vlivy způsobené odvodem znečištěných srážkových vod.

D.I.7. VLIVY NA KRAJINU
VLIVY NA RÁZ KRAJINY
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je uvedeno v samostatné studii Vliv na krajinný ráz
(HBH Projekt, 2007), která tvoří nedílnou část tohoto Oznámení.
Nové silniční těleso přeložky sil. I/34 sice bude viditelné z řady míst v širokém okolí, jeho
bezprostřední projev však bude omezen pouze na dílčí části dotčeného krajinného prostoru.
Podstatným faktem je, že se v dotčeném území nenacházejí žádné dominanty, jejichž
pozitivní krajinotvorný projev by byl navrženým záměrem ovlivněn, nebo dokonce setřen.
Vedení přeložky silnice I/19 využívá ve své první třetině trasu silnice II/112, v dalším
průběhu je pak vedena přes polní pozemky.

37

Kvalita přítomných biocenóz přímo odráží ekologickou prosperitu daného ekosystému.
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D.I.8. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK
V trase posuzovaných silničních úseků se s výjimkou některých inženýrských sítí nenacházejí
objekty, které by bylo nutno demolovat nebo upravovat. Určitou výjimku tvoří část stávající
silnice I/19 v úseku před St. Pelhřimovem a část nové přeložky silnice I/34 u Myslotína
(součást stavby Ondřejov – Pelhřimov), které budou v rámci hodnocené stavby rekultivovány.

VLIV NA KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
Jak již bylo zmíněno výše celé území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako
území s archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech
zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu
památkové péče - z tohoto pohledu proto nelze očekávat významný negativní vliv stavby.
Záměr nezasáhne do památkové rezervace ani do městské památkové zóny města Pelhřimova.
Realizací varianty Aktivní, dojde k přímému zasažení dvou evidovaných nemovitých
kulturních památek – milníku a starého úvozu ke St. Pelhřimovu (viz též kap. C.II.8).

D.I.9. VLIVY NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PRVKY ÚSES38
-

-

-

-

-

-

-

38

LBK 12 – (km 1,0 – 1,35 přel. I/34) – v období výstavby lze předpokládat snížení
migrační prostupnosti; v období provozu stavby nebude díky dostatečně dimenzované
estakádě migrační prostupnost významně negativně ovlivněna.
LBC 11 – (km 1,5 přel. I/34) – biocentrum nebude záměrem bezprostředně zasaženo,
může však být negativně ovlivněno změnou chemicko-fyzikálních parametrů vodního
prostředí v důsledku vypouštění znečištěných vod ze silnice (viz též kap. D.I.3.)
LBK 10 – (km 2,6 – 3,0 přel. I/34) – biokoridor je ve svém průběhu přeložkou I/34
dvakrát přerušen – v severní části (km 2,95) je možno průchodnost částečně zachovat díky
navrženému propustku; v jižní části však dojde k významnějšímu přerušení díky relativně
výraznému zářezu silnice I/34
LBK 15 a 15/1 – (km 3,25 přel. I/34) – navržený, v současnosti nefunkční biokoridor,
přerušení navrhovanou přeložkou proto z tohoto pohledu nepředstavuje výraznější
problém
LBC 16/1 – (km 3,6 – 3,9 přel. I/34) – v období výstavby lze předpokládat snížení
migrační prostupnosti; v období provozu stavby nebude díky dostatečně dimenzované
estakádě migrační prostupnost a funkčnost významně negativně ovlivněna, potenciální
negativní ovlivnění biocentra změnou chemicko-fyzikálních parametrů vodního prostředí
v důsledku vypouštění znečištěných vod ze silnice viz též kap. D.I.3.
LBK 17/1 a 17 – (km 4,1 přel. I/34 a km 23,1 přel. I/19) – navržený, v současnosti
nefunkční biokoridor, v prostoru stávajícího křížení biokoridoru se silnicí I/19 dojde ke
zlepšení situace (I/19 zde bude rekultivována a nebude tak hrozit střet migrujících
živočichů s vozidly), v místě stávajícího křížení BK se silnicí II/112 (budoucí I/19)
naopak dojde ke zhoršení situace (dopravní intenzity zde několikanásobně narostou)
LBK 4 – (km 22,0 přel. I/19) – navržený, částečně funkční biokoridor; v současnosti kříží
silnici I/19 a dále pokračuje po pozemcích s převážně ruderálním a náletovým porostem v
Funkčnost ÚSES je samozřejmě také spjata s funkčními biocenózami, které daný segment ÚSESu tvoří – vlivy
na tuto složku jsou popsány již v kap. D.I.6.
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prostoru jižně a východně od Agrospolu; posuzovaný záměr zde tento navržený
biokoridor přeruší a to nejen vlastní přeložkou silnice I/19 ale také plánovaným silničním
napojením Agrospolu; přestože zde v porovnání se současným stavem dojde k relativně
významným stavebním úpravám, výsledná prostupnost nebude oproti dnešnímu stavu
výrazněji snížena

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr se nedostává do přímého střetu s žádným zvláště chráněným územím.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA SOUSTAVU NATURA 2000
Posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na EVL ani na PO. (viz Textová příloha 1).

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PŘÍRODNÍ PARKY
Posuzovaným záměrem nebude dotčen žádný přírodní park.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP)
Stavbou budou zasaženy pouze VKP „ze zákona“, a to vodní tok Medenice a rybník Stará
Medenice (okolí km 1,1; přímý i nepřímý vliv), bezejmenný vodní tok a Vlásenický rybník
(okolí km 2,9; přímý i nepřímý vliv), bezejmenný vodní tok s nivou mezi St.Pelhřimovem a
Pelhřimovem (okolí km 3,9; přímý vliv); bezejmenný vodní tok na přeložce I/19 (km 21,9;
tato vodoteč v současnosti podchází propustkem stávající silnici I/19 a s největší
pravděpodobností nebude realizací přeložky přímo dotčena).
Dále budou dotčeny lesní porosty (PUPFL v kategorii les hospodářský) v místech připojení
stávající silnice I/34 (k.ú. Myslotín; zábor cca 0,065ha) a dále u stávající silnice II/112 v
místech budoucího připojení této silnice na obchvat Starého Pelhřimova (k.ú. Starý
Pelhřimov; zábor cca 0,020ha). Uvedené lesní porosty nedosahují významnějších kvalit,
charakterem se blíží náletovému porostu.
Vlivy na uvedené VKP se v podstatě shodují s vlivy již uvedenými v rámci kap. D.I.3. Vlivy
na povrchové a podzemní vody , kap. D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy a kap. D.I.9.
Vlivy na environmentální charakteristiky – Vliv na prvky ÚSES.
Ekostabilizující funkce jednotlivých VKP by v převážné míře neměla být realizací záměru při
dodržení podmínek uvedených v kapitole D.IV. zásadně narušena.
Vliv na lesní porosty (PUPFL) nebude vzhledem k rozsahu a kvalitě stávajícího porostu
představovat z dlouhodobého hlediska zásadní zásah a negativní vliv bude kompenzovatelný
náhradními opatřeními. Přesto však lze konstatovat, že zvláště v případě lesního porostu u
připojení stávající silnice I/34 bude ekostabilizujcí funkce dočasně (tzn. například před plným
zapojením náhradních výsadeb) narušena a snížena.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PAMÁTNÉ STROMY
Posuzovaným záměrem nebude dotčen žádný památný strom nebo památné stromořadí.
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A
POPULACI
Konkrétní popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných
kapitolách části D.I. Oznámení. V této kapitole je uvedeno pouze shrnutí vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci.
Klima
Makroklima v regionu nebude posuzovaným záměrem ovlivněno. Mezoklimatické poměry
v řešeném území budou ovlivněny minimálně a mikroklimatické poměry budou ovlivněny
pouze v bezprostředním okolí posuzovaného záměru.
Voda
U povrchových vod nedojde k výraznému zásahu do charakteru odvodnění oblasti.
Vzhledem k opatřením navrženým v rámci TS nelze zcela vyloučit možnost znečištění
povrchových vod škodlivinami jako jsou např. NEL, těžké kovy či posypový materiál.
Půda
Půdy budou posuzovaným záměrem ovlivněny záborem ZPF (cca 36,68 ha) a PUPFL (cca
0,085 ha). K postižení půd širšího území, a to zvláště kontaminací imisemi z dopravy, nebude
docházet, neboť je prokazatelné, že kontaminace půd klesá geometrickou řadou ve
vzdálenosti 10 m od komunikace tohoto typu.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
V řešeném území resp. v řešené trase se nenacházejí žádná „funkční“ ložiska nerostných
surovin ani poddolovaná území. Horninové prostředí bude ovlivněno pouze lokálně v místech
zářezů a násypů, nepředpokládají se negativní změny.
Stavba vykazuje značný přebytek výkopového materiálu (cca 314 600 m3). Způsob naložení s
nadbytečným výkopovým materiálem, dojezdové vzdálenosti i dopravní logistika budou
společně s harmonogramem prací řešeny v rámci následujících PD.
Fauna, flóra a ekosystémy
Nejvýznamnější zasažení cennějších lokalit bude hlavně v období výstavby (přímá destrukce
biocenóz v prostoru staveniště, relativně významné přerušení migračních cest,...). V období
provozu bude vzhledem k navrženému systému odvodnění nejrizikovějším faktorem možnost
splachu toxických látek ze silnice, což může významným způsobem ovlivnit biocenózy
vytipovaných cennějších lokalit i širšího okolí.
Krajina
Nové silniční těleso přeložky sil. I/34 sice bude viditelné z řady míst v širokém okolí, jeho
bezprostřední projev však bude omezen pouze na dílčí části dotčeného krajinného prostoru.
Podstatným faktem je, že se v dotčeném území nenacházejí žádné dominanty, jejichž
pozitivní krajinotvorný projev by byl navrženým záměrem ovlivněn, nebo dokonce setřen.
Hluk
Realizací Aktivní varianty dojde v intravilánu Pelhřimova a St. Pelhřimova ke snížení
hlukového zatížení. Toto zlepšení se výrazněji projeví ve Starém Pelhřimově.
Imise
Realizací varianty Aktivní dojde k velmi mírnému nárůstu imisních koncentrací hlavních
škodlivin v dotčených sídlech, vyjma Starého Pelhřimova a částečně i Myslotína. Ačkoliv
silnice I/34 bude v rámci stavby přeložena mimo město, zůstane intravilán Pelhřimova i
nadále silně zatížen dopravou (místní doprava a doprava tranzitní na silnicích II/112 a II/602).
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D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Posuzovaný záměr se nachází ve vnitrozemí, žádné vlivy přesahující státní hranice se tedy
nepředpokládají.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Z hlediska ochrany veřejného zdraví a pohody obyvatel
– Na základě výsledků Hlukové studie byla potvrzena potřeba protihlukových stěn (viz
grafické přílohy č. 5 a 6 Hlukové studie). Další protihluková opatření bude nutno přijmout
pro ochranu rodinných domů v oblasti „Volemanka“ ležících v bezprostřední blízkosti
trasy stávající II/112 (okolí km 23,2 – 23,6 přeložky I/19), kde jsou však hygienické limity
překračovány i ve variantě Nulové. Řešení v podobě protihlukových stěn není pro tuto
inkriminovanou lokalitu vyhovující – uvedený problém bude nutno řešit v následujících
PD.
– Jako ochranu před vibracemi v období realizace stavby navrhujeme vymístění veškeré
těžké stavební dopravy a mechanizace mimo intravilán města. Pro období provozu není
nutno navrhovat žádná opatření (v porovnání se současným stavem dojde k výraznému
zlepšení situace).
Jedinou výjimkou je obytná zástavba v oblasti „Volemanka“, u níž díky výraznému
nárůstu dopravních intenzit vzroste také riziko negativního ovlivnění blízkého okolí
vibracemi. V dalším stupni PD proto navrhujeme zpracování odborného posudku se
zaměřením na tuto problematiku (zhodnotit období provozu i výstavby se zohledněním
pracovního harmonogramu, tonáže stavebních mechanismů, četnosti pojezdů,...) a
případné navrhnutí ochranných opatření.
– Z hlediska dopravně-bezpečnostní situace není nutno navrhovat žádná opatření s
výjimkou oblasti „Volemanka“, neboť zde lze předpokládat zvýšení potenciálně
konfliktních situací při vjezdu/výjezdu automobilů místních obyvatel na budoucí
frekventovanou silnici I/19. Tuto problematiku bude nutno řešit v následujícím stupni PD,
např. vybudováním nové obslužné komunikace.
– pro zachování průchodnosti krajiny jsou dostatečná opatření navržená v rámci TS a není
proto nutno navrhovat žádná další opatření
Z hlediska ochrany ovzduší a klima
– Není nutno navrhovat žádná speciální opatření
Z hlediska ochrany vod provést
– V následujících stupních projektové přípravy přehodnotit systém odvodnění komunikace a
navrhnout taková opatření, která budou účinná i v období běžného (tzn. nehavarijního)
provozu. Toto se týká také přehodnocení způsobu odvodnění estakád volným pádem.
Zvážit např. použití LAPOLů či sedimentačních nádrží (prostorů) se stabilními nornými
stěnami před výustmi odvodnění do recipientů.
– Provést výpočet směšovacích rovnic s ohledem na potenciální zvýšení salinity v
dotčených vodních tocích a rybnících. Výpočet provést i s odhadem dlouhodobého vývoje
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salinity v důsledku kumulace Cl- iontů v nádržích. V případě nevyhovujících výsledků
navrhnout v rámci následujících stupňů projektové přípravy vhodná opatření (včetně např.
změny technologie posypu).
– Provést monitoring vodních zdrojů v údolí Medenice pro zjištění nárůstu koncentrace Cliontů pocházejících z údržby komunikace.
– Zohlednit potřeby zbudování poldru na vodním toku mezi Pelhřimovem a St.
Pelhřimovem. Bude-li to možné, koordinovat zpracování následujícího stupně PD také se
zpracovatelem studie týkající se poldru (zadavatel MÚ Pelhřimov39).
– Dle TS se nepředpokládají zásahy do stávajících vodních toků. Pokud by však k těmto
zásahům došlo (např. přeložky vodních toků) doporučujeme přednostně volit vegetační
typ opevnění, který v porovnání s opevněním standardním (betonové tvárnice, hrubý
zához z lomového kamene apod.) výrazně zlepšuje samočisticí schopnost toku.
Z hlediska ochrany zemědělské půdy
– V případě přebytku ornice (pokud nebudou skrývky použity ke zpětné rekultivaci ploch
a svahů) rozhodnout o jejich dalším využití ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF.
– Minimalizovat pojezdy stavební mechanizace mimo stanovený trvalý zábor, v případě půd
s tř. ochr. I. a II. takovéto pojezdy zcela vyloučit
– Dočasné skládky orniční vrstvy zabezpečit podle příslušných předpisů před jejich
znehodnocením, zejména pak zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin
a kontaminaci půdy jejich semeny.
– Veškeré skládky zemin situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení.
– Povážení pozemků provádět v době vegetačního klidu.
Z hlediska ochrany horninového prostředí a přírodních zdrojů
– Pro ochranu horninového prostředí není nutno navrhovat žádná speciální ochranná
opatření.
– Způsob naložení s nadbytečným výkopovým materiálem, dojezdové vzdálenosti i
dopravní logistika budou společně s harmonogramem prací řešeny v rámci následujících
PD. Vzhledem k množství přebytečného materiálu zvážit možnost využití např. na jiných
dopravních stavbách plánovaných v okolí.
Z hlediska ochrany flóry, fauny a ekosystémů (včetně souvisejících institutů ochrany)
– V rámci DÚR provést podrobný botanický a zoologický průzkum v řešeném území. Na
základě jeho výsledků navrhnout a s příslušným orgánem ochrany přírody projednat
opatření k ochraně:
a) vyskytujících se rostlinných a živočišných druhů, včetně druhů zvláště
chráněných, a jejich společenstev,
b) jednotlivých prvků územního systému ekologické stability a významných
krajinných prvků,
c) prvků rozptýlené zeleně.
– Při návrhu opatření zohlednit požadavky na:
a) zabezpečení proti vniknutí živočichů do prostoru komunikace (jak pro období
výstavby, tak pro období provozu),
b) zajištění možnosti migrace všech druhů živočichů (jak pro období výstavby, tak
pro období provozu)40,
39

Dle jednání uskutečněných na MÚ Pelhřimov lze očekávat zadání studie týkající se poldru začátkem roku
2008.
40
Pro snížení vlivu výstavby navrhujeme realizaci migračních zábran a naváděcích pásů, které zabrání
významnějšímu průniku zvl. chráněných živočichů do prostoru stavby a které navedou migrující živočichy do
dostatečně dimenzovaných propustků (pro šířkové přerušení do 10 m volit trubní propust DN 1000) dočasně
umístěných v zasažených tocích.
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–

–
–
–
–

–

c) zajištění transferu chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vzhledem k tomu, že většina cenných ekosystémů je v posuzovaném území vázána na
vodu, platí i z hlediska jejich ochrany obdobná opatření jako v případě ochrany vod
(přeřešit odvodnění estakád, zvážit použití LAPOLů, stabilních norných stěn,...); na
základě výsledků směšovacích rovnic případně přijmout opatření ke snížení vlivu salinity
na okolní biocenózy a ekosystémy obecně - výpočet provést i s odhadem dlouhodobého
vývoje a v případě nevyhovujících výsledků navrhnout v rámci následujících stupňů
projektové přípravy vhodná opatření.
V rámci prováděných biologických průzkumů provést také pomologické šetření v oblasti s
výskytem ovocných dřevin (viz kap. C.II.5 - obhospodařovaná louka a okolní remízky) a
případně přijmout vhodná záchranná opatření
Veškeré zásahy do krajinné vegetace omezit na nezbytné minimum; nezasahovat do
vegetace mimo určený zábor
V případě zásahu do lesních porostů (PUPFL) zvážit možnost přeprojektování daného
řešení tak, aby k zásahu nedošlo (týká se hlavně řešení „připojení stávající silnice I/34“)
Kompenzovat kácení vzrostlé lesní i mimolesní zeleně formou výsadeb v jiných lokalitách
s obdobným ekotopem – bude-li to možné, provést náhradní výsadbu v lokalitách
navržených pro L-ÚSES. Nutno volit vhodnou dřevinnou skladbu tak, aby se jednalo o
skutečnou kompenzaci, jež bude přínosem pro ekologickou stabilitu území dotčeného
stavbou a provozem silnice – použít geograficky původní dřeviny (za předpokladu jejich
odolnosti vůči důsledkům silničního provozu), přičemž je důležité zohlednit stanovištní
podmínky (expozice svahu, fyzikální a chemické vlastnosti půdního substrátu)
Pro zachování migrační funkčnosti L-ÚSES:
– LBK 12 – v období výstavby zachovat migrační propustnost (viz výše); pro
období provozu není vzhledem k dostatečně dimenzované
estakádě nutno navrhovat další opatření
– LBK 10 – propustek v km 2,95 dimenzovat tak, aby zajistil bezproblémovou
migraci alespoň drobným obratlovcům
– LBK 15 a 15/1 – vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná o navržený
nefunkční biokoridor, navrhujeme jej přetrasovat pouze na jednu
stranu silničního tělesa tak, aby nedocházelo ke křížení (náhradní
výsadby viz výše)
– LBC 16/1 – v období výstavby zachovat migrační propustnost (viz výše) a
zabránit vniknutí živočichů do stavebního prostoru; pro období
provozu není vzhledem k dostatečně dimenzované estakádě nutno
navrhovat další opatření
– LBK 17/1 a 17 – vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná o navržený
částečně nefunkční biokoridor, navrhujeme jej u přeložky silnice
I/34 přetrasovat pouze na západní stranu tak, aby v této části
nedocházelo ke křížení (náhradní výsadby viz výše)
– LBK 4 – bude-li to v rámci stavebních úprav možné, opravit a případně
zvětšit stávající propustek pod silnicí I/19
– prostor pod estakádami navrhujeme pro zachování maximálně přirozeného
prostředí osít TTP nebo alespoň aplikovat kombinaci technické a vegetační
úpravy (např. prostor v okolí pilířů se štěrkovým záhozem, ostatní plochy
TTP)
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Ochrana krajinného rázu a estetických hodnot
− vhodné vegetační úpravy patří k základním opatřením, které snižují negativní vliv stavby
na krajinný ráz. Pro posuzovanou stavbu bude ve stupni dokumentace pro územní
rozhodnutí vypracován samostatný projekt vegetačních úprav. K zapracování do tohoto
projektu navrhujeme následující doporučení:
• při průchodu nad údolím (úsek km 0,9 – 2,2) doporučujeme zahustit vegetační
výsadbu ve směru k vodním nádržím (tedy vlevo), což povede k optické izolaci
silničního tělesa od přírodně zajímavé rybniční soustavy
• při průchodu v blízkost Vlásenického rybníka (úsek km 2,6 – 3,8) a následném vedení
po polních pozemcích doporučujeme v celém úseku zahustit vegetační výsadbu ve
směru k rybníku
− minimalizovat rozsah kácení stávající vegetace
− projekčně prověřit rozsah navržených křižovatkových větví a v případě možnosti zmenšit
jejich rozsah
− možným jednotícím a začleňujícím prvkem by mohla být souvislá výsadba aleje listnatých
stromů podél celého posuzovaného tahu, což odpovídá stávajícímu charakteru vegetačních
úprav silnic v širším území
Z hlediska ochrany památek
– celá definitivně vybraná trasa stavby musí být archeologicky prozkoumána (v rozsahu
zemních zásahů
– s odpovědným orgánem (MÚ Pelhřimov) bude nutné detailně projednat zásah a případné
přemístění (bude-li možné) dvou evidovaných nemovitých kulturních památek (milník a
starý úvoz ke Starému Pelhřimovu)
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Posouzení vlivu záměru Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova bylo provedeno
v rozsahu, který vyžaduje oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, zpracované dle přílohy č.3 tohoto zákona.
Vycházelo se z mapových a výkresových podkladů předaných investorem, jejichž míra
podrobnosti odpovídá dokumentaci staveb pozemních komunikací ve fázi technické studie.
Při všech hodnoceních a doporučeních bylo postupováno s principem předběžné opatrnosti a
rozsahy záborů se stejně, jako působení hluku a imisí, záměrně nadhodnocovaly, aby
nedocházelo k opomenutí a zanedbání negativního působení některého z vlivů.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Porovnání variant řešení záměru nebylo provedeno, neboť technické řešení navrhovaného
záměru bylo předloženo jako invariantní. Ponechání stávajícího stavu, bylo posouzeno
z hlediska hluku a imisí a rámcově byl zhodnocen také vliv na další složky životního
prostředí. I bez komplexního vyhodnocení lze negativní vlivy z dopravy na stávající
posuzované silniční síti do budoucna označit jako nevyhovující až neúnosné a to hlavně z
pohledu hygienických a dopravně-bezpečnostních.
Na základě zjištěných skutečností lze za splnění navržených opatření posuzovaný záměr
doporučit k realizaci.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
POUŽITÉ PODKLADY:
Projekční studie (řazeny chronologicky)
–

Vyhledávací studie „Silnice I/19 Pelhřimov – hranice kraje Vysočina“ –
HBH Projekt, spol s r.o., Brno, 2004
− Technická studie „Přeložka silnice I/34 západní obchvat Pelhřimova“, Dopravoprojekt
Brno, a.s., Brno, listopad 2006

Studie zpracované jako podklad pro Oznámení
–

„Přeložka silnice I/34 – Západní obchvat Pelhřimova; Hluková studie“. ENVIROAD
s.r.o., Ostrava, listopad 2007
– „Přeložka silnice I/34 – Západní obchvat Pelhřimova; Rozptylová studie“. ENVIROAD
s.r.o., Ostrava, listopad 2007
– „Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova; Vliv na krajinný ráz“. HBH
Projekt, spol s r.o., Brno, listopad 2007
– „Přeložka silnice I/34 – Západní obchvat Pelhřimova; Stanovení intenzit dopravy“,
ADIAS s.r.o., Brno, listopad 2007

Ostatní použité studie
–

Použití posypových materiálů v ochranných pásmech vodních zdrojů – závěrečná zpráva
– Centrum dopravního výzkumu, odp. řešitel Doc.Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
– Hodnocení vlivu stavby „Rychlostní silnice R55 v úseku Napajedla – Babice“
na obyvatelstvo. Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. – Expertízy vlivu životního
prostředí na zdraví, Brno, leden 2005.
– Územně-technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES, MMR a MŽP, 1996.
– Soubor geologických a účelových map 1:50 000
– Základní vodohospodářská mapa 1:50 000
– mapové podklady (ZM 1:10 000)
– historické mapové podklady
– ÚPD dotčených sídel
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení – je zpracováno pro záměr
„Přeložka silnice I/34 - západní obchvat Pelhřimova“.
Jedná se o výstavbu nového silničního obchvatu Pelhřimova (přeložka silnice I/34) v
kategorii 11,5/70, délky 4,428 km, související stavbu přeložky silnice I/19 - severní obchvat
Starého Pelhřimova v kategorii 11,5/70, délky 1,823 km a další dílčí stavby včetně výstavby a
úpravy nových a stávajících křižovatek, silnic nižších tříd a polních cest.
Uvedená stavba je součástí připravované postupné rekonstrukce a homogenizace
mezinárodního tahu E551 na kategorii S11,5 (přeložka I/34) a kompletní rekonstrukce silnice
I/19 v úseku Pelhřimov – hranice Kraje Vysočina (přeložka I/19).

POPIS POSUZOVANÝCH VARIANT
Z pohledu technického řešení je přeložka silnice I/34 (západní obchvat Pelhřimova) a silnice
I/19 (obchvat Starého Pelhřimova) včetně doplňujících staveb řešena v jediné aktivní variantě
(varianta Aktivní).
Jako referenční, především pro výpočet emisně-imisní a hlukové zátěže byla definována
varianta Nulová, tedy zachování stávající silniční sítě.
Řešení záměru vychází z technické studie (TS) „Přeložka silnice I/34 - západní obchvat
Pelhřimova“ (Dopravoprojekt Brno, 2006) a z vyhledávací studie (VS) „Přeložka silnice I/19
Pelhřimov – hranice kraje Vysočina“ (HBH Projekt, 2004).
Obchvat Pelhřimova navazuje na začátku úseku v km 0,038 na předchozí stavbu Ondřejov –
Pelhřimov. Směrové vedení vychází z přímé předchozí stavby a pokračuje dlouhým
levostranným obloukem (R = 700). Podél soustavy čtyř menších rybníků pokračuje trasa v
přímé, před křížením s tratí začíná pravostranný oblouk (R = 800) kolem Vlásenického
rybníka a navazuje opět přímá. Na konci úseku se připojuje obchvat na stávající silnici I/19.
Součástí stavby jsou mimo jiné dvě estakády v délce 318 m a 136 m a dvě mimoúrovňové
křižovatky.
Pro zprovoznění navrhované křižovatky silnic I/34, I/19 a II/112 je nutno vybudovat i
přeložku silnice I/19 – obchvat Starého Pelhřimova. Připojení Starého Pelhřimova na obchvat
je navrženo u Agrospolu průsečnou křižovatkou , křížení se silnicí II/112 ve směru na
Červenou Řečici je řešeno úrovňovou křižovatkou ve tvaru „T“.

STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ
Řešené území se nachází západně od města Pelhřimova. Současný stav širšího zájmového
území lze charakterizovat jako přechod mezi krajinou venkovskou a příměstskou
s mozaikovitým střídáním intenzivně obhospodařovaných polních ekosystémů, intenzivně a
extenzivně využívaných lučních porostů a lesních celků. Krajinná matrice je doplněna
drobnými vodními toky s doprovodnými porosty a vodními plochami s bohatým litorálním
pásmem. Povrch terénu má charakter zvlněné pahorkatiny, s údolími vodních toků.
Nadmořská výška v posuzovaném území kolísá přibližně mezi 520 – 580 m n.m.
Geologická stavba je poměrně homogenní, převažují prekambrické horniny (převážně
biotitický a sillimanit-biotitickým migmatit s cordieritem). Kvartérní pokryv (holocén) tvoří
deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty v okolí vodních toků a vodních ploch.
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Klima je mírně teplé, v klimatické oblasti MT5, převládající směr proudění je Z. Průměrná
teplota v zájmovém území cca 6,9 °C, dlouhodobý roční srážkový úhrn činí cca 660 mm.
Širší území je odvodňováno řekou Bělá, do níž ústí vodní toky ze zájmového území (v.t.
Medenice a několik bezejmenných vodotečí). Z vodních ploch se v dotčeném území nachází
rybník Stráž, Vlásenický rybník, Nohavička, Stará a Nová Medenice a několik dalších
bezejmenných rybníků. Celé území patří do povodí Želivky a vztahují se na něho podmínky
vyhlášeného PHO III. st. vodní nádrže Želivka-Švihov.
Zastoupení půd je poměrně jednotné, na většině území převažují kambizemě (modální
eubazické až mezobazické), podél vodních toků jsou přítomny modální gleje.
Potenciální přirozená společenstva náleží k 4. vegetačnímu stupni s potenciální dominancí
acidofilních bikové bučiny. Řešené území náleží do bioregionu 1.46 – Pelhřimovského.
Biologicky nejcennějším územím přímo zasažených stavbou je niva a okolí v.t. Medenice se
soustavou rybníků, okolí Vlásenického rybníka a niva bezejmenné vodoteče mezi
Pelhřimovem a Starým Pelhřimovem.
Záměr neprochází ani se nenachází v bezprostřední blízkosti žádného zvláště chráněného
území ani nezasahuje žádný památný strom.
Celé řešené území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). Stavbou budou
přímo dotčeny dvě evidované nemovité kulturní památky (milník a starý úvoz ke St.
Pelhřimovu).

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ
Úpravou silniční sítě do navrhované podoby dojde k odvedení části tranzitní dopravy z centra
Pelhřimova a k téměř kompletnímu odvedení tranzitu ze Starého Pelhřimova, což bude mít
pozitivní vliv na hygienickou situaci (snížení hlukového a imisního zatížení) i na situaci
dopravně-bezpečnostní. Stavba obchvatu také povede k plynulejšímu průjezdu posuzovaným
územím. Jediným územím, jehož se hodnocený záměr negativně dotkne z hlediska hygieny a
bezpečnosti bude oblast „Volemanka“ s funkcí bydlení.
Trvalý zábor zemědělského půdního fondu byl na základě dostupných podkladů stanoven na
36,68 ha, zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) na cca 0,085 ha. Zábor
bonitně nejcennějších půd (tř. ochr. I a II) činí 21,5 a 2,34 ha.
Realizace navrhovaného záměru si nevyžádá žádné výrazné úpravy vodních toků, ani nebude
zasaženo do hydrogeologických charakteristik území, odtokové poměry území nebudou
v širším pohledu změněny. Díky technickým opatřením (uzávěry), která budou instalována na
kanalizačních svodech srážkových vod z komunikace, bude možno s vysokou
pravděpodobností předejít znečištění vodních recipientů v případě havárie. Toto se netýká
prostoru estakád, neboť ty jsou odvodněny volným pádem a zachycení znečištění by tak bylo
relativně problematické. Co se týče znečištění recipientů prostřednictvím srážkových vod
odváděných z komunikace za běžného provozu (vody potenciálně znečištěné úkapy
provozních kapalin), není toto v rámci TS řešeno (tento způsob znečištění vodních recipientů
se v TS nepřipouští). Uvedené řešení se s ohledem na možnost negativního ovlivnění
okolních ekosystémů jeví jako nedostačující.
Zásah do geologického prostředí lze považovat za minimální. Záměr není veden přes funkční
dobývací prostory.
Z pohledu vlivu stavby na krajinný ráz lze konstatovat, že posuzovaný záměr bude
představovat výrazný liniový prvek s dominantním projevem, jehož minimalizace bude
částečně možná pouze formou vhodných vegetačních opatření. Záměr je veden sice poměrně
členitým územím, přesto však široce otevřeným, s řadou dílčích rozhledových bodů.
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Podstatným faktem je, že se v dotčeném území nenacházejí žádné dominanty kulturněhistorického, či přírodního charakteru, jejichž pozitivní krajinotvorný projev by byl
navrženým záměrem ovlivněn, nebo dokonce setřen.
Celá definitivně vybraná trasa stavby musí být archeologicky prozkoumána; s dpovědným
orgánem (MÚ Pelhřimov) bude nutné detailně projednat zásah a případné přemístění
zasažených evidovaných nemovitých kulturních památek (milník a starý úvoz ke Starému
Pelhřimovu).
V dotčeném koridoru, či jeho bezprostřední blízkosti se nacházejí významné krajinné prvky
(tzv. „ze zákona“) a segmenty nadregionálního a lokálního územního systému ekologické
stability. Zásah do ekologicky cennějších niv přítomných vodních toků bude pouze dočasný
(období výstavby) a z dlouhodobější perspektivy nebude v případě dodržení navržených
opatření představovat významnější problém. Migrační průchodnost nebude díky realizaci
dostatečně dimenzovaných estakád výrazněji narušena. Zásah do PUPFL není vzhledem k
rozsahu a kvalitě porostu zcela zásadní, přesto však s ohledem na zachování ekostabilizující
funkce doporučujeme přeprojektování daného řešení tak, aby k zásahu nedošlo (týká se
hlavně řešení „připojení stávající silnice I/34“).
Záměrem nebudou přímo ovlivněna žádná zvláště chráněná území ani přírodní park.
Při zpracování Oznámení bylo možné na základě dostupných podkladů dostatečně zjistit,
popsat a vyhodnotit všechny významné vlivy záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
Při dodržení všech navržených opatření v dalším stupni projektové přípravy, lze variantu
Aktivní doporučit k realizaci.
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H. PŘÍLOHA

VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU
Z HLEDISKA
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV
ODBOR VÝSTAVBY
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(Držitel autorizace k provádění biol.hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona, MŽP ČR č.j. OEKL/1749/05)

Mgr. Jiří Bakeš

HBH Projekt spol. s r.o.

539 090 038 (j.bakes@hbh.cz)

(Držitel autorizace k provádění biol.hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona, MŽP ČR č.j. 9179/ENV/06)
(Držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona, MŽP ČR č.j. 33963/ENV/07)

Mgr. David Kouřil

HBH Projekt spol. s r.o.

539 090 036 (d.kouril@hbh.cz)

(Držitel autorizace k provádění biol.hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona, MŽP ČR č.j. 22908/ENV/06)

Ing. Zdeňka Klimánková

HBH Projekt spol. s r.o. 539090 037 (z.klimankova@hbh.cz)

Ing. Helena Palášková

HBH Projekt spol. s r.o.

Ing. Vladimír Kryl

ENVIROAD s.r.o.

596 114 470 (v.kryl@enviroad.cz)

Ing. Petr Tovaryš

ENVIROAD s.r.o.

596 114 465 (p.tovarys@enviroad.cz)

539 090 037 (h.palaskova@hbh.cz)

(Držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií, MŽP ČR č.j. 204/740/03)

Ing. Břetislav Regner

ADIAS s.r.o.

541 243 821 (adias@volny.cz)

Ing. Luděk Pospíšil

ADIAS s.r.o.

541 243 821 (adias@volny.cz)

V Brně 30.11.2007
…………………………………….
Mgr. Jiří BAKEŠ
(vypracoval)

…………………………………….
Mgr. Tomáš ŠIKULA
(zodpovědný řešitel)

HBH Projekt spol. s r. o.
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PŘÍLOHA 1

STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY Z HLEDISKA § 45I
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Příloha 1

HBH Projekt spol. s r. o.

ii

Brno, listopad 2007

