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Úvod
Důvodem tohoto oznámení je zamýšlená rekonstrukce silnice nacházející se mezi městysem
Bobrová a obcí Zvole. Předmětná silnice tvoří dopravní spojnici mezi městysem a obcí.
Silnice II/388 začíná v obci Bohdalov prochází Ostrovem n. Oslavou, městysem Bobrová, Zvolí,
Bystřicí nad Pernštejnem a ústí do silnice II/362 za obcí Rovečné. Celá silnice se nachází v kraji
Vysočina.
Stavba je rozdělena do dvou úseků. První část předmětného úseku sil. II/388 začíná
v pasportním km 21,034 a končí v pasportním km 24,746. Začátek úseku se nachází cca 0,266 km od
vyústění ze silnice II/360 v městyse Bobrová. Po km 21,494 prochází komunikace intravilánem, zbytek
komunikace se nachází v extravilánu. Konec úseku je 0,073 km za křižovatkou se sil. III/3887 (odbočení
k obci Olešníky) v pasportním km 24,746.
Druhá část rekonstruovaného úseku se nachází v intravilánu v obci Zvole nad Perštejnem.
Začíná v pasportním km 25,843 a končí v km 26,281 zaústěním do sil. II/385.
Předmětem navržených úprav je úprava směrového a výškového vedení trasy, zvýšení
bezpečnosti dopravy, což spočívá v rozšíření komunikace. Zlepšení dopravně ekonomického hlediska
dopravy a zkrácení jízdních časů
Posuzovaný záměr rekonstrukce spadá do kategorie II, bod 9.1. Novostavby, rozšiřování a
přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.třídy (záměry neuvedené v kategorii I) a tudíž tento
záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších úprav a o změně některých souvisejících zákonů.
Hodnocení vlivu rekonstrukce silnice II/388, Bobrová-Zvole je provedeno v intencích pro
zpracování oznámení - přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav.
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Seznam zkratek :
BPEJ
BSK5
ČHMÚ
ČHP
ČIŽP
ČOV
ČSN
DÚR
E.I.A.
EO
EVKP
CHKO
CHOPAV
CHSK
IPPC
IRZ
k.ú.
LBC
LBK
LSES
NL
NN
NPP
NPR
NRBC
NRBK
VN
OHS
OkÚ
KÚ
OP
PHO
PLO
PP
PR
PUPFL
RBC
RBK
RŽP
STG
ÚP
ÚPD
ÚSES
VKP
ZPF
ZS
ŽP

- bonitovaná půdně ekologická jednotka
- biochemická spotřeba kyslíku
- Český hydrometeorologický ústav
- číslo hydrologického povodí
- Česká inspekce životního prostředí
- čistírna odpadních vod
- česká státní norma
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- hodnocení vlivů na ŽP
- ekvivalentní obyvatel
- ekologicky významný krajinný prvek
- chráněná krajinná oblast
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- chemická spotřeba kyslíku
- Integrated Pollution Prevention and Control,
integrované prevence a omezování znečištění
- integrovaný registr znečištění
- katastrální území
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- lokální systém ekologické stability
- nerozpuštěné látky
- nízké napětí
- národní přírodní památka
- národní přírodní rezervace
- nadregionální biocentrum
- nadregionální biokoridor
- vysoké napětí
- okresní hygienická stanice
- okresní úřad
- krajský úřad
- ochranné pásmo
- pásmo hygienické ochrany
- přírodní lesní oblast
- přírodní památka
- přírodní rezervace
- pozemky určené k plnění funkce lesa
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- referát životního prostředí
- skupina typu geobiocénu
- územní plán
- územně-plánovací dokumentace
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek
- zemědělský půdní fond
- zařízení staveniště
- životní prostředí
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A. Údaje o oznamovateli
1. Oznamovatel:

Kraj Vysočina

2. IČ:

708 90 749

3. Sídlo:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

4. Oprávněný zástupce oznamovatele:

Miloš Vystrčil, hejtman kraje

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:

Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje
Ing. Hana Strnadová, František Munduch

Telefon, fax:

Tel: +420 564 602 216, +420 564 602 217

E-mail:

Strnadova.h@kr-vysocina.cz; Munduch.f@kr-vysocina.cz
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B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
1. Název záměru
Rekonstrukce silnice II/388, Bobrová – Zvole
I.úsek : Bobrová – Olešinky pasportní km 21,034 - 24,715 (3,681 km)
II.úsek : obec Zvole pasportní km 25,843 - 26,281

(0,438 km)

Kategorie podle přílohy č.1 zák.č.100/2001 Sb. : kat. II, bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a
přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I.a II.třídy

2. Druh a rozsah záměru
Rekonstrukce-modernizace silnice (lokální i celkové rozšíření) v celkové délce 4,119 km.
Jedná se o liniovou stavbu z větší části kopírující současný stav. Pouze nově na trase vzniknou
nové zárubní gabiónové zdi a nový most přes Lánský potok.

3. Kategorie silnice
Silnice bude rozšířena dle návrhové kategorie S6,5/50 pro extravilán a dle odvozené kategorie
MS2 10/7/50 pro intravilán.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Navržená trasa modernizace komunikace probíhá na většině úseku ve stopě stávající silnice. Na
průtazích obcemi je její umístění pevně dáno okolními objekty. Nepředpokládá se kumulace s jiným
záměrem v okolí zájmové lokality.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
5.1. Význam záměru
Předmětný úsek mezi obcemi Bobrová a Zvole je důležitou spojnicí pro místní obyvatelstvo.
Jelikož je ale v katastrofálním technickém stavu mnoho obyvatel volí jinou objízdnou trasu po silnicích
nižší kategorie.
V celém úseku bude zvýšena bezpečnost dopravy. Dojde je zlepšení dopravně ekonomického
hlediska dopravy a zkrácení jízdních časů.
5.2. Výčet závad
Na sledovaném úseku se nachází několik nebezpečných míst. U většiny případů se jedná o
úseky kde silnice lemuje říčku Bobrůvku. V dalších případech pak, kdy prostorové řešení je kombinací
velkého klesání a malým směrových poloměrů. Někdy tuto situaci doplňuje nebezpečných výškový zlom
tzv. horizont. Zmiňované případy jsou v navrhnuté rekonstrukci odstraněny.
Během konzultací a projednávání stavby s dotčenými orgány státní správy a samosprávy byly
vzneseny následující požadavky na návrh stavby:
•

maximální bezpečnost jak silniční dopravy, tak i a zajištění bezpečných tras pro pěší (Policie ČR
DI Žďár nad Sázavou, Městys Bobrová)
-

v intravilánu městyse Bobrová je zřízen jednostranný chodník

-

zpřehlednění křižovatky se sil. III/3885 a III/3886
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•

•

•
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zajištění bezpečného zastavení autobusů veřejné dopravy

zlepšit přehlednost opravovaného a bezpečný průjezd úseku (KSÚS Vysočiny)
-

úprava prostorových parametrů silnice v extravilánu dle platných norem

-

zbudování nových opěrných a zárubních zdí v úseku kolem říčky Bobrůvky

-

přeložení křižovatky se sil. III/3885 a III/3886

rozšíření
-

v intravilánu na kategorii MS2 10/7/50 (KSÚS Vysočiny)

-

v extravilánu na kategorii S6,5/50 (KSÚS Vysočiny)

oprava kanalizace městysu Bobrová (městys Bobrová)

6. Stručný popis technického a technologického záměru a jeho dokončení
Základní charakteristiky :
I.úsek Bobrová – Olešinky pasportní km 21,034 - 24,715
Směrové vedení
Začátek úseku se nachází přibližně 266 m od vyústění ze silnice II/360 v městyse Bobrová. Po
km 0,460 prochází komunikace intravilánem, zbytek komunikace se nachází v extravilánu. Konec úseku
je 73 m za křižovatkou se sil. III/3887 (odbočení k obci Olešníky) v km 3,681.
Návrh směrového vedení trasy vychází ze stávající komunikace. Vzhledem k potřebnému
rozšíření je osa komunikace v těch místech, kde jsou přípustné směrové parametry současného řešení,
pouze jednostranně odsazena. Tak, aby bylo dosaženo potřebného rozšíření na danou návrhovou
kategorii S6,5/50. V několika místech je osa vedena zcela po novém tělese či z větší části mění tvar
současného tělesa.
Jedná se o tyto místa:
- km 0,770 až km 1,100 – narovnání vlnitého úseku třemi stejnosměrnými oblouky o poloměru
100 – 120 m, v současnosti tvořeného několika směrovými oblouky
nevyhovujících poloměrů.
- km 1,300 až km 1,750 – zlepšení směrových parametrů na úkor vedení říčky Bobrůvky – ta
bude přeložena v celé dotčené délce přibližně o 5 m
- km 2,180 – km 2,320 – směrový oblouk zde bude zvětšen
- km 2,900 – km 3,440 – mírné posunutí a narovnání osy
Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrhovou
rychlost vn = 50 km/hod.
Výškové vedení
komunikace vychází ze stávající nivelety v místě napojení na ZÚ a KÚ. Niveleta komunikace v
obci Bobrová zcela kopíruje současný stav, což je podmíněno řadou křižujících komunikací, vjezdů,
nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí. V extravilánu je niveleta navýšena nad současný
stav pro potřebné zesílení konstrukce krytu. V několika místech je niveleta vedena zcela po novém tělese
či z větší části mění tvar současného tělesa.
Jedná se o tyto místa:
- km 0,770 až km 1,100 – v první části bude niveleta snížena pod úroveň stávajícího terénu
max.hl. 2 m. V další části se niveleta zvýší tak, aby po celé délce byl
jednotný spád. Celý motiv je tvořen prvně stoupáním 6,06% a
následným klesáním 1,23% s vypuklým obloukem poloměru 1000m.
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- km 2,180 – km 2,320 –

niveleta bude vedena v jednotném sklonu v mírném zářezu max.
hl.0,6m; důvodem je zrušení nebezpečného skoku

- km 2,900 – km 3,440 –

niveleta se sníží v nejhlubším místě o 2 m tak, aby zde bylo možné
použít nejmenší dovolený vypuklý poloměr 1000 m; ostatní úpravy
odstraňují nežádoucí „horizont“ neboli, tzv. ztracené stoupání

Příčné uspořádání PK


V úseku od ZÚ v km 0.000 po km 0.460 (intravilán) je kategorie odvozená od MS2 10/7/50 se
šířkou mezi zvýšenými obrubníky 6,5 m. V silnice bude lemována obrubníkem, v km 0.150 až km
0.549 bude po levé straně nezpevněná krajnice se zpevněným rigolem.



V úseku od km 0.460 až po KÚ v km 3.681(extravilán) je silnice je řešena dle návrhové kategorie
S 6,5/50 s nezpevněnou krajnicí odvodněnou do souběžného trojúhelníkového příkopu,
zpevněného příkopu nebo do rigolu s obrubou .

-

Základní šířkové uspořádání komunikace MS2 10/7/50:
Jízdní pruhy
2 x 2.75 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 6110)
Vodicí proužek
2 x 0.25 m
Bezpečnostní odstup
2 x 0,50 m
Celkem šířka
7.00 m

-

Základní šířkové uspořádání komunikace S 6.5/50:
Jízdní pruhy
Nezpevněná krajnice
Celkem šířka

2 x 2.75 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 6101)
2 x 0,50 m
6.50 m

Příčný sklon vozovky bude v přímé střechovitý 2,5% a v obloucích jednostranný min.2,5% a max. 7%.
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II.úsek obec Zvole pasportní km 25,843 - 26,281
Směrové vedení
II. úsek se nachází v intravilánu obce Zvole nad Pernštejnem. Začíná v pasportním km 25,843
(0,000 km lokální staničení) končí v km 26,281 zaústěním do sil. II/385. Směrové vedení trasy kopíruje
osu stávající komunikace. Od v km 0.220 až po KÚ km 0,483 dojde k jednostrannému rozšíření, proto
osa komunikace bude odsazena od stávající o potřebné rozšíření.
Výškové vedení
Niveleta zcela kopíruje stávající řešení. Podélný profil od ZÚ stoupá v proměnném sklonu (0,6 –
9,5 %) až do konce úseku. Pouze v km 0.280 – km 0.340 niveleta mírně klesá (-2,7%), dále pak
pokračuje stoupáním (3,5-5,0%) až po napojení na sil. II/385.
Příčné uspořádání PK


-

V celém úseku od ZÚ v km 0.000 až po km 0.483 (intravilán) je kategorie odvozená od MS2
10/6.5/50 se šířkou mezi zvýšenými obrubníky 6,5 m. V celé délce silnice bude lemována
obrubníkem po obou stranách. V km 0.220 až km 0.483 bude po pravé straně doplněná
nezpevněnou krajnicí šíře 0,75m.

Základní šířkové uspořádání komunikace MS2 10/6.5/50:
Jízdní pruhy
2 x 2.50 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 6110)
Vodicí proužek
2 x 0.25 m
Bezpečnostní odstup
2 x 0,50 m
Celkem šířka
6.50 m

Příčný sklon vozovky bude v přímé střechovitý 2,5% a v obloucích jednostranný min.2,5% a max.
4%. Od km 0,000 až po km 0.123 je nově zbudovaný chodník šíře 1,75 m. Rekonstrukce silnice
respektuje novou obrubu u chodníku a proto bude v tomto místě proměnná šířka jízdních pruhů.

Přehled stavebních objektů:
SO 001 – Příprava území

SO 101 – Sil. II/388 km 21,034 - 24,715
SO 102 – Sil. II/388 km 25,843 - 26,281
SO 103 – Úprava napojení sil. III/3885 a III/3886
SO 104 – Zabezpečení veřejného provozu
SO 110 – Úprava místních komunikací - Bobrová
SO 111 – Úprava místních komunikací - Zvole

SO 201 – Opěrná zeď km 21,804-21,854
SO 202 – Zárubní zeď km 21,804-21,964
SO 203 – Zárubní zeď – Zvole km 25,966 – 25,998
SO 204 – Most přes Lánský potok, ev.č. 388-007
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SO 301 – Dešťová kanalizace v městysi Bobrová
SO 302 – Dešťová kanalizace v obci Zvole
SO 311 – Přeložka Bobrůvky

SO 801 – Vegetační úpravy
SO 802 – Vegetační úpravy v biokoridoru RBK 1396

Stručný technický popis stavebních objektů:
SO 111 – Úprava místních komunikací - Zvole
V rámci rekonstrukce silnice II/388 bude nutné rekonstruovat napojení na stávající křižující
komunikace a vjezdy do jednotlivých objektů. Rozsah prací bude individuální s ohledem na kvalitu
stávajících povrchů v jednotlivých úsecích a na výškovou úpravu nivelety SO 102.
SO 203 Zárubní zeď – Zvole km 25,966 – 25,998
V rámci rekonstrukce silnice v obci Zvole, bude opravena nízká zídka zpevňující příjezdovou
cestu na pozemek p.č. 59. Zídka leží po pravé straně silnice II/388 v km 0,123 – 0,155. Současný stav
zužuje průjezdnou šířku. Proto bude zídka kamenné konstrukce srovnána v celkové délce 32m. Zídka má
světlou výšku max.1,0 m. Hloubka základu zídky bude 0,8m.
SO 204 – Most přes Lánský potok, ev.č. 388-007
V rámci přeložky silnice v místě křížení se silnicemi III/3885 a III/3886 bude nutné znovu
překlenout Lánský potok. Stávající železobetonový most 388-007 bude sloužit pro napojení sil. III/3886
k silnici III/3885 a převede se do evidence pod silnici III/3886. Evidenční číslo se převede z původního
mostu. Nový most bude překonávat Lánský potok v 90° úhlu. K tomu se musí přeložit část koryta potoka
jak po levé tak na pravé straně zemního tělesa. Na levé straně bude délka přeložky 8m a na pravé 19 m.
Most bude z ocelové konstrukce Hel – Cor tlamového profilu typ HCPA – 29. Maximální šířka
profilu je 2,6 m a výška 1,93m. Čela budou z betonu tl. 250 mm obložena lomovým kamenem tl. 150mm.
Vtok a výtok bude vydlážděn do výšky 0,5m ( Q5) a na délku 4,5m lomovým kamenem. Podélný sklon
koryta bude 5%.
Most nenavazuje na původní most silnice II/3885 a nevzniká tak nová migrační bariéra (dlouhý
tunel).
Dno mostu bude upraveno, dle TP 180 Migrační objekty pod dálnicemi a silnicemi pro "suchý"
přechod zvířat, vybudováním lavičky šířky 0,6 m po obou stranách koryta. Výška lavičky bude 15 cm nad
průměrnou hladinou toku.
Řezy mostem situace mostu jsou uvedeny na příloze č.
Stavba je umístěna do lokálního biocentra K Lasům. Proto zde budou provedeny vegetační úpravy
jako kompenzační řešení za vymícené dřeviny (více SO 801).
SO 301 Dešťová kanalizace v městysi Bobrová
Od začátku úpravy v obci Bobrová prochází silnice zastavěným územím. Současná dešťová
kanalizace je nefunkční. Z těchto důvodu je navržena odvodnění vozovky novou dešťovou kanalizací
začínající v km 0,040 a končící vyústěním do Mlýnského náhonu v km 0,156 dimenze DN 300. Nová
stoka je vedena prvně po levé straně komunikce, v km 0,070 přechází pod vozovku a dále je vedena
v ose pravého jízdního pruhu až do vyústění. Výškové vedení bude provedeno dle požadovaného krytí.
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Na kanalizaci budou napojeny 4 dešťové vpustí z vozovky. Stávající kanalizace bude vybourána.
SO 311 Přeložka Bobrůvky
V rámci rekonstrukce silnice II/388 bude v km 1,300 – 1,750 silnice pravostranně rozšířena na
úkor vedení říčky Bobrůvky. Koryto říčky Bobrůvky bude odsunuto o potřebné rozšíření (cca 3.5 – 4.0m).
Popis koryta přeložky :
Dle propočtů dosáhne hladina Q50 =53,5 m3/s (rozhodující pro silnici II.třídy), po rozlití do
přilehlých luk, maximálně 0,75 m pod hranu koruny (splněna podmínka dle čl.10.1.2 ČSN 73 6101).
Proto paty svahů se upraví kamenným záhozem ve sklonu 1:2 výšky 0,5 m (max. výška 1,5m) nad
hladinu při Q1 = 10,5 m3/s a svah silničního tělesa se celý vydláždí nad kamenným záhozem lomovým
kamenem tl. 0,2 - 0,4m.
Říčka Bobrůvky vede dle ÚSES v lokálním biokoridoru označení RBK 1396. Proto zde budou
provedeny vegetační úpravy jako kompenzační řešení za vymícené dřeviny.

Obr. 1: Přeložka Bobrůvky
SO 801 Vegetační úpravy
Stavba přeložky silnice II/388 a mostu ev.č. 388-007 se dotýká lokálního biocentra K Lasům a na
okraji do něho zasahuje napřímenou komunikací v oblouku.
V dotčeném území se vyskytují vzrostlé dřeviny, které tvoří (liniový) doprovod (komunikací), ale
také rozptýlenou vegetaci. Některé z těchto dřevin budou odstraněny, za tyto dřeviny je nutné provést
dostatečnou náhradní výsadbu nejen z hlediska přirozeného druhového složení, ale také množstvím
vysazených dřevin a v dostatečné finanční hodnotě. Vhodné je výsadbu dřevin koncipovat na napojení
stávajícího územního systému a na propojení s jeho prvky.
Vegetačních úprav se především týká místo v km 0.400, kde bude silnice II/374 vedena po novém
zemním tělese. Zde je v současnosti ve směrovém oblouku po sobě následující dvě jednostranná
napojení MK. Místní komunikace se spojí ještě před křižovatkou ze silnicí II/374. Stávající nevyužité
silniční těleso se zruší a bude zazeleněno.
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Dále vegetační úpravy budou provedeny u části komunikace, která bude návrhové kategorie
S7,5/50 a to především ohumusování a zatravnění svahů příkopů.
SO 802 Vegetační úpravy v biokoridoru RBK 1396
V úseku přeložky Bobrůvky ve staničení 1,4 – 1,7 bude na pravém břehu řeky bude provedena
náhradní doprovodná výsadba. Vzdálenost od paty svahu bude 4 m a zároveň 2 m nad vodní hladinou.
Délka stromové výsadby je navržena vždy v délce 10m (střídá se jasan a olše) s přerušení 20 m. V místě
přerušení stromové výsadby bude osazeno keřové patro tvořeno keřovími vrbami. Rozestup mezi vrbami
bude 4 m ve sponu 4m a jejich vzdálenost od paty svahu 2 m a 1 m nad hladinou. Druhové složení se
bude skládat jasan ztepilý (Fraxinus exelsior), olše lepkavá (Alnus viridis), vrba popelavá (Salix cinerea ),
vrba košíkářská (Salix viminalix).
Celkem bude vysázeno ks stromů, z toho :
44 ks jasan ztepilý (Fraxinus exelsior)
56 ks olše lepkavá (Alnus viridis).
45 ks vrba popelavá (Salix cinerea)
45 ks vrba košíkářská (Salix viminalix)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavebních prací se uvažuje v roce 04/210 s dokončením do dvou let od zahájení tedy
v roce 2012
Projekt organizace výstavby uvažuje s prováděním stavby ve čtyřech etapách.
První etapa - bude prováděna rekonstrukce silnice úseku v obci Zvole km 25,843 - 26,281. V dané etapě
se uvažuje s omezeným provozem na polovině komunikace.
Druhá etapa - bude prováděna rekonstrukce silnice v obci Bobrová km 21,034 – 21,722. V dané etapě
se uvažuje s omezeným provozem na polovině komunikace.
Třetí etapa - bude prováděna rekonstrukce silnice II/388 od konce obce Bobrová km 21,722 – po km
22,185 (konec přeložení sil. II/388 za křížením s komunikací III/3885). Tato etapa výstavby
bude prováděna při úplné uzávěře a doprava bude odkloněna na objízdnou trasu Zvole –
sil.III/3822 – Blažkov – sil. III/36042 – Mirošov – Bobrová.
Čtvrtá etapa bude prováděn úsek začínající za křížením se sil. III/3885 km 21,722 a končí za křížovatkou
se sil. III/3887(směr Olešínky) v km 24,746. Etapa uvažuje se zachováním omezeného
provozu místní obsluhy.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Zájmová lokalita posuzovaného záměru spadá do kraje Vysočina.
Trasa záměru protíná katastry Dolní Bobrová, Horní Bobrová, Olešínky a Zvole.
Obec s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem pro obec Zvole nad Pernštejnem je
město Bystřice nad Perštejnem i s příslušným stavebním úřadem.
Olešínky spadají jako místní část pod obec Zvole.
Obec s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem pro městys Bobrová je MÚ Nové Město
na Moravě s příslušným stavebním úřadem.
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B.II. Údaje o vstupech
1. Půda
Posuzovaná rekonstrukce má charakter liniové stavby a z větší části kopírující současný stav.
Nově na trase vzniknou nové zárubní gabiónové zdi. Zábory půdy vedené v ZPF budou minimalizovány
na nejnutnější míru jen k rozšíření silnice.
Podrobné výpisy pozemků pro vynětí jsou uvedeny v příloze č.11 tohoto oznámení.
a) vynětí ze ZPF:
Rekonstrukcí sil. II/374 v obci dojde k trvalému záboru
v k.ú.Dolní Bobrová a 4.560 m2. v k.ú.Horní Bobrová.

zemědělské půdy ve výměře 1.000 m2.

Na katastru Olešínky bude zábor ZPF činit 2.200 m2.
Trvalé zábory v obci Zvole budou činit celkem 3.460 m2, z toho zábor ZPF v obci Zvole bude činit
pouze 18 m2.
b) vynětí ze PUPFL :
Rekonstrukcí sil. II/374 v obci dojde k trvalému záboru půdy v PUPFL v k.ú.Horní Bobrová ve výměře
1.551 m2 a ve výměře 1.383 m2 na k.ú.Olešínky.

2. Odběr a spotřeba vody
Nároky na odběr vody budou především v době stavby navrhované rekonstrukce. Odběr vody
bude především v místě zařízení staveniště, kde bude sociální zázemí zaměstnanců stavby a bude zde
probíhat příprava stavebních materiálů a hmot. Dodávka vody pro potřeby výstavby bude zajištěna
z rozvodů podél trasy komunikace. Zařízení staveniště bude realizováno v některém z opuštěných
zemědělských objektů poblíž trasy, které jsou rovněž napojeny na komerční síť.

3. Surovinové a energetické zdroje
V zájmovém oblasti se nevyskytují chráněná ložisková území. Ložiska nerostů ani hornická
činnost není v řešeném území zaznamenána.Nebudou dotčeny žádné surovinové zdroje.
Žádný zemník nebude potřeba zřizovat, protože výkopy převažují nad násypy.
Potřeba odběru zemního plynu nebude nutná. Elektrická energie potřebná pro stavební činnost
bude zajištěna z rozvodů podíl trasy komunikace.
PHM pro pohon strojů a mechanizmů bude nakupován přímo u místních čerpacích stanic a pro
speciální stavební stroje budou dováženy ve speciálním cisternovém autě dodavatele stavby. Jiné nároky
na energie nebudou.
Před započetím stavebních prací je třeba nechat vytýčit sítě jejich správci a viditelně označit
v terénu.

4. Nároky a vazba na dopravní a jinou infrastrukturu
Jelikož se jedná o modernizaci existující komunikace nebudou provedením stavby stávající
dopravní vztahy v území podstatně dotčeny. Omezení vzniknou pouze v době provádění stavebních prací
z důvodu nutných uzavírek. Provedením modernizace se podstatně zvýší komfort cestování a
bezpečnost provozu na předmětné komunikaci náležející do sítě páteřních silnic II. třídy v kraji Vysočina.
Organizace výstavby v úseku Bobrová – Olešinky uvažuje s prováděním stavby za omezeného
silničního provozu pouze pro místní obsluhu. Pro tranzitní dopravu bude zřízena objížďka na trase Zvole
– sil.III/3822 – Blažkov – sil. III/36042 – Mirošov – Bobrová a naopak. Příjezd k obci Olešínky bude pouze
ze směru od obce Zvole. Přístup na stavební pozemek je zajištěn ze silnice II/388 a přilehlých
komunikací.
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Organizace výstavby v městyse Bobrová a v obci Zvole uvažuje s prováděním stavby za
omezeného silničního provozu.
Vzhledem k malým předpokládaným intenzitám dopravního pohybu nebyla nová dopravní studie
zpracována.
Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti jihomoravského kraje, okres Boskovice, sčítací
úsek 6-4088 bylo zpracováno v r. 2005.
Dle tohoto sčítání činil součet všech těžkých motorových vozidel T=405, osobních automobilů OA
= 980, motocyklů M = 15 v době za 24 hod.

Obr. 2: Sčítání dopravy

Objížďkové trasy
Během provádění rekonstrukce bude třeba odklonit dopravu na objížďky. Objížďka bude vedena
po stávajících silnicích II. a III. třídy. Doprava po dobu výstavby je uvažována ve třech etapách.
Doprava směřující od Boskovic směrem do Jevíčka bude svedena na sil. III/3742 směr Velké
Opatovice. Doprava směřující do Jevíčka bude za Velkými Opatovicemi pokračovat po sil. II/372.
Doprava směřující do Uhřic bude svedena za druhým železničním přejezdem vpravo ze sil. III/3742 na
místní komunikaci.
A naopak v opačném směru.
Lokální možnosti vjezdů k jednotlivých nemovitostem budou řešeny operativně s ohledem na
jednotlivé fáze výstavby.
Před převedením dopravy na uvedenou objížďku je nutno provést přechodné dopravní značení.
Její vedení bude projednáno s OV MěÚ Velké Opatovice, SÚS Jihomoravského kraje, Policií ČR, OŘ DI
Boskovice. Po dokončení stavby budou provedeny úpravy vozovek silnic, po kterých povedou objížďky.
Doprava po dobu stavby bude organizována přenosným dopravním značením.
Pohyb pěších bude po celou dobu stavby zajištěn, trasy budou pouze přesouvány vždy dle
jednotlivých etap výstavby souběžně s AD.
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B.III. Údaje o výstupech
1. Emise do ovzduší
Po dobu stavebních prací lze lokalitu považovat za plošný zdroj znečištění ovzduší. Staveniště
bude zdrojem prachu z přemisťování sypkých materiálů a z pojíždění mechanismů po nezpevněných
plochách staveniště, jednak emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel. Působení
zdroje bude nahodilé. Zvýšené prašnosti lze zabránit důsledným dodržování všech platných předpisů
a norem, s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace.
Posuzovaný záměr po dokončení komunikace je liniovým zdrojem znečištění ovzduší.
Spalovací motory emitují škodliviny vznikající nedokonalým spalováním pohonné směsi. Jedná
se především o oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry, pevné částice, benzen, xylen, olovo. Oxid
uhelnatý má neblahý vliv na živé organizmy. Metan ovlivňuje vznik skleníkového efektu. Oxid uhličitý má
negativní vliv na oteplování atmosféry. Oxidy dusíku hrají významnou roli při tvorbě kyselých dešťů.
Způsobuje dráždění plic, zvláště citliví jsou astmatici. Uhlovodíky způsobují vznik přízemní vrstvy ozónu.
Olovo, přidávané do paliva jako antidetonátor, je vysoce toxické.
Vznětové motory produkují malé částice, které jsou potencionálně karcinogenní (směs látek jako
je uhlík, nespálený olej a palivo, sírany).
Množství jednotlivých škodlivin produkovaných motorovými vozidly je přímo závislé na
dokonalosti spalovacího procesu a konstrukci automobilu. Je předpoklad, že s rozvojem techniky a se
zpřísňujícími se předpisy na ochranu životního prostředí i při růstu počtu vozidel se bude množství
emitovaných látek do ovzduší snižovat.
Počty osobních, dodávkových i těžkých nákladních vozidel i nadále rostou. Na druhé straně je
pozitivní, že probíhá rychlejší obměna osobních i nákladních vozidel ve prospěch těch, která splňují
přísnější emisní předpisy EURO. Počet vozidel vybavených katalyzátory za rok 2005 byl odhadnut podle
statistik CRV (centrální registr vozidel) a dosáhl hodnoty 56,8 % z počtu osobních vozidel.
Rozptylová studie vlivu dopravy nebyla v posuzované lokalitě zpracovávána.

2. Odpadní vody
Odpadní vody vznikající při realizaci záměru budou tvořeny vodou splaškovou a srážkovou.
Během výstavby bude zařízení staveniště obsahovat mobilní ekologické WC, kde nedochází k únikům
splaškových vod. Vlastník těchto WC vyprazdňuje a odváží splaškové vody do smluvní čistírny odpadních
vod. Záměr není zdrojem splaškových vod ani při výstavbě, ani za provozu. Množství splaškových vod je
závislé na spotřebě vody, tj. počtu pracovníků využívajících příslušné sociální zařízení. Při dodržení
odpovídajících technických norem a postupů však nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na
životní prostředí.

3. Odpady
Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit
zákonem č.125/2001 Sb. o odpadech.
Původcem odpadů budou firmy, které provedou přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto firmy
pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou
č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Charakter odpadu z provozu komunikace ve formě uličních smetků.Zde je uveden přehled
předpokládaných odpadů vzniklých při výstavbě:
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Tab. 1: Bilance druhů odpadů vznikající při stavbě
Katalogové

Název druhu odpadu

Kategorie

číslo
15 00 00

Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené

15 01 01

papírový a/nebo lepenkový obal

15 01 02

plastový obal

OiN

15 01 03

dřevěný obal

O

15 01 04

kovový obal

OiN

17 00 00

Stavební odpady

17 01 00

Beton, hrubá a jemná keramika, a výrobky ze sádry

17 01 01

beton

17 02 00

Dřevo, sklo, plasty

17 02 01

dřevo

O

17 02 03

plast

O

17 03 00

Asfalt

17 03 02

asfalt bez dehtu

17 04 00

Kovy

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Kabely neuvedené pod 06

O

17 05 00

Zemina

17 05 04

zemina neuvedená pod 03

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04

jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 03

O

O

O

O

O

Detailní množství odpadů z výstavby nelze v této fázi projektování přesně specifikovat.
Předpokládaný přehled odpadů z provozu silnice je v následující tabulce :
Tab. č. 2: Předpokládaný přehled odpadů z provozu silnice
Katalogové

Název druhu odpadu

Kategorie

číslo
20 02 00

Odpady z údržby zeleně

20 02 01

biologicky rozložitelný odpad

20 03 00

Ostatní odpad z obcí

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

O

Využití, ukládání nebo likvidace odpadu
Nevhodná zemina z výkopů a ostatní inertní odpad jako např. beton z bouraných propustků a
vpustí budou odváženy na určenou skládku.
Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, izolace apod., musí
zneškodňovat odborná autorizovaná firma.
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4. Hluk
4.1. Hluk při výstavbě
Očekává se, že okolí stavby bude při výstavbě zatíženo hlukovými imisemi zemních,
stavebních strojů a mechanizmů a nákladních automobilů. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou
zvláště na začátku výstavby při zemních prací dosahovat až 95 dB (A).
S ohledem na práci v intravilánu je předpoklad výrazného zvýšení hodnot hluku v obci. Bude se
jednat především o bourací práce a provoz těžké mechanizace (bagr, nakladač, buldozer). Tato situace
se bude měnit podle okamžitého nasazení strojů a jejich vzájemným spolupůsobením. Eliminací
nadměrných hlukových emisí může být např. v nasazování konkrétních strojů pouze v určité denní době
nebo pouze v omezené době.
4.2. Hluk z provozu silnice
Provoz automobilů hlavně těžkých nákladních vozidel a současný stav vozovky s celou řadou
nerovností a nekvalitního povrchu způsobuje značné hlukové emise. Komunikace trpí otřesy při
projíždění vozidel, okolí je vystavováno nadměrnému hluku a také sekundární prašnosti.
Účelem navrhované rekonstrukce silnice je mimo jiné také snížení emisí hluku, které jsou
v současnosti způsobovány především špatným stavem vozovky prakticky v celé úseku silnice. Po
uvedení do provozu bude hluková zátěž obyvatelstva zcela jistě výrazně nižší než před rekonstrukcí.
Nejvyšší přípustnou hodnota hluku stanovuje nařízení vlády č. 88/2004 Sb. O ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná hodnota hluku v „chráněném venkovním
prostoru“ a v „chráněném venkovním prostoru staveb“ je stanovena jako ekvivalentní hladina akustického
tlaku LAeq,T pro noc a den.
LAeq,T = 60 dB/den; LAeq,T = 50 dB/noc
Hluková studie nebyla vypracována.

5. Vibrace
Při jízdě silničních vozidel vznikají tzv. dopravní otřesy. Jejich velikost je dána typem vozidla,
úrovní jeho technického provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto
otřesy se šíří v podloží a mohou působit na stavební objekty v okolí komunikací. Tyto otřesy se však
projevují obvykle pouze několika desítek metrů od liniového zdroje. Vozovka ve špatném stavu s mnoha
nerovnostmi je možným zdrojem zvýšených vibrací z otřesů, zvláště při průjezdu těžké nákladní dopravy.
Během výstavby nebudou používány technologie způsobující vibrace nebo budou použity pouze
v omezené době.

6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaná stavba není zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.

7. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Při provádění stavby je třeba zamezit skladování nebezpečných látek v prostorech zařízení
stavby. Látky nebo materiály, jenž mají nebezpečné vlastnosti na staveništi neskladovat a je třeba se řídit
preventivními a bezpečnostními podmínkami a normami.
Hlavním potencionálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na životní
prostředí jsou dopravní nehody vozidel, přepravujících nebezpečné látky. Jedná se zejména o ropné
produkty, jejichž četnost a objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro ŽP nebezpečným látkám,
zřejmě nejvyšší.
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8. Umístění záměru
Kraj :

Jihomoravský, Vysočina

Obec :

Bobrová

Katastrální území :

Horní Bobrová, Dolní Bobrová, Olešinky, Zvole
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik území
1.1. Údaje o obcích
Obec Bobrová se nachází v kraji Vysočina v okrese Ždár nad Sázavou. Katastrální výměra
Bobrové činí 1420 ha.Obcí s rozšířenou působností je nedaleká Bystřice nad Pernštejnem.
Obec Zvole se nachází také v kraji Vysočina v okrese Ždár nad Sázavou. Katastrální výměra
Zvole má rozlohu 1705 ha. Obcí s rozšířenou působností je nedaleká Bystřice nad Pernštejnem.
Obce Bobrová a Zvole spojuje silnice II/388, která je posuzovaným předmětem záměru
rekonstrukce. Obce leží v krajině, která patří na Českomoravské vysočině k nejúrodnějším.

Obr. 3: Mapa zájmového území

1.2. Historie území kulturního nebo archeologického významu
Záměr rekonstrukce silnice nebude mít žádný výrazný vliv na posuzované území z hlediska
historického, kulturního nebo archeologického.

1.3. Územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území,
přírodní parky, významné krajinné prvky
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1.3.1. Územní systém ekologické stability
Posuzovaný záměr rekonstrukce silnice - liniové stavby - v několika úsecích protíná regionální
biokoridor s identifikačním číslem 1396 s názvem Kalvárie-Bařovec.

Obr. 4: Mapa ÚSES zájmového území

Obr. 5: Mapa ÚSES zájmového území
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Obr. 6: Územní systém ekologické stability

1.3.2. Území přírodních parků
V zájmové lokalitě se nenachází žádný přírodní park.
1.3.3. Jiná zvláště chráněná území
V samotném území rekonstrukce komunikace se nevyskytují chráněná území. Rekonstruovaná
silnice II/388 neprochází územím, které je určeno jako zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, silnice neprochází ani ochranným pásmem ZCHÚ a neleží ani
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Z nejbližších velkoplošných chráněných území přírody je pak možno jmenovat CHKO Žďárské
Vrchy.
Záměr neprochází ptačí oblastí ani neleží v bezprostřední blízkosti její hranice.
Památné stromy
V místě realizace záměru se nenachází památné stromy, které by byly stanoveny zákonem
č.114/1992 Sb.
Stav životního prostředí na území katastrů předmětných obcí je relativně dobrý, vzhledem k
tomu, že zhruba polovinu rozlohy katastru tvoří lesy.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v území
2.1. Klimatické podmínky a ovzduší,srážky,směr větru
Podle klimatické klasifikace (Qiutt 1971) náleží dané území do klimatické oblasti MT 5. která se
vyznačuje normálním létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, s normálním až
dlouhým přechodným obdobím, s mírným jarem a mírným podzimem. Zma je normálně dlouhá, mírně
chladná, suchá až mírně suchá, s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.
Údaje o znečištění ovzduší bezprostředně pro hodnocenou lokalitu nejsou k dispozici, specifické
emise související s uvažovaným záměrem jsou komentovány v příslušných částech předkládaného
oznámení.
Pro orientační posouzení povětrnostních podmínek je dále uvedena větrná růžice pro středisko
Bohdalec
Směry větru S
%

SV
9

V
6

JV
9

J
15

JZ
10

Z
8

SZ
18

calm
16

9

Klimatické poměry
- počet letních dnů

30 - 40

- počet dnů s prům. teplotou 10 st.C a více

140 - 160

- počet mrazových dnů

130 - 140

- počet ledových dnů

40 - 50

- průměrná teplota v lednu ve st.C

-4 až -5

- průměrná teplota v červenci ve st.C

16 - 17

- průměrná teplota v dubnu ve st.C

6-7

- průměrná teplota v říjnu ve st.C

6-7

- prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více

100 - 120

- srážkový úhrn ve veget. období v mm

350 - 450

- srážkový úhrn v zimním období v mm

250 - 300

- počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 - 100

- počet dnů zamračených

120 - 150

- počet dnů jasných

50 – 60

Dle údajů meteorologické stanice v Bystřici pod Pernštejnem (554 m.n.m.) za období let 19311960 a 1970-200 se dlouhodobé průměrné úhrny měsíčních srážek a průměrné roční teploty
pohybují okolo níže uvedených hodnot:
tab .3 : Průměrný měsíční úhrn srážek (mm) za období 1901 - 1950
pozorovací stanice
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
Bystřice nad
41
39
31
41
61
81
83
84
Pernštejnem
tab.4 : Průměrná teplota vzduchu (oC) za období 1901 - 1950
pozorovací stanice
I
II
III
IV
V
VI
VII
Bystřice nad
-4,3
-2,8
1,2
6,6
11,9
15,1
16,9
Pernštejnem

IX

X

XI

XII

rok

46

52

46

43

648

VIII

IX

X

XI

XII

rok

15,9

12,4

6,9

2,0

-1,8

15,9
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Celou oblast lze považovat za srážkově průměrnou. Dle Tomlaina je nejvyšší výpar spadlých
srážek v období od května do srpna, kdy převyšuje 80% .
Převládající směr vanoucích větrů je převážně od severozápadu, o něco méně pak od severu a
od západu.
tab.5 : Průměrná četnost směrů větrů v roce (v % všech pozorování)
Směr
S
SV
V
JV
J
JZ
Četnost

7

5

12

19

5

6

Z

SZ

CALM

13

16

17

2.2. Geologie a geomorfologie
2.2.1 Geologie
Sledovaná oblast se nenachází v chráněném ložiskovém území, a nejsou zde evidovány ani
žádné sesuvy půdy, není zde evidovaná ani důlní činnost. Nevyskytuje se zde poddolované území.Při
hodnocení otázky geologie stavby nejsou na předmětné lokalitě problémy s nutností zvláštního řešení.
Charakter oznamovaného záměru rekonstrukce silnice a její následný provoz žádným způsobem
neovlivní horninové prostředí dané lokality. Podloží tvoří pestrá mozaika biotických pararul a amfibolitů s
ostrůvky hadců a krystalických vápenců.
IG průzkum zjistil 0,3-0,5 m mocnou vrstvu navážek. V jejich podloží bylo zastiženo souvrství
deluviálních sedimentu, tvořené střídajícími se vrstvami písčitých jílu (F4CS, F3MS a F6CI) tuhé až
pevné konzistence, ulehlých písku s příměsí jemnozrnné zeminy (S3SF), jílovitých písku (S5SC) pevné
konzistence a ulehlých jílovotopísčitých štěrku (G5). Ve vrtu V1 ( km 0,800) bylo v hloubce 4,1 m
zastiženo eluvium biotitické pararuly (R6), které v hloubce 4,6 m přecházelo v silně zvětralou biotitickou
pararulu charakteru písku jílovitého (R4/S5SC). Ve vrtu V3 ( km 1,650) byla zcela zvětralá biotitická
pararula (R5) zastižena v hloubce 2,6 m a od hloubky 3,3 m přecházela v silně zvětralou biotitickou
pararulu (R4).
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Obr. 7: Geologická mapa
2.2.2 Geomorfologie
Systém :
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Hercynský
Česká vysočina
Česko-moravská soustava
Českomoravská vrchovina
Křižanovská vrchovina
Bítýšská vrchovina
Novoměstská pahorkatina

Silnice je situována v Bobrovské pahorkatině. Z regionálně geologického hlediska se zájmová
oblast nachází v Bítešské vrchovině. Bítešská vrchovina je součástí geomorfologického celku
Křižanovské vrchoviny a nachází se v její severovýchodní části.
Bobrovská pahorkatina – touto pahorkatinou protéká říčka Bobrůvka (Loučka), je tvořena rulou s pruhy
amfibolitů, místy se vyskytují neogenní sedimenty. Bobrůvka vytváří se svými přítoky hluboce zařezaná
údolí. Převládají pole, louky a lesíky tvořené smrkovými a borovými porosty.
Bítešská vrchovina - Jedná se o plochou vrchovinu složenou z krystalických břidlic (hlavně z rul) a
vyvřelin, místy se nacházejí ostrůvky mořských neogenních sedimentů. Nejvyšším bodem je Harusův
kopec (741m n.m.), celková plocha vrchoviny činí 1433km2, střední výška je 517,2 m.
Vrchovina je charakterizována rozmanitým reliéfem s protáhlými hřbety, mělkými sníženinami,
rozsáhlými plošinami i hluboce zařezanými údolími řek. Klesá od evropského rozvodí k východu a na
čáře Oslavany – Tišnov se stýká s jižní částí Boskovické brázdy. Hlavním stavebním kamenem oblasti
jsou migmatitické ruly až migmatity, místy s vložkami amfibolitů a vápenců. V dané oblasti dominují
kyselé půdy.
Terén je poměrně velmi členitý, koryto říčky je v širším hlubokém údolí.

Obr. 8: Geomorfologická mapa
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2.3. Hydrologické poměry
2.3.1. Povrchová voda
Zájmová lokalita je odvodňována do říčky Bobrůvky. Je to meandrující tok s peřejnatými úseky říčky
Loučky protéká převážně zemědělskou krajinou s rozptýlenou zelení a lesy na prudkých svazích údolí.
Číslo hydrologického pořadí : 4 – 15 – 01 – 088
Plocha povodí pod Lánským potokem : 123 km2
Roční rozložení průtoků je nerovnoměrné, povodí je nejvíce zásobováno vodou v jarních
měsících, průtok koncem léta a na podzim je minimální.
Tab. č.5: N-leté průtoky Q [m3.s-1] Bobrůvky - ČHMÚ 2006 z období 1931-2005
N četnost
pod Lánským
potokem
pod
Račickým
potokem

1

2

5

10

20

50

100

10,5

16

24,5

32

40,5

53,5

65

25

33

41,5

54

66

11

16,5

Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. leží k.ú. Zvole nad Pernštejnem ve zranitelné oblasti. Platí
zde omezení pro použití dusíkatých hnojiv.

Obr. 9: Vodohospodářská mapa 1:50 000
Zájmové území posuzovaného záměru rekonstrukce silnice leží v blízkosti záplavovém území
významného vodního toku Bobrůvka (Loučka), II.úseku na území kraje Vysočina v ř.km. 19,08 – 60,00,
které bylo vyhlášeno v roce 02/2008. Návrh záplavového území bylo vyhlášeno na návrh Povodí Moravy
Brno.
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Obr. 10: Záplavové území Bobrůvky v zájmovém území v blízkosti rekonstruované silnice
Podrobnější popis záplavového území

Obr. 11: Záplavové území Bobrůvky v Bobrové
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Lávka km 42,362 - hospodářský most ZD Bobrová km 40,854 - nad lávkou i pod lávkou dochází
na levém břehu při všech průtocích k menším rozlivům, na pravém břehu k větším rozlivům. Na levém
břehu dojde k zaplavení okrajové zástavby obce Bobrová a okolních pozemků dle konfigurace terénu. Na
pravém břehu jsou zaplaveny okolní zemědělské pozemky dle konfigurace terénu, z části je rozliv
omezen místní silnicí. Nad silničním mostem v km 41,934, na pravém břehu se voda při všech průtocích
vrací zpět do koryta, na levém břehu při Q100 se voda přelévá přes silnici, při Q20 a Q5 se voda vrací
zpět do koryta. Je zaplavena okrajová část zástavby obce a místní silnice.
Pod silničním mostem na pravém břehu, je rozliv při všech průtocích ovlivněn pravobřežním
přítokem Lučním potokem, kdy dochází mezi mostem a přítokem k částečnému zaplavení místní
zástavby a okolních pozemků dle konfigurace terénu. Pod přítokem, směrem k hospodářskému mostu
dochází k pomístním menším rozlivům, voda se drží převážně v korytě ( strmé svahy ). Na levém břehu
dochází při všech průtocích k velkému rozlivu, záplava je částečně omezena místním náhonem jezu
Kubitův mlýn a silnicí směr Bobrová - Zvole. Jsou zaplaveny zemědělské pozemky mezi tokem a silnicí
dle konfigurace terénu a částečná zástavba obce. Nad hospodářským mostem na pravém břehu se voda
při všech průtocích vrací zpět do koryta. Na levém břehu se voda při průtoku Q5 vrací zpět do koryta, při
Q100 a Q20 záplava pokračuje dál podél místní silnice směr Bobrová - Zvole.

Obr. 12: Záplavové území Bobrůvky za obcí Bobrovou
Hospodářský most ZD Bobrová km 40,854 - hospodářský most Olešníky km 36,800 - úsek, jenž
je ovlivněn několika přítoky ( Lánský potok, Račický potok). Dochází zde na pravém i levém břehu místy k
velkým i menším rozlivům při všech průtocích. Na levém břehu je z části záplava omezena místní silnicí.
Pravobřežní a levobřežní inundaci tvoří zemědělské a lesní pozemky, které jsou zaplaveny dle
konfigurace terénu. Břehy pomístně tvoří strmé zalesněné svahy. Nad obcí Olešníky, na pravém břehu
dojde k zaplavení okrajové části zástavby, na levém břehu je záplava omezena místní cestou vedoucí k
zemědělskému podniku a nad hospodářským mostem se voda při průtocích Q20 a Q5 vrací do koryta, při
Q100 pokračuje záplava dál směrem k jezu Moučkův mlýn.
Tři charakteristické příčné profily jsou uvedeny v grafických přílohách tohoto Oznámení.
Z uvedených příčných profilů je zřejmé, že povodeňová hladina říčky Bobrůvky nevybřežuje ani při Q100
na silnici.
2.3.2. Podzemní voda
Hladina podzemní vody se v dotčeném prostoru předpokládá v hloubce cca 3,5 - 6,5 m pod
stávajícím terénem. Při prováděném hydrogeologickém posuzování v lokalitě vzdálené 2km (pomocí
kopaných průzkumných sond o hloubce 1,8 až 3,2 m) nebyla hladina podzemní vody zastižena.
Z morfologie terénu a zastižených geologických poměrů lze dotčené území považovat za staveniště bez
souvislé hladiny podzemní vody. Průzkum dále ukázal, že zastižené eluviální písčité hlíny rozvětralého
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skalního podloží jsou převážně bez vody, ta se může objevit pouze lokálně na jílovitějších polohách, a to
v obdobích s intenzivnějšími srážkami a v závislosti na ročním období, popř. na povrchu pevného
skalního podloží.
Hladina podzemní vody byla zastižena v písčito–jílovitých až jílovito-písčitých sedimentech ve
vrtech ražených kolem říčky Bobrůvky v I. úseku km 1,400 – km 1,750 v hloubce 1,3 m -2,2 m.
Co se týče poměrů v širším území, největší vydatnost podzemních vod je v období květen až
červen, nejnižší v měsících září až listopad. Dotčené území leží v oblasti s průměrným
vodohospodářským potenciálem povrchových a podzemních vod. Významnější vodní plochy se v okolí
nevyskytují, dotčené území se nenachází v žádném ochranném pásmu povrchového vodního zdroje.
V dotčeném místě ani v jeho blízkosti nejsou evidovány pramenné vývěry.

2.4. Ovzduší
Stav znečištění ovzduší
Rozhodujícími škodlivinami pro posuzování území z hlediska kvality životního prostředí jsou oxidy
dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, oxid siřičitý SO2, uhlovodíky a polétavý prach.
Imisní limity pro látky znečišťující ovzduší
Znečišťující látka

Vyjádřená jako

prašný aerosol
Oxid siřičitý

SO2

Imisní limity v mikro g/m3
IHr

IHd

IH8h

IHk

60

150

500

60

150

500

Oxid siřičitý a prašný
aerosol

SO2 + p.p.

Oxidy dusíku

NO2

Oxid uhelnatý

CO

Ozón

O3

Olovo v prašném aerosolu

Pb

Kadmium v prašném aerosolu Cd

250
80

100

5000

200
10000

160
0,5
0,01

IHr - průměrná roční koncentrace znečišťující látky. Průměrnou koncentrací se rozumí střední
hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku jednoho roku jako aritmetický
průměr z průměrných 24 hodinových koncentrací.
IHd - průměrná denní koncentrace znečišťující látky. Průměrnou denní koncentrací se rozumí střední
hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 24 hodin. Průměrnou denní
koncentrací se rozumí též střední hodnota nejméně dvanácti rovnoměrně rozložených měření
průměrných půlhodinových koncentrací v časovém úseku 24 hodin (aritmetický průměr)
IH8h - průměrná osmihodinová koncentrace znečišťující látky. Průměrnou osmihodinovou
koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku
8 hodin
IHk - průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky. Průměrnou půlhodinovou koncentrací se
rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 30 minut.
V rámci posouzení čistoty ovzduší je třeba mít na zřeteli, že obce se nachází v tradiční
zemědělské krajině s intenzivním hospodařením. Prašnost ze zemědělských ploch se zde vyskytuje v
průměrné četnosti. Významně negativně působí také místní zdroje exhalací z domácích topenišť. Svůj
vliv na kvalitu a čistotu ovzduší může mít i posuzovaný zemědělský provoz, který zejména za špatných
rozptylových podmínek může krátkodobě negativně ovlivnit životní prostředí.
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2.5. Půda a pedologické poměry
Dle atlasu půd České republiky lze v širším pohledu stanovit pro posuzovanou oblast následující
přehled půdotvorných substrátů:
-

převážnou část tvoří zvětraliny metamorfovaných hornin, jako jsou ruly,granulity, svory, fylity
hadce a krystalické vápence.

Typy půd pro blízké okolí lze shrnout
- hnědé půdy kyselé
Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším půdním typem. Jsou většinou vázány na členitý reliéf.
Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o
vývojově mladé půdy. Pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až rezavohnědě zbarvená
poloha, ve které probíhá vnitropůdní zvětrávání. Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru
matečné horniny. Hnědé půdy jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní nevýhodou je jejich malá
mocnost půdního profilu. Hnědé půdy kyselé mívají nápadný pokles půdní reakce s nízkým nasycením
sorpčního komplexu. Nejčastěji se vyskytují v nadmořských výškách 400 - 600 m n. m..
Hnědé půdy kyselé jsou morfologicky shodné s hnědými půdami, ale s nápadným poklesem
půdní reakce a s nízkým nasycením sorpčního komplexu. Také hnědé půdy silně kyselé jsou
morfologicky velice podobné, jejich půdní reakce je již silně kyselá.
Posuzovaná oblast je pak vsazena do Křižanovské vrchoviny.
Katastr obcí leží z hlediska výrobních typů v bramborářské oblasti 3 , z hlediska zemědělských
přírodních oblastí leží v oblasti pahorkatinné 4 z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve
stupni B1.
V bezprostředním okolí se nacházejí zejména fluvizemě a gleje. Místy jsou břehy tvořeny
rankerovými nevyvinutými půdami.

2.6. Fauna a flóra
Flóra
Z hlediska fytogeografického patří území do oblasti Českomoravská vrchovina, částečně pak do
fytogeografického okresu Žďárské vrchy, který již náleží oreofytiku. Na vlastním prostoru komunikace
II/388 se nachází velmi jednotvárná vegetace, typická pro intenzivně využívané zemědělské pozemky.
Na lokalitě nejsou druhy chráněné podle vyhlášky č.395/92 Sb. a jejich výskyt lze vzhledem k charakteru
lokality vyloučit.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří Acidofilní bučiny a jedliny (Luzulo-Fagion) druhově chudé
bučiny a jedliny na minerálně chudých silikátových půdách, převážně v submontánním až
supramontánním stupni, a podmáčené dubové bučiny na pseudoglejích v nižších polohách
severovýchodní Moravy. Na mapě označeno č.24 Bílkoví bučina (Luzulo-Fagetun)
Vegetaci v okolí říčky Loučky představují zejména říční rákosiny (M1.4) s dominantní chrasticí
rákosovitou (Phalaris arundinacea). Hlinité náplavy vznikající v okolí ústí přítoků do říčky loučky porůstají
křovinatými vrbami (K2.1) např. vrbou křehkou (Salix fragilis). Doprovodnou lesní vegetací na svazích
jsou převážně přeměněné smrkové a borové monokultury. Hojně zastoupené jsou acidofilní doubravy
(L7) a také acidofilní bučiny (L5.4). Ostrůvkovitě se vyskytují také dubohabřiny (L3.1) i reliktní bory (L8.1).
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Obr. 13: Botanika a potencionální přirozená vegetace
Polní plevele jsou v bohatém druhovém složení rozšířeny na území celého okresu. Jejich
rozmnožování a rozšiřování je do značné míry podmíněno činností člověka. Nejvíce jsou rozšířeny: pýr
plazivý, pcháč rolní, svlačec rolní, hořčice rolní, která je v méně příznivých podmínkách nahrazena
ohnicí. Z vlhkomilných plevelů jsou hojně rozšířeny: podběl, přeslička a různá rdesna. V okopaninách
bývají velmi obtížným plevelem lebeda a merlík, v jetelovinách knotovka, šťovíky a jitrocele. V obilninách
je nejnebezpečnějším plevelem oves hluchý.
Vzhledem k omezení používání pesticidů a herbicidů, které je z ekologického hlediska vítaným
jevem, došlo k přemnožení plevelů, které je třeba ničit vhodnými agrotechnickými opatřeními a
mechanickou cestou.
Rostlinstvo na orné půdě je v současné době zastoupeno běžnými kulturními plodinami, jejichž
skladba odpovídá daným klimaticko-půdním podmínkám. Luční porosty se skládají z kulturních trav a
motýlokvětých pícnin, jejichž skladba se lokálně mění, hlavně v závislosti na vlhkostních podmínkách
stanoviště.
Fauna
V posuzované lokalitě lze nalézt běžnou faunu hercynského původu s počínajícími východními
vlivy (ježek východní). Říčními údolími proniká od jihovýchodu teplomilnější prvek (otakárek ovocný,
někteří modrásci). Početné rybníky jsou významné pro výskyt ptactva. Tekoucí vody patří převážně
pstruhovému pásmu.
V toku Bobrůvky je evidován výskyt vranky a střevle potoční, významná lokalita vranky obecné
(Cottus gobio) pro oblast Vysočiny.
Lokalita může být ohrožena především nešetrnými zásahy do toku a znečištěním. Nežádoucí je
též vysazování vysokých hustot pstruhů potočních.
Mezi významné druhy dané lokality je možné jmenovat ježek západní a východní, vydra říční,
netopýr brvitý, husa velká, vodouš rudonohý, slavík modráček, moudivláček lužní, ořešník kropenatý,
čečetka zimní, ještěrka živorodá, zmije obecná a podobně.
Okolní část území je převážně zemědělsky využívaná, částečný podíl mají louky. V dané oblasti
se dochovaly částečně meze, oddělující zcelené hony zemědělské půdy. Porosty na mezích jsou tvořeny
převážně keři- trnkou, šípkem, černý bez. Obdobné porosty jsou kolem polních cest, místy s vysokou
zelení – javory, břízou a osikou.
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V nejbližším okolí se nepředpokládá výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů a nelze ani
předpokládat jejich ovlivnění či ohrožení.
S ohledem na charakter okolí a relativně intenzivní využívání okolí zástavby k zemědělské
výrobě je zde možné očekávat poměrně nižší druhovou diverzitu . Z obratlovců se vyskytují běžné typy
hlodavců, zejména polních, z lovné zvěře srnčí, zajíc polní, koroptev a bažant.
Ptačí fauna je s ohledem na počet remízků a lesní segmenty zastoupena v hojnějším počtu,
neboť je zde dostatek příležitostí k hnízdění.
Z entomologického pohledu lze v okolí nalézt běžné fytofágní, polyfágní a oligofágní druhy,
vázané zejména na zemědělské plodiny a louky.

Obr.14: Botanika a fytogeografické členění
Realizace záměru rekonstrukce silnice bude prováděna převážně v extravilánu mezi obcemi
Bobrová - Zvole. Zoologický průzkum území nebyl prováděn.
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Vliv na obyvatelstvo – narušení faktoru pohody – pohoda bydlení bude stavební činností
částečně narušena. Stavební práce budou probíhat nejen mimo zastavěnou část obce,ale i v obcích.
Případná eliminace negativního vlivu hluku může spočívat především v plánovaném vhodném
nasazení těžké techniky a vhodné technologie v perfektním stavu. Dodržováním stanovené časové kázně
tedy práce v obvyklých denních hodinách. Stavební činností vzniknou krátkodobé negativní účinky
(hlukové emise, prašnost), u těchto zátěží nelze očekávat jakékoliv trvalé škodlivé následky na zdraví
obyvatel. Standardně tedy, po realizaci modernizace silnice nesmí být žádný obytný objekt zasažen
nadlimitním hlukem
Hlavními škodlivými vlivy automobilové dopravy z hlediska zdravotních rizik jsou hluk z provozu
motorových vozidel a znečišťování ovzduší jako důsledek emisí výfukových plynů a sekundární prašnosti.
Hluková situace na posuzovaném úseku se značně sníží provedením kvalitního nové povrchu silnice,
sníží se také prašnost. Na druhou stranu se nárazově zvýší intenzita dopravy po této komunikaci.
Vliv dopravy – z hlediska účinků na složky ŽP bude vliv dopravy na předmětném úseku silnice
nejdůležitější. Doprava po stávající vozovce včetně těžké dopravy zvyšuje hluk a sekundární prašnost
v okolí. Malá dopravní a šířková kapacita silnice je neuspokojující vzhledem k dopravním intenzitám
současné situace a i do budoucna.
V současné době je stav komunikace neuspokojující, povrch obsahuje řadu nerovností, zvyšuje
se prašnost v okolí komunikace.
Vliv na odvodnění oblasti a povrchovou vodu – odvodnění komunikace v intravilánu bude
pomocí obrub svedeno do kanalizace. V extravilánu bude odvodnění komunikace provedeno souběžnými
příkopy. Příkopy budou svedeny mimo zemní těleso a vyústěny do Borůvky resp.křižujících vodotěčí.
V úseku se zárubní zdí bude voda svedena přídlažbou do zatrubněného příkopu. Kapacitně toto řešení
vyhovuje pro návrhovou intenzitu srážek uvažovaných pro danou oblast.
K ohrožení kvality povrchové vody z provozu po komunikaci může dojít pouze z náhodné havárie
automobilu jedoucího po předmětné komunikaci a po následném úniku některé z provozních kapalin
v automobilu s obsahem škodlivin do okolí.
Nárůst odtoku z pozemní komunikace bude velmi mírný a nebude mít nijak dramatický
přínos pro odvodnění oblasti. Hydrologické charakteristiky se nebudou stavbou nijak měnit.
Splachové vody z vozovky silnice bývají znečištěny zejména skupinami znečišťujících látek jako
jsou nepolární extrahovatelné látky (NEL) a složky posypových materiálů ze zimní údržby. Z nepolárních
extrahovatelných látek produkuje silniční doprava nejvíce ropné deriváty. Část ropných látek se může do
splachových vod dostat z obrusu živičného krytu vozovky, většina však pochází z úkapů z vozidel.
Nepříznivý vliv na vodu spočívá v tom, že významně zhoršují organoleptické vlastnosti vody.
Ze zimní údržby vozovky se do okolí komunikace dostanou prostředky s obsahem chloridových
iontů (NaCl nebo CaCl2). Kromě čistých chloridových solí se používají směsi s různými přísadami (např.
antikorozní přísada na bázi zinku). Tyto látky však více či méně nepříznivě ovlivňují životní prostředí.
Uvedená znečištění mohou být vnášena vodami z povrchu silnice do recipientních vodotečí, což
při přímém vypouštění znamená snížení kvality povrchových vod.
Tok koryta bude v délce 300 m přeložen. Povrchové vody a toky v okolí komunikace
nebudou významně negativně ovlivněny. Navržené odvodnění a vsakovací schopnost okolního terénu
budou dostatečnou bariérou.
Výfukové plyny obsahují těkavé organické látky, polyaromatické uhlovodíky. Dle databáze
ekotoxicky významných látek ve vztahu k dopravě „TOXTRANS“ bylo zjištěno, že těkavé organické látky
- VOCs (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny) ani polychlorované bifenyly (PCBs) se nepodílejí významně
na znečištění vod v okolí komunikací. Polyaromatické uhlovodíky (PAHs) mohou významně kontaminovat
tkáně organismů žijících ve vodních nádržích, které zachycují vodu z komunikací. Kontaminace okolí
komunikací často vyvolává různé formy a intenzitu toxického působení (voda v 35 %, sedimenty v 60 %
případů). Byly zjištěny zvýšené obsahy platinových kovů (PGEs) – platina, paladium a rhodium –
v silničním prachu.
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Vliv na ovzduší – ovzduší bude zatíženo při provádění navrhované stavby, zvláště při zemních
pracích. Množství emisí však nelze jednoznačně určit, budou závislé mimo jiné na okamžitých
klimatických podmínkách na lokalitě. Snížení prašnosti pří výstavbě je možné ovlivnit pravidelným
čištěním komunikací a vozidel. Zdrojem znečištění ovzduší je provoz motorových vozidel (zbytky
nedokonalého spalování benzínu a motorové nafty). Provoz vozidel je také příčinou druhotného
znečišťování ovzduší vířením zbytků zimního posypu (škvára, písek, drtě, soli), obrusu z pneumatik
a vozovky.
Emise z dopravy tvoří látky, které přispívají k dlouhodobému oteplování atmosféry (např. CO2,
CH4, N2O) dále jsou to látky, na které se vztahují emisní limity (CO, NOx, ne-metanové plynové uhlovodíky
a pevné částice pro dieselová vozidla – PM) a látky nelimitované, ale ohrožující lidské zdraví (Pb, SO2).
Nejvyšší růst vykazují emise skleníkových plynů CO2 a N2O, kde novější vozidla vykazují vyšší
naměřené hodnoty než starší typy vozidel. Výsledkem studií bylo zjištěn nárůst emisí N2O cca o 100 %
v porovnání z rokem 1990. Emise CO, CH4 a ne-metanových plynových uhlovodíků stále klesají
vzhledem k přísnějším limitům, které automobily musí splňovat (EORO IV). Emise NOx se u osobní
dopravy snižují, ale narůstají u nákladních vozidel (pomalá obměna vozového parku nákladních
automobilů). Emise SO2 a Pb jsou v dnešní době prakticky zanedbatelné, což je způsobeno používáním
kvalitních nízkosirných a bezolovnatých paliv.
Největším problémem jsou emise PM (pevné částice pro dieselová vozidla), které vykazují
meziroční nárůsty. Bilance emisí PM nezahrnují otěry pneumatik a z brzdového obložení. Významné
emise vykazuje sekundární prašnost z přepravy sypkých materiálů. PM způsobují plicní choroby a můžou
vést až rakovině. Obecně platí, že emise na jedno vozidlo se snižují, ale na druhou stranu roste objem
dopravy.
Realizací vlastní rekonstrukce nastane zlepšení a snížení celkových emisí z provozu po
řešené komunikaci. Opravou a vytvořením nového povrchu cestního tělesa se sníží prachové emise,
což bude mít celkově kladný vliv na obyvatelstvo a okolní ekosystémy.
Vliv na půdu – rekonstrukcí komunikace dojde k dočasnému záboru půdního fondu. Je to daň za
zlepšování stavu komunikace. Jedná se v menší míře o zábory zemědělské půdy (orná půda, trvalý travní
porost). Před koncem I.úseku dojde k vynětí ze ZPF.
Před realizací stavby bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, která bude uskladněna
na meziskládkách zeminy. Tato zemina bude zpětně použita k rekultivaci ploch ovlivněných výstavbou a
na zpětné ohumusování násypů a zářezů nové komunikace. Zeminu je potřeba k zpětnému použití
zkulturnit, neboť bude po delším uskladnění biologicky mrtvá a je třeba ji vylepšit aktivujícím substrátem
(kompostem, hnojivem). Při provádění stavebních prací bude docházet k hutnění půdního povrchu, je
třeba minimalizovat pojezdy po volném terénu.
Kontaminace půdy vlivem plynných emisí z dopravy lze považovat obecně za zanedbatelné
a bude zcela dosahovat pod limitní obsahy škodlivých látek. Vliv na kontaminaci půdy bude mít zimní
údržba komunikace, která obsahuje chloridové soli, což se projeví posunem pH půdy do alkalické oblasti.
Významnějšímu znečištění půdy v okolí komunikace v průběhu provozu může nastat náhodnou havárií
a únikem provozních a pohonných kapalin do okolního prostředí.
Působení negativních vlivů na půdní prostředí nelze považovat významně negativní faktor.
Vliv na ekosystémy, ÚSES a chráněná území – silnice v několika místech protíná regionální
biokoridor s identifikačním číslem 1396. Rekonstrukcí stávající komunikace nebude regionální biokoridor
významně dotčen. Tuto rekonstrukci lze připustit i v biokoridorech za podmínky, že nedojde
v významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické
zátěži prostředí a nedojde ke snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
Negativní dopad na skladebné prvky ÚSES lze považovat převážně v období probíhaní stavebních prací.
Vliv rekonstrukce silnice na ÚSES lze v celkovém důsledku považovat za nevýznamný.
Vliv na maloplošná a velkoplošná zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny je nulový, jelikož silnice neprochází těmito územími, ani jejich
ochrannými zónami.
Vliv na floru – při realizaci rekonstrukce bude nutno vykácet části porostů přilehlé ke
komunikaci.Za vykácenou zeleň bude provedena náhradní výsadba a v místech směrových úprav
komunikace a obloucích bude původní vozovka mimo nové zemní těleso odtěžena a plocha
zahumusována v tl.0,3m a zatravněna.Nové svahové zemní těleso se také zatravní v tl.0,15m.
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Druhová skladba dřevin bude zvolena podle původní přirozené dřevinné skladby, která zajistí
lepší stabilizaci porostu, příznivě působí na půdní podmínky, lépe se uchytí v půdním substrátu a je
vhodná z krajinářského hlediska. Druhy dřevin vhodné k výsadbě jsou jasan ztepilý, javor mléč, javor
babyka, lípa srdčitá, dub zimní, třešeň ptačí, slivoň trnitá, habr obecný, buk lesní, jilm, jeřáb břek.
Náhradní výsadba bude kompenzovat škody za odstraněné dřeviny. Součástí náhradní výsadby je také
údržba nově vysázené vegetace.
Vliv na faunu – realizací rekonstrukce silnice nastane šířkové rozšíření silnice a možný negativní
vliv na biotickou složku při překonávání této liniové překážky. Šířkové uspořádání komunikace umožní
větším savců překonat tuto silnici bez problému, pro menší živočichy (obojživelníky, plazi) je možnost
překonání překážky silnice pomocí trubních propustí. Nový most přes Lánský potok nebude představovat
migrační bariéru a po navržených úpravách ve dně bude umožňovat dobrou a bezkonfliktní migraci
drobných živočichů.
V průběhu stavebních prací může být zvěř rušena hlukovými, zvukovými a pachovými faktory
plynoucí ze stavební činnosti. Přítomnost stavebních mechanismů, stavební pracích a člověka bude v
okolních lesních porostech na zvěř negativně působit.
Při provádění přeložky říčky Bobrůvky může být poškozen přirozený biotop zvláště chráněných
druhů živočichů – ryb vranky a střevle potoční.
Vliv na funkční využití území –provedením modernizace se podstatně zvýší komfort cestování
a bezpečnost provozu na předmětné komunikaci II.třídy .Rekonstrukci lze hodnotit pozitivně.
Velkoplošné vlivy v krajině – velkoplošných vlivů v okolní krajině se rekonstrukce komunikace
nedotkne.
Vliv na horninotvorné prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území se nenachází žádná ložiska nerostů ani se zde nevykonává důlní činnost.
Z tohoto důvodu není žádný významný vliv na horninotvorné prostředí a přírodní zdroje.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky – rekonstrukcí silnice si nevyžádá žádné demolice
objektů, pouze se budou týkat konstrukce vozovky a příčných propustků.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Území negativně zasažené vlivy navrhované rekonstrukce je malé a týká se pouze okolí
v bezprostřední blízkosti rekonstruované komunikace.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice
V okolí zájmového území se nevyskytuje žádný hraniční přechod. Rozsah stavby rekonstrukce
silnice nepůsobí a nemá vliv na přes hraniční vztahy.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů
Pro snížení účinků emisí hluku na obyvatelstvo během výstavby bude nutno dodržovat určitý
časový pořádek pro práci těžkých mechanizmů, který bude respektovat především pohodu bydlení
obyvatelstva. Bude spočívat v omezení použití mechanizmů v určité denní době a vyloučení práce
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mechanizmy v době noční.
Nezbytné kácení stromů bude prováděno v době vegetačního klidu. Pro ochránění stromů proti
poškození během výstavby bude provedena technická ochrana proti poškození (dle normy ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích) – např. kolem kmenů dřevěný obklad kmenů.
Hloubení výkopu kolem stromů, které budou zachovány, je třeba provádět ve vzdálenosti
minimálně 2,5 m od paty kmene stromu. Vzdálenost hloubení výkopů závisí na velikosti kořenového
systému. Při hloubení výkopů nesmí nastat porušení kořenového systému, jeho velikost je cca široká (je
větší) jako okapová plocha koruny. Při menších vzdálenostech, kdy nastane zásah do kořenové zóny je
třeba provést příslušná ochranná opatření – např. vytvoření kořenové clony nebo ošetření kořenů
(hladkým řezem a ošetření růstovými prostředky). Důležité je, aby nedošlo k vyschnutí kořenového
systému a nebyl vystavován působením mrazů a slunci.
Také je nutná ochrana kořenové zóny před návozy půdy, z důvodu vzájemného vztahu kořenů
z povrchem (dýchání, voda, půdní edafon). Pokud nebude možné zabránit navážce půdy kolem kořenové
zóny je důležité, aby půda byla rozprostřena buď rovnoměrně celoplošně nebo výsečovým (sektorovým)
způsobem. Před navážkou půdy se musí odstranit z povrchové zóny veškerý vegetační kryt, listí a další
organické látky, šetrně ručně vůči kořenům (jinak vzniká kvašení a hnití). V kořenové zóně smí být
navážen pouze hrubozrnný vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Zemina nesmí být
rozprostřena blíže než 1 m od kmene! Při navážce se nesmí přejíždět kořenová zóna.
Prostorově uvolněné stromy je nutné chránit před popálením kůry slunečním zářením, zakrytím
kmene a hlavních větví (buky). Například pomazáním kůry jílem a následně omotáním obalovanou jutou,
k vytvoření bandáže ke snížení výparu z kmene a bází hlavních větví, nebo omotáním kmene slaměnými
provazci atd.
Zmíněná opatření budou zapracována do dalšího stupně projektové dokumentace.
Vegetační úpravy
V dotčeném území se vyskytují vzrostlé dřeviny, které tvoří (liniový) doprovod (komunikací), ale
také rozptýlenou vegetaci. Některé z těchto dřevin budou odstraněny, za tyto dřeviny je nutné provést
dostatečnou náhradní výsadbu nejen z hlediska přirozeného druhového složení, ale také množstvím
vysazených dřevin a v dostatečné finanční hodnotě. Vhodné je výsadbu dřevin koncipovat na napojení
stávajícího územního systému a na propojení s jeho prvky.
Vegetačních úprav (SO 801) se především týká místo v km 0.400, kde bude silnice II/374 vedena
po novém zemním tělese. Zde je v současnosti ve směrovém oblouku po sobě následující dvě
jednostranná napojení MK. Místní komunikace se spojí ještě před křižovatkou ze silnicí II/374. Stávající
nevyužité silniční těleso se zruší a bude zazeleněno.
Dále vegetační úpravy budou provedeny u části komunikace, která bude návrhové kategorie
S7,5/50 a to především ohumusování a osetí svahu příkopů.
Druhové zastoupení dřevin a keřů (viz. kap. D.1. Vliv na flóru) bude zvoleno podobné podle
původní dřevinné skladby. To zajistí vhodné podmínky pro uchycení rostlin, vhodnost klimatických a
půdních podmínek. Porost bude lépe stabilizovaný, v lepším zdravotním stavu a vitální, snížení rizika
napadení škůdci.
Říčka Bobrůvky je vedena dle ÚSES v lokálním biokoridoru označení RBK 1396. Proto zde budou
provedeny vegetační úpravy jako kompenzační řešení za vymícené dřeviny (více SO 802). Náhradní
výsadba bude provedena na opačném břehu Bobrůvky než vede silnice, protože zde koryto Bobrůvky
přiléhá těsně k rekonstruované silnici.
Pro konkrétní místa a druhy náhradní výsadby bude zpracován v dalším projektovém stupni
samostatný projekt osázení, který všechny detaily bude řešit.

Opatření v době další přípravy stavby :
-

zajistit projekt vegetačních opatření

-

zajistit ochranu vranky obecné - je v přímé souvislosti s trvalou kontrolou čistoty vod a se
zamezením necitlivých technických zásahů do koryt toků a jejich substrátu.
Je třeba:
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- vyvarovat se především zahlubování a zpevňování koryt, a také těžby štěrku.
- uchovat v toku klid v průběhu března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji
raných stadií vranek.
- je-li část lokality poškozena nevhodnými úpravami, tyto uvádět do přírodě bližšího stavu
(především tvorbou rozmanitého dnového substrátu s převahou omletých kamenů a štěrku).
Rozhodně nesmí:
- docházet k výstavbě nepřekonatelných migračních bariér a tvorbě vzdutí, jež by zabraly
plochu stávajících proudných úseků.
-

Zajištění zoologického průzkumu toku Bobrůvky v souvislosti s výskytem vranky a střevle

-

V překládaném úseku toku Bobrůvky navrhnout členité dno dle požadavků k ochraně ZCHD
živočichů

-

Zajištění souhlasu k zásahu do VKP dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

-

Zajištění vyjímky z ochran.podmínek ZCHD živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny

-

Zajištění souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF a PUPFL vč.vyhodnocení vynětí dle zákona č.
334/1991 Sb. o ochraně ZPF

-

Stanovení a odsouhlasení objízdných tras

-

Zpracování plánu organizace výstavby s opatřeními k minimalizaci potencionálního rizika
nepříznivých vlivů na složky ŽP

Během provádění stavby budou provedena následující opatření :
-

vybourané materiály budou odváženy na určenou skládku.
ochranná pásma budou na stavbě vyznačena výstražnými cedulemi.
pracovníci musí být poučeni o provádění prací v těchto pásmech.
veškeré výkopy musí být zajištěny proti pádům, za snížené viditelnosti musí být označeny
červeným světlem, pro pěší musí být přes překopy instalováno zábradlí.
budou vyznačeny objízdné trasy na okolních komunikacích.

Kompenzační opatření v době další výstavby :
Při výstavbě může dojít ke znečištění půdy, povrchové a podzemní vody únikem pohonných hmot
nebo olejů z nákladních automobilů nebo stavebních mechanismů. Dále při pojezdu těchto mechanizací
nastane hutnění půdy.
Preventivní opatření pro minimalizaci nebezpečí jsou následující:
-

vyvarovat se pojezdům automobilů mimo příjezdovou komunikaci a na volném terénu.

-

v případě havárie (úniku ropných látek nebo látek škodlivých vodám) bude postupováno podle
schváleného havarijního plánu. Neprodleně budou informovány zainteresované strany
a provedena sanace. V průběhu výstavby silnice zabezpečit dostatek sanačního materiálu.

-

použití mechanizačních strojů pouze v dobrém technickém stavu.

-

zemina, především ornice, která bude sejmuta a uložena na dočasnou deponii, bude následně
využita na vzniklé svahy a pro zatravnění. Zatravnění je nutné pro zachycení zemin a splavenin,
aby nedocházelo ke zbytečným odnosům půdy a zanášení odvodňovacím příkopům a koryt toku,
i realizaci těchto ploch.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Ke zpracování tohoto oznámení nebyla k dispozici hluková, ani rozptylová studie. Tyto studie
nebyly zpracovávány.
Ke zpracování tohoto posouzení nebyly k dispozici výsledky sledování kvality podzemní vody,
nebyl prováděn zoologický a ani fytocenologický průzkum. Tento nedostatek nemá zásadní význam pro
zpracování oznámení.
Archeologický průzkum nebyl prováděn. Uvedené nedostatky nejsou vzhledem k rozsahu a typu
stavby nijak významné a nejsou pro předkládané vyhodnocení vlivů nijak zásadní.

E. Porovnání variant řešení záměru
1. Nulová varianta
Zachování současného stavu silnice (nerozšiřování), nemá žádný význam, protože neodstraní
zvláště negativní jevy stávajícího stavu.

2. Posuzovaný návrh
Vzhledem k prostorovému omezení a současnému vedení stávající silnice nebyly uvažovány jiné
varianty vedení této komunikace.
Případné řešení bez přeložky potoka není možné bez zvýšeného zářezu do svahu a nutnosti
vybudování vysokých opěrných zdí až 5 m.
Z hlediska prostorové i finanční náročnosti se jeví navrhovaná rekonstrukce silnice jako jediné
možné řešení.

F. Doplňující údaje
Podklady pro zpracování oznámení
•

Biogeografické členění ČR, Culek M. a kol., Enigma, Praha, 1996.

•

Klimatické oblasti ČR, Quitt E., n. p., Praha, 1971.

•

Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability, Löw J. a spol., Doplněk, Brno 1995.

•

Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v ČR za rok 2005, Adamec V. a kol., Centrum
dopravního výzkumu, Brno, 2006.

•

mapa KN a PK, převzato z Katastrálního úřadu – 2006

•

II/388 Bobrová – Zvole, DÚR, Silniční projekt, s.r.o., Brno, 2008

podklady z internetu
•

Český statistický úřad – www .czo.cz

•

portál Ústavu územního rozvoje České republiky – www .uur.cz

•

český hydrometeorologický ústav - www .chmi.cz

mapové podklady
•

Mapové služby – Portál veřejné správy České republiky.

Seznam použité legislativy
•

Vyhláška MZ č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinků hluku
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•

Vyhláška MŽP č. 13/1994, kterou se provádějí některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

•

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

•

Vyhláška MŽP č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.

•

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

•

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

•

Zákon č. 254/2000 SB., o vodách (vodní zákon).

•

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

•

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. Všeobecné shrnutí
Rekonstrukce komunikace prochází intravilánem i extravilánem obce Bobrová a intravilánem
obce Zvole, kopíruje současnou trasu komunikace. Změna proti stávajícímu stavu komunikace je ve
sjednocení šířkového uspořádání na S6,5/50 (60), úpravě nevyhovujících směrových poměrů, zvětšení
směrových oblouků. S ohledem na rozsah navrhovaných úprav lze konstatovat, že rekonstrukce není
v rozporu se stávající územně plánovací dokumentací.
Vlastní výstavba bude rozdělena po hlavních silničních objektech na jednotlivé etapy.
První etapa - bude prováděna rekonstrukce silnice úseku v obci Zvole km 25,843 - 26,281. V dané etapě
se uvažuje s omezeným provozem na polovině komunikace.
Druhá etapa - bude prováděna rekonstrukce silnice v obci Bobrová km 21,034 – 21,722. V dané etapě se
uvažuje s omezeným provozem na polovině komunikace.
Třetí etapa - bude prováděna rekonstrukce silnice II/388 od konce obce Bobrová km 21,722 – po km
22,185 ( konec přeložení sil. II/388 za křížením s komunikací III/3885). Tato etapa výstavby bude
prováděna při úplné uzávěře a doprava bude odkloněna na objízdnou trasu Zvole – sil.III/3822 – Blažkov
– sil. III/36042 – Mirošov – Bobrová.
Čtvrtá etapa bude prováděn úsek začínající za křížením se sil. III/3885 km 21,722 a končí za křížovatkou
se sil. III/3887(směr Olešínky) v km 24,746. Etapa uvažuje se zachováním omezeného provozu místní
obsluhy.
Nově rekonstruovaná komunikace je na začátku a konci úpravy plynule směrově i výškově
napojena na stávající silnici II/388. Rekonstruované napojení komunikací zaústěných do sil.II/388 budou
plynule navazovat na stávající řešení.
Odvodnění komunikací v intravilánu bude pomocí vyvýšených obrub svedeno do kanalizace.
V extravilánu bude odvodnění komunikace provedeno souběžnými příkopy. Příkopy budou svedeny mimo
zemní těleso a vyústěny do Bobrůvky resp. křižujících vodotečí. V úseku se zárubní zdí bude voda
svedena přídlažbou do zatrubněného příkopu. Kapacitně toto řešení vyhovuje pro návrhovou intenzitu
srážek uvažovaných pro danou oblast.
Posuzovaná stavba se nenachází v chráněné oblasti povrchové akumulace vod (CHOPAV),
silnici přímo nekřižuje žádný vodní tok. Je v souběhu s tokem Bobrůvka, jehož koryto bude v délce 300
m přeloženo. Působení záměru na tento tok není významně negativní.
Pro rozšíření silničního tělesa je potřeba odstranit stromy a keře, které v současnosti vyrůstají
v převážné části trasy kolem posuzované silnice. Stáří a zdravotní stav dřevin je různorodý, jednotlivé
stromy, které jsou navrženy pro zachování jsou vyznačeny v inventarizaci zeleně a vyjmenovány viz.
kapitola D výše.
Kácení dřevin je třeba provádět mimo vegetační období a stromy, které jsou na hranici stavební
plochy komunikace je třeba ochránit před škodlivými faktory stavební činnosti. Za tyto odstraněné dřeviny
je nutná náhradní výsadba v dostatečném rozsahu. Skladbu volit tak, aby se co nejvíce přibližovala
přírodnímu dřevinnému složení. Památné stromy nejsou realizací stavby dotčeny. V okolí silnice 388
nebyl zjištěn chráněný druh rostliny chráněný zákonem 114/92 Sb.
V blízkosti zájmové lokality se nenachází chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ani žádné ochranné pásmo CHÚ. Nenachází se zde přírodní park, Natura 2000 –
evropsky významná lokalita, ani tudy neprochází ptačí oblast.
Silnice v několika místech protíná regionální biokoridor s identifikačním číslem 1396.
Rekonstrukcí nebude regionální biokoridor významně dotčen. Negativní dopad na skladebné prvky ÚSES
lze považovat převážně v období probíhaní stavebních prací. V průběhu stavebních prací je omezena
migrační průchodnost na předmětné úseku, po dokončení stavby bude tato liniová překážka překonatelná
pro vyšší živočichy.
Zoologický průzkum lokality nebyl prováděn. V říčce je evidován ZCHD – vranka, které je třeba
zajistit ochranu ve fázi projektové i v době provádění stavby.
V území se nenachází chráněné ložiskové území, neprobíhá zde důlní činnost.
V lokalitě není předpoklad nalezení archeologického nálezu také vzhledem k minimálnímu
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zásahu do okolního terénu.
Rekonstrukci silnice II/388, Bobrová-Zvole navrhuji doporučit ke schválení, neboť návrh
splňuje požadavky ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel, při splnění preventivních
opatření (viz výše).
Záměr není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území. Realizací rekonstrukce
nastane zkvalitnění dopravního spojení a především zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Místo, datum :

V Brně, březen 2010

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněné osoby :
Ing.Dalibor Vostal, Kounicova 31, 602 00 Brno, 54925 0891
osoba oprávněná ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí
číslo osvědčení odborné způsobilosti : 2167/326/OPV/93

H. Přílohy
1. Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody
3. Přehledná situace
4. Situace - část Bobrová
5. Situace - část Bobrová-Olešínky
6. Situace – část Zvole
7. Řezy a situace nového mostu
8. Situace záborů
9. Příčné řezy údolím Bobrůvky s hladinou vody Q5, Q20 a Q100
10.Řezy mostem, situace mostu přes Lánský potok
11. Seznam pozemků pro zábor ZPF a PUPFL
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1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu Bystřice n/ Pernštejnem k záměru z
hlediska územně plánovací dokumentace
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Vyjádření stavebního úřadu Nové Město na Moravě k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
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2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.,
o ve znění zákona č. 218/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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3. Přehledná situace
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4. Situace - část Bobrová

strana 46

Oznámení záměru rekonstrukce

5.
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Situace - část Bobrová-Olešínky
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6.
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Situace – část Zvole
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Situace záborů
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8.
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Řezy a situace nového mostu
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9.
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Příčné řezy údolím Bobrůvky s hladinou vody Q5, Q20 a Q100
- profil navrhovaného přeložení Bobrůvky
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10.
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Řezy mostem, situace mostu přes Lánský potok
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11.
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Seznam pozemků pro zábor ZPF a PUPFL
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