TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

III/36042 MIROŠOV – MOST EV. Č. 36042-3

Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 4

Únor 2011

III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3

Oznámení záměru

OBSAH
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

3

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

3

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
3
3
B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
B.I.2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
3
3
B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
4
B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A
4
HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ
B.I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
6
B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
7
B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
7
B.I.9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO
ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
9
9
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PŮDA
9
B.II.2. VODA
10
B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
12
B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
12
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
13
B.III.1. OVZDUŠÍ
13
B.III.2. ODPADNÍ VODY
17
B.III.3. ODPADY
18
B.III.4. OSTATNÍ
22
B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
23
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

24

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 24
C.I.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
24
C.I.2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY, SOUSTAVA NATURA 2000, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ
PRVKY, PAMÁTNÉ STROMY
25
C.I.3. CHRÁNĚNÉ OBLASTI PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD, OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ, CHRÁNĚNÁ
27
LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ, DOBÝVACÍ PROSTORY, PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ ÚZEMÍ
C.I.4. ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
27
C.I.5. ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ, ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ
ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
28
C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 28
C.II.1. OVZDUŠÍ A KLIMA
28
C.II.2. HLUK
30
C.II.3. VODA
31
C.II.4. PŮDA
32
C.II.5. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
33
C.II.6. FLÓRA A FAUNA
34
C.II.7. EKOSYSTÉMY
53
C.II.8. KRAJINA
53

1

III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3

Oznámení záměru

C.II.9. OBYVATELSTVO
54
54
C.II.10. HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA
55
JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
56
D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ
56
PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
56
57
D.I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUÁLNĚ DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 58
59
D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
D.I.5. VLIVY NA PŮDU
61
D.I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
62
63
D.I.7. VLIVY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY
D.I.8. VLIVY NA KRAJINU
68
69
D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
70
D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A
NESTANDARDNÍCH STAVECH
71
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
72
D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
75
D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY
PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ
76
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

77

F. ZÁVĚR

78

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

79

H. PŘÍLOHY

84

ZDROJE

91

2

III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3

Oznámení záměru

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Objednatel
2. IČ
3. Sídlo
4. Jméno, příjmení
a telefon oprávněného
zástupce oznamovatele

Kraj Vysočina
70890749
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Ing. Pavel Novotný
odbor dopravy a silničního hosp. KÚ kraje Vysočina
564 602 221

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3
Záměr je zařazen do kategorie II, bodu 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic
všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I). Příslušným
úřadem pro zjišťovací řízení je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o přeložku krátkého úseku (cca 175 m) silnice III. třídy III/36042 v kategorii
S 6,5 a s návrhovou rychlostí 30 km/hod mezi Mirošovem a Blažkovem v kraji Vysočina. Jak
napovídá název záměru, hlavní částí je výstavba nového jednopolového mostu přes říčku
Bobrůvku. Stávající silnice včetně původního mostu bude po dokončení posuzované stavby
odstraněna a takto vzniklá plocha rekultivována.
Začátek stavby je lokalizován na silnici III/36042 cca 65 m před stávajícím mostem
přes Bobrůvku ve směru od Mirošova (km 0,010), stavba pak končí opět na silnici III/36042
ve vzdálenosti cca 120 m od stávajícího mostu ve směru na Blažkov (km 0,185).

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je lokalizován na stávajícím silničním pozemku, na plochách lesní půdy a
zemědělského půdního fondu a kříží vodní tok na pomezí obcí Mirošov a Blažkov. Silnice
III/36042 je vedena zaříznutým údolím Mirošovského potoka, překračuje říčku Bobrůvku a
dále směřuje jejím zaříznutým údolím. Ze širšího pohledu se jedná o členitou údolní lesní
krajinu. Nadmořská výška v dotčeném území se pohybuje v rozmezí cca 453 - 457 m.
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Kraj
Obec
Katastrální území
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Vysočina (kód NUTS III CZ063)
Mirošov (kód obce 596132), Blažkov (595241)
Mirošov u Bobrové (kód k.ú. 695467), Blažkov (605557)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr má charakter přeložky krátkého úseku silnice III. třídy v kategorii S 6,5/30
zahrnující realizaci nového mostního objektu přes vodní tok. Jedná se o liniovou dopravní
stavbu délky cca 175 m, z toho délka přemostění představuje cca 19 m. Základem šířkového
uspořádání silnice budou jízdní pruhy 2x 2,75 m. Stavební práce budou prováděny v trase i
mimo trasu stávající silnice III/36042 při dodržení norem ČSN 73 6101 Projektování silnic a
dálnic a ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
Stávající silniční pozemek je obklopen pozemky, které jsou využívány jako lesní půda a
zemědělská půda (trvalý travní porost). Přemostěním Bobrůvky bude dotčena parcela vodní
plochy. Silnice III/36042 prochází zcela mimo zastavěné území – nejbližší obytný objekt je
situován cca 200 m ve směru SSZ od stávajícího mostu (tzv. Nový Mlýn - Blažkov č.p. 43),
nejbližší souvisle zastavěné a obydlené území pak leží ve vzdálenosti cca 1 km (Mirošov na
západě a Blažkov na východě). Zábory pozemků vyvolané realizací záměru budou vzhledem
k jeho rozsahu malé, součástí záměru bude také odstranění stávající silnice a mostu včetně
rekultivace těchto ploch. Realizací posuzované stavby nedojde ke změnám organizace
dopravy v dotčeném území, nepředpokládá se nárůst dopravních intenzit.
V blízkém ani ve vzdálenějším okolí posuzované lokality není v současné době
plánována realizace významnějšího záměru, proto je možné vyloučit možnost kumulace vlivů
posuzovaného záměru s jinými záměry.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i
z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Potřeba záměru vychází především z nevyhovujícího technického stavu stávajícího
mostu ev. č. 36042-3 přes říčku Bobrůvku. Realizace záměru umožní významné zlepšení
směrových parametrů silnice III/36042 v místě přemostění Bobrůvky, a zvýší tak bezpečnost
a plynulost silničního provozu. Silnice III/36042 představuje lokální komunikační spojení mezi
silnicemi II/360 Bobrová - Moravec na západě a II/385 v Dolní Rožínce na východě, čímž
zajišťuje dostupnost jediných dvou obcí na trase – Mirošova a Blažkova.
Posuzovaný záměr je navržen v jediné aktivní variantě.

Obr. 1. III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3 – Širší vztahy (str. 5)
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Rozhodující stavební
v následujícím textu.

objekty

posuzované

stavby

jsou

podrobněji

popsány

SO 001 Úprava území
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění stávajícího tělesa silnice na úroveň
přilehlého terénu. Takto vzniklá plocha bude srovnána, opatřena ornicí a oseta (na levém
břehu Bobrůvky).

SO 002 Demolice stávajícího mostu
Po dokončení nového mostu bude možné provést demolici stávající mostní konstrukce.
Stávající jednopolový most je tvořen nosnou trámovou konstrukcí ze železobetonu uloženou
na kamenných opěrách. Nejprve dojde k odstranění doplňkových konstrukcí (římsy, zábradlí
vozovkové vrstvy). Nosná konstrukce bude postupně podélně rozřezána na jednotlivé trámy,
které budou pomocí mobilního jeřábu vyjmuty, naděleny na přepravitelné kusy a odvezeny
na skládku. Ze spodní stavby bude odstraněna levobřežní opěra včetně navazujících zdí.
Pravobřežní opěra zůstane zachována jako křídlo nového mostu.

SO 101 Úprava silnice III/36042
Úprava silnice řeší směrovou a výškovou úpravu silnice III/36042 v místě křížení
s vodním tokem Bobrůvkou. Navržené úpravy odstraňují stávající nevyhovující stav a
odpovídají normovým požadavkům.
Úprava silnice je navržena v kategorii S 6,5/30 s šířkovým uspořádáním (jízdní pruhy)
2 x 2,75 m. Vzhledem ke směrovým poměrům (poloměry směrových oblouků R=60 m a
R=50 m) je nutno navrhnout rozšíření komunikace o 0,75 m a 0,85 m. Směrově je trasa
vedena v levostranném oblouku o poloměru R=60 m s přechodnicemi L=30 m a
pravostranném oblouku o minimálním poloměru 50 m s přechodnicemi L=23 m a 30 m.
Délka úpravy je cca 175 m. Výškové řešení se co nejvíce přizpůsobuje stávajícímu terénu.
Minimální podélný sklon je 0,836% a maximální podélný sklon je 2,476%. Zakružovací
oblouky jsou navrženy o poloměru R=2000 a 4000 m. Příčný sklon je navržen s ohledem na
návrhovou rychlost a poloměry směrového řešení v max. hodnotě 5,5%.
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SO 201 Most přes vodní tok Bobrůvka
Charakteristika mostu:

Trvalý silniční most o jednom poli, nosná konstrukce
z předpjatého betonu. Spodní stavba monolitická ze
železobetonu, založení plošné.

Délka přemostění:
Délka mostu:
Délka nosné konstrukce:
Rozpětí:
Šikmost mostu:
Volná šířka mostu:
Šířka mostu:
Výška mostu:
Stavební výška:
Plocha nosné konstrukce:

kolmo 13,0 m, šikmo 18,975 m
39,80 m
23,065 m
kolmo 14,3 m, šikmo 20,875 m
pravá 43°
8,10 - 8,96 m – mezi obrubami
9,70 - 10,56 m
4,70 m
0,98 m
228,5 m2

Jednopolový trvalý most řeší mimoúrovňové křížení úpravy silnice III/36042 s vodním
tokem Bobrůvkou.
Nosnou konstrukci mostu tvoří deska z předpjatého betonu uložená prostřednictvím
elastomerových ložisek na opěrách. Spodní stavba je ze železobetonu, založení plošné.
Odvodnění nosné konstrukce je řešeno pomocí odvodňovačů umístěných v úžlabí
s odtokem do překračovaného vodního toku. Za křídlem opěry na nejnižší straně je umístěn
dlážděný skluz, který je také zaústěn do vodního toku.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace
Předpokládaný termín dokončení realizace

2012
2012

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Obec

Vysočina (kód NUTS III CZ063)
Mirošov (kód obce 596132)
Blažkov (kód obce 595241)

Obr. 2. III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3 – Přehledná situace (str. 8)
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Správní úřad – Krajský úřad kraje Vysočina bude v rámci další přípravy posuzovaného
záměru vydávat následující rozhodnutí:
− rozhodnutí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(stavební povolení, kolaudační rozhodnutí).
Správní úřady – Městský úřad Nové Město na Moravě a Městský úřad Bystřice nad
Pernštejnem budou v rámci další přípravy posuzovaného záměru vydávat následující
rozhodnutí:
− rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí),
− rozhodnutí podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
− rozhodnutí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
− rozhodnutí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
− rozhodnutí podle zákona č. 289/1995 sb., o lesích, v platném znění,
− rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
− rozhodnutí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
Nové silniční těleso bude z větší části umístěno na stávajícím silničním pozemku, nový
mostní objekt pak na pozemcích vedených jako vodní plocha. S ohledem na úpravy
směrového vedení oproti stávající komunikaci však dojde také k záboru sousedních pozemků
vedených jako lesní a zemědělská půda.

TRVALÝ ZÁBOR
Předpokládaný trvalý zábor půdy způsobený posuzovanou stavbou je při rozdělení
podle druhu pozemku, katastrálního území a uvedení doplňujících informací vyčíslen
v následující tabulce:
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2

trvalý zábor (m )
druh pozemku

doplňující informace

k.ú.
Mirošov
u Bobrové

k.ú.
Blažkov

CELKEM

-

390

390

690

-

690

5

55

60

trvalý travní
porost

zemědělský půdní fond,
BPEJ 76811, V. třída ochrany

lesní pozemek

pozemek určený k plnění
funkcí lesa

vodní plocha

koryto vodního toku přirozené
nebo upravené

ostatní plocha

silnice

650

1030

1680

CELKEM

1345

1475

2820

Pozn.: BPEJ … bonitovaná půdně ekologická jednotka

Současně dojde v místech stávající a po dokončení a zprovoznění posuzované stavby
již nepotřebné silnice k odstranění stávajícího tělesa silnice a mostu na úroveň přilehlého
terénu (na levém břehu Bobrůvky). Takto vzniklé plochy budou srovnány, opatřeny ornicí a
osety (cca 270 m2 v k.ú. Blažkov; započteno v tabulce jako zábor ostatní plochy).

DOČASNÝ ZÁBOR
Dočasné zábory jsou uvažovány s délkou trvání do 1 roku, po dokončení výstavby
budou plochy dočasných záborů uvedeny do původního stavu. Předpokládaný rozsah
dočasných záborů vyvolaných posuzovaným záměrem činí celkem cca 1000 m2, v průběhu
dalších stupňů projektové přípravy stavby bude rozsah upřesněn.

B.II.2. Voda
Spotřebu vody lze obecně rozdělit do fáze výstavby a provozu.

PITNÁ VODA

Fáze výstavby
Stabilní zařízení staveniště nebude zřizováno. Hygienické potřeby pracovníků činných
při výstavbě tak budou uspokojovány v rámci mobilního vybavení staveniště, kam bude
dováženo potřebné množství pitné vody (např. cisterna, PET lahve). Objem celkové spotřeby
bude závislý na přesném počtu pracovníků, velikosti a vybavení sociálního zázemí, konkrétně
jej tedy v tomto stupni nelze stanovit.
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Fáze provozu
Ve fázi provozu nebude odběr pitné vody prováděn.

TECHNOLOGICKÁ (PROVOZNÍ) VODA

Fáze výstavby
Předpokládá se, že největší množství vody se spotřebuje v místě výrobny betonových
směsí. Užitková voda bude spotřebovávána taktéž při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a
tvrdnutí a v případě nepříznivých povětrnostních podmínek jí bude oplachován povrch
stavby. Voda bude dovážena na místo stavby v cisternách. Vozidla a ostatní strojní zařízení
budou čištěna mechanicky, proto nevznikne požadavek na další množství užitkové vody.
V této fázi není možné spotřebu vody pro technologické účely detailněji specifikovat.
V případě odběru vod z blízkých zdrojů (Bobrůvka) bude neopominutelnou nutností
projednání odběrů s příslušným vodohospodářským orgánem a správcem zdroje, z něhož
bude odběr prováděn.

Fáze provozu
Ve fázi provozu nebude třeba technologickou vodu zajišťovat.

POŽÁRNÍ VODA

Fáze výstavby
Případný požadavek na požární vodu může přímo na staveništi vzniknout, takovém
případě bude pokryt ze zdrojů technologické vody.

Fáze provozu
Ve fázi provozu nebude zajištění požárních vod požadováno.

SHRNUTÍ
Nároky na množství vody potřebné ve fázi výstavby i provozu nejsou významné a nelze
předpokládat, že by v této oblasti způsobily jakýkoli deficit.
Veškeré nakládání s povrchovými a podzemními vodami musí být v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Odebíraná množství a podmínky
případného odběru musí být dohodnuty se správcem příslušného vodního zdroje.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
SUROVINOVÉ ZDROJE
Zajištění surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Pro
vytvoření (rozšíření stávajících) násypových těles a v dalších fázích výstavby budou využity
suroviny o rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby – bude se jednat o asfalt,
beton, kamenivo, štěrkodrť a štěrkopísek. Vhodným velmi blízkým zdrojem drceného
kameniva a lomového kamene je lom na východním okraji Mirošova.

ENERGETICKÉ ZDROJE

Fáze výstavby
Nepředpokládá se významnější spotřeba elektrické energie. Dodávka elektrické energie
bude v rámci staveniště zajišťována mobilními energocentrálami pro provádění řemeslných
prací spojených s použitím elektrických strojů a nástrojů, pro osvětlení atd. Určité množství
elektrické energie bude spotřebováváno také v místě výrobny betonových směsí.
Mechanizace činná při výstavbě bude až na výjimky spotřebovávat naftu.

Fáze provozu
Provoz silnice nebude vyžadovat zajištění energetických zdrojů.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V průběhu výstavby budou kladeny zvýšené nároky na silnici III/36042 pro dopravu
stavebních hmot a materiálů. Náročnost přepravy tohoto materiálu odpovídá běžným
požadavkům na zabezpečení stavby obdobně malého rozsahu, navíc po silnici III/36042 je
v současnosti uskutečňována pravidelná těžká nákladní doprava obsluhující lom v Mirošově a
cílová místa. Výstavba bude realizována při současném provozu stávající silnice, proto nelze
předpokládat, že by záměr vyvolal významnější změny organizace dopravy či omezení
obslužnosti území.
Posuzovaný záměr nevyvolá nároky na jinou infrastrukturu.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Posuzovaný záměr není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší.
Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stát ve fázi výstavby, kdy budou
prováděny zemní práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným
počasím mohou částečky orniční a podorniční vrstvy půdy do jisté míry způsobit znečištění
ovzduší. Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení nelze jeho vliv exaktně vyhodnotit, tento
stav však bude v každém případě časově omezen a s ohledem na lokalizaci záměru v údolí i
daleko méně pravděpodobnější než v běžných stavebních podmínkách v otevřené krajině.
Posuzovaný záměr je liniovou stavbou, na níž se budou pohybovat mobilní zdroje
znečišťování ovzduší – automobily. Proto byl proveden výpočet množství emitovaných
znečišťujících látek z automobilové dopravy ve fázi provozu posuzovaného záměru.

Charakteristické znečišťující látky z dopravy
Při charakterizování relativní významnosti emisí byl hodnocen vzájemný vztah mezi
množstvím dopravou vyprodukovaných emisí a jejich závažností z hlediska dopadů na zdraví
člověka. Jako charakteristické emise z dopravy byly vybrány oxidy dusíku, benzen a
suspendované částice frakce PM10 (jemné prachové částice).
Oxidy dusíku byly zvoleny proto, že podíl dopravy na celkové koncentraci této
znečišťující látky je dominantní, benzen proto, že je významným představitelem
karcinogenních látek ze směsi uhlovodíků obsažených v emisích z dopravy. Suspendované
částice frakce PM10 jsou ve vztahu ke krátkodobým koncentracím problematickou znečišťující
látkou na území téměř celé republiky.

Emisní parametry zdroje
Emisní parametry liniového zdroje jsou shrnuty v komplexním ukazateli, tzv. emisním
faktoru. Emisní faktor udává množství konkrétní škodliviny vyprodukované jedním
automobilem na trase jednoho kilometru. Ve Věstníku MŽP (částka 10, říjen 2002) byl
sdělením č. 36 odboru ochrany ovzduší určen pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla počítačový program MEFA 02. Nástupce zmíněného programu, MEFA 06, umožňuje
již přímý výpočet emisí z automobilové dopravy bez mezikroku v podobě výpočtu emisních
faktorů. Výpočet množství emisí konkrétní znečišťující látky v g/s pro přesně daný úsek
komunikace vyžaduje zadání následujících vstupních dat – konkrétních emisních parametrů
zdroje:
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1995 až 2020

− determinuje emisní úroveň vozidla (v daném výpočtovém roce lze zvolit pouze ty emisní
úrovně, které již vstoupily v EU v platnost; viz tabulka v bodu Emisní úroveň),
− reflektuje snižování obsahu síry v motorové naftě v rámci současných i připravovaných
změn normativních kvalitativních parametrů motorových paliv v EU,
− reflektuje proces stárnutí katalytických konvertorů motorových vozidel, naopak
nereflektuje proces stárnutí osobních automobilů konvenčních, bez katalyzátorů
výfukových plynů (množství produkovaných emisí těchto vozidel rozhodující měrou závisí
na technickém stavu pohonné jednotky a výfukového systému, zhoršování technického
stavu těchto vozidel lze jen velmi obtížně korelovat s jejich stářím, mnohem více
odpovídá pečlivosti prováděné údržby).
Výpočet množství emitovaných škodlivin byl proveden pro rok 2020.
Kategorie vozidla

osobní automobil (O), lehký nákladní automobil (LNA), těžký nákladní
automobil (TNA), autobus (BUS)

− nejsou zahrnuty kategorie jednostopých a třístopých vozidel a vozidel speciálních
(stavební stroje, zemědělská technika), které jsou zhlediska dopravní četnosti prakticky
nevýznamné,
− v případě TNA (celková hmotnost >3,5 t) jsou jako standard uvažována vozidla
s průměrnou vytížeností 50 %,
− do kategorie BUS jsou zahrnuty jak autobusy MHD, tak i dálkové autobusy.
Ve výpočtu byly uvažovány všechny výše uvedené kategorie vozidel.
Palivo

benzin, motorová nafta, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněné
uhlovodíkové plyny (LPG)

− kategorie benzin zahrnuje všechny druhy automobilových benzinů oktanových hodnot 91
až 98,
− kategorie motorová nafta zahrnuje i směsnou bionaftu (obsahující 30% hm. methylesterů
řepkového oleje), jejíž emisní parametry jsou prakticky srovnatelné s běžnou motorovou
naftou čistě ropného původu,
− pohon plynnými palivy – LPG a CNG je uvažován pouze v případě kategorií vozidel O a
BUS.
Ve výpočtu byl jako palivo uvažován benzin (u 75% osobních automobilů; podklad:
Centrální registr vozidel) a nafta (u 25% osobních automobilů, u lehkých nákladních
automobilů, těžkých nákladních automobilů a autobusů).
Emisní úroveň

konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4

− kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před emisními
úrovněmi EURO, u těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná technická opatření na

14

III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3

Oznámení záměru

pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin (např.
katalytické konvertory výfukových plynů, recirkulace spalin, apod.),
− časový harmonogram vstupu emisních limitů EURO v platnost v EU je následující:
platnost od roku
předpis EURO
osobní automobily

LNA

TNA + BUS

EURO 1

1993

1994

1992

EURO 2

1996

1998

1996

EURO 3

2000

2002

2000

EURO 4

2005

2006

2005

EURO 5

2009

2009

2009

EURO 6

předpoklad 2014

− jako standard pro výpočet emisních parametrů kat. BUS s plynovým pohonem byly
uvažovány emisní parametry autobusů vybavených motory LIAZ M1.2C-ML636NGE
(pohon CNG) a LIAZ M1.2C-ML636PBEM (pohon LPG), tyto motory splňují v případě
pohonu LPG emisní limit EURO 2 a v případě CNG emisní limit EURO 3.
Výpočet množství emitovaných škodlivin uvažuje u všech zahrnutých druhů motorových
vozidel technické parametry respektující emisní úroveň EURO 4 (ve výhledovém roce 2020
nelze počítat s významnějším zastoupením motorových vozidel splňujících normy
předcházející EURO 4, naopak lze očekávat směřování ke stále nižším a environmentálně
ohleduplnějším emisním úrovním).
Rychlost jízdy

rozmezí 5 až 160 km/h

− maximální rychlost jízdy vozidel v kategorii TNA a BUS je omezena na 100 km/h,
− rychlostí vozidel nepřevyšující 20 km/h lze v řadě případů simulovat podmínky jízdy
s velmi nízkou plynulostí, kdy může docházet ke snížení účinnosti katalytických
konvertorů výfukových plynů v důsledku jejich chladnutí pod tzv. „light-off“ teplotu.
Ve výpočtu byla v celé délce silnice III/36042 uvažována rychlost 50 km/hod.
Podélný sklon vozovky rozmezí -10 až +10 %
− kladné hodnoty sklonu vyjadřují stoupání, záporné hodnoty klesání,
− program MEFA 06 při standardním zadání směrově nerozlišených dat automaticky počítá
emise pro každou kategorii vozidel s polovičním počtem pro jeden směr a polovičním
počtem pro směr druhý (prakticky nezáleží na znaménku sklonu).
Ve výpočtu byl v celé délce komunikace uvažován sklon ±1, průměrný sklon převzatý
z podélného řezu upravované silnice III/36042.
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Plynulost provozu

hodnoty 1 až 10

− zohledňuje vliv jízdního režimu,
− plynulému provozu na silnicích v extravilánu odpovídá hodnota 1, plynulému provozu ve
městě je přiřazována hodnota 2 - 3, při mírně popojíždějících kolonách má silniční provoz
plynulost 8 - 9.
Pro výpočty emisí z automobilového provozu na posuzovaném úseku byla uvažována
plynulost s hodnotou 1.
Intenzita dopravy

počet vozidel kategorie O, LNA, TNA a BUS za 24 hodin

Intenzity dopravy použité při výpočtech vycházejí z terénního sčítání dopravy,
posuzovaný úsek silnice III. třídy není zahrnut do souboru pro celostátní sčítání dopravy.
Zjištěné 24hodinové intenzity dopravy jsou následující:
– osobní automobily (O) ... 334 vozidel/den,
– lehké nákladní automobily (LNA) ... 25 vozidel/den,
– těžké nákladní automobily (TNA) ... 150 vozidel/den,
– autobusy (BUS) ... 4 vozidla/den.
Protože výpočet je proveden na straně bezpečnosti pro návrhový rok 2020, je nutné
tyto hodnoty vynásobit odpovídajícími výhledovými koeficienty růstu automobilové dopravy
mezi roky 2010 a 2020. Definitivní hodnoty dopravních intenzit pak jsou:
– osobní automobily (O) ... 397 vozidel/den,
– lehké nákladní automobily (LNA) ... 27 vozidel/den,
– těžké nákladní automobily (TNA) ... 159 vozidel/den,
– autobusy (BUS) ... 4 vozidla/den.
Posledním parametrem zadávaným pro výpočet množství emitovaných škodlivin je
délka úseku silnice. Úsek silnice je základním prostorovým prvkem. V případě navrhované
silnice III/36042 vedené v údolí Bobrůvky se jedná o jediný úsek délky 175 m.

Množství emitovaných škodlivin
Výsledky výpočtu množství znečišťujících látek emitovaných motorovými vozidly všech
uvažovaných kategorií v navrhovaném úseku silnice III/36042 v roce 2020 jsou následující:
NOx
kg/rok

PM10
kg/rok

benzen
kg/rok

20,4

1,0

0,13

Realizací záměru, tj. mírnou úpravou směrového vedení krátkého úseku silnice
III/36042 v místě přemostění řeky Bobrůvky, nedojde ke změně dopravního systému
v dotčeném a širším území, a tím ani k nárůstu intenzit automobilové dopravy i množství
produkovaných emisí. Produkci emisí v posuzované lokalitě lze v širším kontextu označit za
malou a nevýznamnou (důvodem je především malý dopravní význam komunikace).
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B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/2000 Sb., o vodách, v platném znění
definovány takto:

„Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a
jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou
jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze
skládek odpadu.“

SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY

Fáze výstavby
Hygienické potřeby pracovníků na stavbě budou řešeny mobilními ekologickými WC.

Fáze provozu
Ve fázi provozu nebudou splaškové vody vznikat.

TECHNOLOGICKÉ ODPADNÍ VODY

Fáze výstavby
V průběhu stavebních činností nelze předpokládat vznik technologických odpadních
vod. Ošetřování betonu vodou či mechanické čištění stavebních mechanizmů nepřinese při
dodržování správných pracovních postupů riziko pro povrchové a podzemní vody.

Fáze provozu
Ve fázi provozu nebudou technologické vody vznikat.

SRÁŽKOVÉ VODY

Fáze výstavby
Srážkové vody budou na plochách staveniště i nadále zasakovat nebo povrchově stékat
a vzhledem k tomu, že za normální situace není předpokládán jejich kontakt se závadnými
nebo nebezpečnými látkami, nebudou pro povrchové a podzemní vody představovat zvýšené
riziko.

Fáze provozu
Srážkové vody z povrchu mostu budou, díky příčnému sklonu komunikace, odváděny
pomocí odvodňovačů umístěných v úžlabí a dále volně do překračovaného vodního toku.
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Za křídlem opěry na nejnižší straně pak bude umístěn dlážděný skluz k odvedení vody
z přilehlého úseku silnice.

SHRNUTÍ
Lze předpokládat, že bude vznikat velmi malé množství odpadních vod. Před zahájením
a v průběhu výstavby bude třeba příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob
zneškodňování splaškových vod. Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a souvisejícími předpisy.

B.III.3. Odpady
V důsledku stavební činnosti i při provozu záměru vzniknou odpady. Nakládání
s odpady je upraveno zejména následujícími předpisy:
− zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění,
− vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném
znění,
− vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,
− vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění,
− metodickým pokynem č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby
a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, září 2003),
− metodickým pokynem č. 4 odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, březen 2008).
V souladu s § 10 a 11 výše uvedeného zákona má každý povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a
životní prostředí. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.
V následujících tabulkách jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, jejich kód,
název druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání s těmito odpady.
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Odpady produkované ve fázi výstavby

návrh
nakládání
s odpadem

kód

název skupiny, podskupiny odpadů, kategorie
druhu odpadu
odpadu *

zdroj odpadu
(činnost)

05

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO
ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
úkapy, havárie
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH
08 HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A
TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
skládkování,
spalování

zatřídí původce odpadu
08 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot
(včetně keramických materiálů)
skládkování,
spalování

zatřídí původce odpadu

13
13 01
13 02

používané nátěrové
materiály

používané nátěrové
materiály

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05 A 12)
Odpadní hydraulické oleje
zatřídí původce odpadu
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
zatřídí původce odpadu

recyklace

ze stavebních strojů

recyklace

ze stavebních strojů

15

ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
O
Plastové obaly
O
recyklace
Dřevěné obaly
O
obaly používané na
staveništi
Kovové obaly
O

15 01 06 Směsné obaly
15 02

O, N

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Absorpční činidla, filtrační materiály
(vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených),
15 02 02
čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

17
17 01

deponování,
spalování

N

spalování

znečištěné dřevní
piliny, písek, fibroil,
Vapex, hadry havárie; likvidace
asfaltových emulzí při
pokládání vozovky

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton

O
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návrh
nakládání
s odpadem

zdroj odpadu
(činnost)

17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
O
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

štěpkování

kácené stromy

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet

recyklace,
skládkování

kód

název skupiny, podskupiny odpadů, kategorie
druhu odpadu
odpadu *

N

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 02
17 03 01
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
17 05

O

recyklace

O
O

recyklace

O

Jiné stavební a demoliční odpady
(včetně směsných stavebních a
17 09 03
demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky

N

skládkování

Směsné stavební a demoliční odpady
17 09 04 neuvedené pod čísly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

O

17 09

20

výztuž mostní
konstrukce, zábradlí

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená
hlušina
druhotné
využití,
skládkování

17 05 04

demolice vozovky

Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03

nevyužitelná výkopová
zemina **, rozebírané
kamenné součásti
mostu, podsyp
vozovky

Jiné stavební a demoliční odpady

různé
skládkování

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO
SBĚRU

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
výbojky a zářivky
recyklace,
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
používané na
deponování
staveništi
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
O
štěpkování
dřevní odřezky
20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené
O
skládkování
různé
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad

O

skládkování,
spalování

odpad z mobilního
zařízení staveniště

Pozn.: * O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad
**
Využitelné zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností a
prokazatelně použité v přirozeném stavu v místě stavby a bez ohrožení životního prostředí
a lidského zdraví nejsou podle § 2 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. považovány za odpad.
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Odpady produkované ve fázi provozu

kód

16

název skupiny, podskupiny odpadů,
druhu odpadu

kategorie
odpadu *

návrh
nakládání
s odpadem

zdroj odpadu
(činnost)

ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů)
a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

16 01 03 Pneumatiky

O

recyklace,
skládkování

zbytky pneumatik aut

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO
SBĚRU

20
20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

O

kompostování

20 02 02 Zemina a kameny

O

druhotné
využití,
skládkování

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03
Ostatní komunální odpady

O

skládkování

20 03 03 Uliční smetky

O

skládkování,
spalování

Pozn.: *

údržba zeleně

údržba komunikace,
odpad z vpustí

O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad

Lze předpokládat, že většina uvedených odpadů bude v rámci přípravy, realizace
stavby a provozu posuzovaného úseku silnice III/36042 produkována v malých množstvích a
při správném nakládání s nimi nepřinášejících problémy ve vztahu k životnímu prostředí.
Využití či zneškodnění odpadů ze stavebních činností je povinností zhotovitele stavby,
v období provozu a údržby komunikace je správné nakládání s odpady povinností správce
silnice.
V kapitole D.IV tohoto oznámení jsou uvedeny následující podmínky týkající se odpadů:
− v souladu s § 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, předcházet

vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské
zdraví a životní prostředí; materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím
odpadů,
− specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, využívání či zneškodnění

odpadů; shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,
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− zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, zejména se jedná o

zneškodnění nebezpečných odpadů (N); odpadový materiál, který má nebo může mít
nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených
nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti,
− o zneškodnění odpadů bude vedena zhotovitelem díla evidence; vedení evidence odpadů

musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení
a nakládání s odpady dokladovat.

B.III.4. Ostatní
HLUK

Fáze výstavby
V době výstavby bude bezprostřední okolí stavby ovlivňováno hlukem stavebních strojů
a těžkých nákladních vozidel. Maximální hlučnost stavebních mechanismů ve vzdálenosti 5 m
je v rozpětí 80–95 dB. Největším zdrojem hluku bude nákladní doprava při provádění
zemních prací, dovozu materiálu na staveniště apod.
Nutným opatřením, minimalizujícím vliv hluku v době provádění stavebních prací, je
optimální technický stav stavebních mechanismů a minimalizace jejich činnosti na nejnutnější
možnou dobu.

Fáze provozu
Po uvedení záměru do provozu bude vznikat hluk vyvolaný pohybem vozidel po
přeložené silnici III/36042. Výsledná hladina hluku je ovlivňována faktory, jako jsou intenzita
a skladba dopravy, styl, plynulost a rychlost jízdy, povrch vozovky, podélný sklon vozovky,
druh a stav dopravních prostředků, uspořádání a charakteristika ovlivňované zástavby.
V posuzovaném území prochází silnice III/36042 zcela mimo zastavěné území (nejbližší
obytná budova je situována ve vzdálenosti cca 200 m od stávajícího mostu), realizace
záměru nezpůsobí zvýšení současných, relativně nízkých dopravních intenzit – posuzovaný
záměr není z hlediska ovlivnění hlukové situace problematický.

VIBRACE

Fáze výstavby
Vibrace mohou vznikat v důsledku činnosti stavebních mechanizmů a nákladních
automobilů zajišťujících výstavbu. Nebude provozováno žádné stabilní zažízení, které by
způsobovalo vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty,
veškeré činnosti související s výstavbou nebudou zdrojem nadměrných vibrací.
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Fáze provozu
Ve fázi provozu bude zdrojem vibrací vlastní silniční provoz. Hlavními faktory, které
ovlivňují intenzitu vibrací, jsou intenzita a skladba dopravy, rychlost pohybu dopravního
proudu a stav povrchu vozovky. Velikost přenosu vibrací je ovlivněna stavbou geologického
podloží, druhem stavební konstrukce budov a vzdáleností budov od komunikace. Hlavním
zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Vzhledem k již výše uvedeným
souvislostem lze předpokládat, že ovlivnění vibracemi bude prakticky nepatrné.

ZÁŘENÍ
Záměr bude zdrojem infračerveného záření vyvolaného tepelnými účinky motorů
vozidel. Výstupy v podobě záření budou zcela minimální.

ZÁPACH
Při pokládce asfaltového povrchu vozovky bude na krátkou vzdálenost několika desítek
metrů působit zápach vznikající odpařováním směsi těkavých uhlovodíků z horké asfaltové
směsi. Toto působení bude krátkodobé a vzhledem k absenci blízkých obytných objektů
zanedbatelné.

B.III.5. Doplňující údaje
Umístění a charakter stavby maximálně respektuje stávající vztahy v území a
nepřekračuje poměrně omezené prostorové možnosti posuzované údolní lokality.
Co se týká výškového vedení silnice III/36042 a mostu přes Bobrůvku, bude se zcela
minimálně odlišovat od stávajícího stavu. Rozdíly ve směrovém vedení silnice (osa přeložky
bude v maximální vzdálenosti cca 18 m od osy stávající silnice) umožní významné zlepšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Terénní úpravy v rámci realizace stavby budou
spočívat jak ve vytváření nebo rozšiřování násypových těles, tak v likvidaci části stávajícího
násypového tělesa na levém břehu Bobrůvky a následné rekultivaci této plochy.
Záměr v žádném případě nezpůsobí významné zásahy do krajiny.
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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
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Primárním smyslem tvorby ÚSES je posílení ekologické stability krajiny, čehož lze
dosáhnout právě zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných
vazeb. Vymezení prvků ÚSES v daném území se jednak opírá o již fungující krajinné prvky s
vysokou ekologickou hodnotou, jednak je založeno na projektování v souladu s
požadovanými prostorovými parametry a funkcemi. Rozlišují se tři úrovně ÚSES –
nadregionální, regionální a lokální. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, je vytváření ÚSES veřejným zájmem.
Polohu zájmového území ve vztahu k prvkům ÚSES znázorňuje obr. 3. Záměrem
nebude dotčen žádný prvek nadregionálního ani regionálního ÚSES. Nejbližší prvek
nadregionálního ÚSES, nadregionální biocentrum Rasůveň (NRBC 61), je situován ve
vzdálenosti cca 10 km západně od posuzované lokality. Nejbližší prvek regionálního ÚSES je
regionální biokoridor Kalvárie - Bařovec (RBK 1396), vymezený v bezprostřední blízkosti
posuzovaného záměru – cca 10 m od silnice III/36042 ve směru na Blažkov. Regionální
biocentrum Bařovec (RBC 294) leží ve vzdálenosti cca 550 m jižně od navrhovaného mostu.
Posuzovaným záměrem bude přímo dotčen jediný prvek lokálního ÚSES – lokální biokoridor
spojující podél toku Bobrůvky RBC Bařovec na jihu s lokálním biocentrem Okrouhličky na
severu, které leží v bezprostřední blízkosti stávajícího mostu a silnice III/36042 a zároveň je
vloženo do RBK 1396.
RBC 294 Bařovec o celkové rozloze 104 ha představuje převážně lesní biocentrum.
Vzhledem k dominanci smrku a dubu v lesním porostu je stav tohoto vegetačního typu
z pohledu ekologické stability nevyhovující. Biocentrum je zpestřeno přítomností vegetačních
typů lučního a břehových porostů kolem tekoucích vod.
RBK 1396 Kalvárie - Bařovec má délku 7,5 km a je biokoridorem tvořeným
vegetačními typy břehových porostů kolem tekoucích vod, lučním, polním a lesním
vegetačním typem. Lesní porosty jsou převážně smrkové a borové, a proto je jejich stav
označen jako nevyhovující.
LBC Okrouhličky o celkové rozloze 4 ha je především lesním biocentrem vymezeným
na svahu v zaříznutém údolí na levém břehu Bobrůvky. Kromě toho zahrnuje také vlastní tok
Bobrůvky s doprovodnou vegetací a navazující nivní louku se solitérními stromy, intenzivně
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udržovanou až téměř v parkové úpravě. Obdobně jako výše uvedené prvky ÚSES je
biocentrum fungující, avšak z hlediska druhovéhu složení je jeho stav nevyhovující.
LBK Okrouhličky - Bařovec má délku 700 m a představuje biokoridor fungující a
z pohledu vegetačního složení téměř vyhovující. Zahrnuje tok Bobrůvky s dobře zachovalým
korytem a bezprostředně navazující břehové porosty a vzrostlou doprovodnou vegetaci
s dominancí olše a topolu. Jediným problematickým místem – z hlediska funkčnosti
(prostupnosti) – je počáteční úsek v místě stávajícího silničního mostu přes Bobrůvku.

C.I.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, soustava NATURA
2000, významné krajinné prvky, památné stromy
Zvláště chráněná území odráží zvláštní územní ochranu podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody, v platném znění, tedy ochranu přírodně zachovalých a jedinečných území
velkého (národní park, chráněná krajinná oblast), menšího (národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace) až malého (národní přírodní památka, přírodní památka) rozsahu. Přírodní
parky jsou zřizovány k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a
přírodními hodnotami. Chráněná území soustavy NATURA 2000 (ptačí oblast, evropsky
významná lokalita) jsou součástí evropské sítě s takovými ochrannými podmínkami, které
umožňují zachovat přírodní stanoviště nebo stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu
rozšíření. Významným krajinným prvkem jsou ze zákona (zákon č. 114/1992 Sb.) všechny
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a dále i jiné ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které tak orgán ochrany přírody
zaregistruje. Za památný strom pak může orgán ochrany přírody vyhlásit mimořádně
významný strom, skupinu stromů či stromořadí.
Most mezi Mirošovem a Blažkovem se nenachází na území ani v těsné blízkosti
velkoplošného zvláště chráněného území (nejbližší je CHKO Žďárské vrchy – vzdálena cca 8
km), maloplošného zvláště chráněného území (nejbližší je přírodní památka Ouperek – cca 5
km), přírodního parku (Svratecká hornatina – cca 5 km), ptačí oblasti (Komárov – cca 63
km), evropsky významné lokality (Obecník – cca 6 km, Loučka – cca 12 km po proudu
Bobrůvky), registrovaného významného krajinného prvku (Lísecké prameniště, Údolí
Janovického potoka – oba cca 15 km) či památného stromu (Lípa ve Zvoli – cca 3 km).
Vzhledem k situování záměru v zalesněném údolí Bobrůvky je zřejmé, že budou
dotčeny významné krajinné prvky ze zákona. Realizací nového mostu ev. č. 36042-3 a
přeložky silnice III/36042 budou na několika místech (parcelách) dotčeny lesy a vodní toky
Bobrůvka a Mirošovský potok (případně údolní niva Bobrůvky).

Obr. 3. Územní systém ekologické stability v okolí posuzované lokality (str. 26)
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Oznámení záměru

C.I.3. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ochranná
pásma vodních zdrojů, chráněná ložisková území, dobývací
prostory, poddolovaná území, sesuvná území
Území dotčené záměrem neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod,
ochranném pásmu vodního zdroje, chráněném ložiskovém území, poddolovaném území ani
sesuvném území.
Posuzovaný záměr okrajově zasahuje do dobývacího prostoru Mirošov – hranice
dobývacího prostoru je vymezena na ploše stávající i navrhované silnice III/36042 v úseku
cca km 0,010–0,050.
Dobývací prostor Mirošov č. 7/0942 byl vyhlášen rozhodnutím č.j. Dop/800/80-Ku
Obvodního báňského úřadu v Brně s platností od 4.4.1980. Dobývací prostor je vymezen na
ploše 35,1967 ha v k.ú. Mirošov u Bobrové. Dobývací prostor byl stanoven pro dobývání
výhradního ložiska biotitické ruly (nevyhrazeného nerostu), získávanou surovinou je stavební
kámen (drcené kamenivo). Využití dobývacího prostoru je klasifikováno pod kódem 12 ložisko těžené, oprávněnou organizací je COLAS CZ, a.s.. Těžba probíhala a v současnosti
probíhá pouze v západní části dobývacího prostoru Mirošov, tj. zcela mimo posuzovanou
lokalitu (blíže viz obr. 2).

C.I.4. Území historického, kulturního nebo archeologického
významu
V záměrem dotčeném území se nenacházejí kulturní památky, památkové rezervace,
památkové zóny nebo významné archeologické lokality.
Na území obce Mirošov jsou evidovány dvě kulturní památky – zvonička, situovaná na
kopci na okraji intravilánu obce, a kříž, umístěný v poli jihovýchodně od obce. V Blažkově je
vyhlášena jediná nemovitá kulturní památka – boží muka v centru obce. V relativně nevelké
vzdálenosti od mostu přes Bobrůvku (cca 500 m východním směrem) je na území Blažkova
na terénní vyvýšenině nad silnicí III/36042 evidována významná archeologická lokalita
Babinec s pozůstatky hrádku (kategorie UAN I). Jako území s archeologickými nálezy
kategorie II je v Mirošově a Blažkově evidováno středověké a novověké jádro obou obcí.
Jako kulturně-historické centrum regionu lze označit Nové Město na Moravě
s vyhlášenou městskou památkovou zónou a především pak Žďár nad Sázavou, na jehož
území se nachází Zelená hora s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého, zapsaným na
seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
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C.I.5. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru
únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry v dotčeném území
Záměrem dotčené území nelze v žádném případě považovat za území hustě zalidněné.
Silnice III/36042 prochází Mirošovem a Blažkovem – malý obcemi venkovského typu (blíže
viz tabulka v kapitole C.II.8). Zároveň zde nelze hovořit o zatěžování nad míru únosného
zatížení či výskytu extrémních poměrů. Nejbližší stará ekologická zátěž drobného charakteru
je popisována v Dolní Rožínce, cca 2,5 km východně od mostu přes Bobrůvku (bývalá
skládka odpadu Starý lom - riziko kvalitativní nízké, riziko kvantitativní bodové).

C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Ovzduší a klima
KLIMATICKÉ POMĚRY
Podle klimatické klasifikace QUITTA (1971) a Atlasu podnebí Česka (2007) náleží
posuzované území do mírně teplé oblasti MW4. Standardní klimatické charakteristiky udává
následující tabulka:
hodnota

parametr

oblast MW4
počet letních dní
počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více
počet dní s mrazem
počet ledových dní
průměrná lednová teplota
průměrná dubnová teplota
průměrná červencová teplota
průměrná říjnová teplota
průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více
suma srážek ve vegetačním období
suma srážek v zimním období
počet dní se sněhovou pokrývkou
počet zatažených dní
počet jasných dní

20 až 30
140 až 160
110 až 130
40 až 50
-2 až -3°C
6 až 7°C
16 až 17°C
6 až 7°C
110 až 120
350 až 450 mm
250 až 300 mm
60 až 80
150 až 160
40 až 50

V blízkosti posuzovaného záměru nefunguje žádná oficiální meteorologická stanice.
Základní klimatické veličiny zájmové lokality lze pouze odvodit z výsledků dlouhodobých
měření nejbližších profesionálních meteorologických stanic sítě ČHMÚ Svratouch (733 m
n.m., cca 32 km SSZ od posuzované lokality) a Přibyslav (532 m n.m., cca 32 km ZSZ od
posuzované lokality):
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stanice

roční průměr
srážkový úhrn
(mm)
751
692

teplota vzduchu
(°C)
5,7
6,8

Svratouch
Přibyslav

sluneční svit
(hod)
1572
1613

Zdroj: http://www.chmi.cz

V širším zájmovém území je ze čtyřech základních směrů větru nejčastější západní
proudění (podíl cca 30 %), z osmi základních sektorů je největší četnost větru v západním
sektoru (cca 18 %), který je následován sektory severním, severozápadním a jihovýchodním
s obdobnou četností (každý kolem 12 %). Bezvětří je zastoupeno cca 15 %. Co se týká tříd
stability atmosféry, III. třída (izotermní) a IV. třída (normální) stability jsou dohromady
zastoupeny ve větší části roku. Širší zájmové území je tedy poměrně dobře provětrávané a
panují v něm dobré rozptylové podmínky (zdroj: ČHMÚ). Posuzovaná lokalita je však
umístěna ve výrazné údolní poloze, kde lze očekávat poněkud odlišné povětrnostní
podmínky. S větší převahou zde bude dominovat proudění severozápadní a jihovýchodní a
budou zde častější inverzní situace projevující se jak spíše podprůměrnými teplotními
průměry, tak relativně méně příznivými rozptylovými podmínkami.

KVALITA OVZDUŠÍ
Pravidelný monitoring kvality ovzduší se v posuzovaném území neprovádí. Měřicí
stanice, které, především díky menší vzdálenosti od hodnocené lokality a vhodné poloze
(antropogenně méně ovlivněné), poskytují výsledky měření dostatečně reprezentativní pro
zájmové území, jsou:
–

–

st. Křižanov ... měřicí program JKRIM, č. 1499, správce ČHMÚ, pozaďová stanice ve
venkovské zemědělské-obytné zóně, na okraji obce, 525 m n.m., cca 10 km JZ od
posuzované lokality,
st. Jihlava ... měřicí program JJIHA, č. 1477, správce ČHMÚ, pozaďová stanice v městské
obytné-obchodní zóně, na okraji obce, 502 m n.m., cca 40 km Z od posuzované
lokality.

Imisní pozadí v zájmovém území lze odhadnout na základě následujících výsledků
měření pro rok 2009:
suspendované částice
3
PM10 (µg/m )

3

oxid dusičitý (µg/m )
stanice
roční
průměr
Křižanov
Jihlava
limit

9,6
15,2
40

hodinový průměr denní průměr roční
max. / 19. nejvyšší
max. / 98% kvantil /
průměr
hodnota / 98% kvantil
36. nejvyšší hodnota
80,7 / 54,9 / 40,9
200 (19x překročení)

18,2
24,3
40

79,0 / 59,0 / 35,0
105,3 / 69,1 / 40,4
50 (36x překročení)

benzen
3
(µg/m )
roční
průměr
(2008)

1,1
5

Zdroj: http://www.chmi.cz
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Při odhadu imisního pozadí se vycházelo především z imisních hodnot naměřených
v Křižanově. Hodnota imisního pozadí pro benzen a oxid dusičitý v hodinovém průměru byla
extrapolována z údajů měřicí stanice v Jihlavě. Jako doplňující podpůrné údaje byly využity
také celorepublikové mapy znečištění ovzduší v roce 2008. Na základě údajů z let 2008 a
2009 je tak odhadnuto následující imisní pozadí v zájmovém území:
3

koncentrace (µg/m )

znečišťující látka
roční průměr

denní průměr (max./36.nejvyšší)

hodinový průměr (max.)

oxid dusičitý

10

-

50

suspendované částice PM10
benzen

20
1

65 / 37
-

-

Posuzovanou lokalitu mostu přes Bobrůvku na silnici III/36042 lze vyhodnotit jako
oblast s dobrou kvalitou ovzduší. Nejhorší je předpokládána situace znečištění
suspendovanými částice PM10, jedná se však o celorepublikový problém.

C.II.2. Hluk
Zájmová lokalita je vzhledem k poloze mimo zastavěná a člověkem intenzivně
využívaná území hlukově ovlivněna prakticky pouze automobilovou dopravou po silnici
III/36042. Jelikož výše uvedená silnice není vzhledem k malému dopravnímu významu
zahrnuta do sčítacích úseků dálniční a silniční sítě pro pravidelná sčítání dopravy, bylo
v místě přemostění Bobrůvky provedeno orientační terénní sčítání dopravy (viz kapitola
B.III.1). Tyto údaje následně posloužily jako jeden ze vstupů hlukového modelu
zpracovaného v programu SoundPLAN 6.3 (dalším vstupním údajem byl vrstevnicový model
terénu a 3D model silnice). Výstupem hlukového modelu byly hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq,T v referenčním bodě Blažkov č.p. 43 (ve výšce 3 m nad terénem a 2 m
před fasádou), tj. v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v dotčeném území, cca
200 m od stávajícího mostu.
Podle hlukového modelu je v daném referenčním bodě dosahována hodnota LAeq,T =
40,3 dB v denní době a hodnota LAeq,T = 32,7 dB v noční době. Podle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací platí v daném
případě hygienické limity pto tzv. „starou hlukovou zátěž“, tj. 70 dB v denní době a 60 dB
v noční době. Znamená to tedy, že limity nejsou v žádném případě překračovány. Stávající
hluková situace v dotčeném území je bezproblémová.
V zájmovém území pak lze ze stálých nebo dlouhodobě působících zdrojů hluku
identifikovat již pouze ty přirozené, a to zejména v podobě proudění vody v korytě Bobrůvky
a Mirošovského potoka a šumu lesních porostů, vytvářející přirozené hlukové pozadí lokality.
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C.II.3. Voda
HYDROGRAFICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY
V zájmovém prostoru mostu ev. č. 36042-3 na silnici III/36042 se nachází dva vodní
toky – řeka Bobrůvka, překonávaná mostním objektem, a Mirošovský potok, tekoucí
v bezprostřední blízkosti posuzovaného úseku silnice před mostem přes Bobrůvku a následně
do Bobrůvky ústící.
Bobrůvka si nejenom v zájmovém území zachovala polopřirozený charakter – důvodem
je zejména její poloha v zaříznutém údolí mimo souvisle zastavěná území. V úzké údolní nivě
Bobrůvky probíhají hranice záplavových území pětileté (Q5), dvacetileté (Q20) a stoleté (Q100)
vody v těsné vzájemné blízkosti (blíže viz obr. 2). Zájmový prostor tak je pravidelně
zasahován zvýšenými vodními stavy.
Bobrůvka (číslo hydrologického pořadí 4-15-01-076), pravostranný přítok Svratky u
Tišnova, je významným vodním tokem. Pramení ve Žďárských vrších severně od Nového
Města na Moravě v nadmořské výšce 725 m. Délka jejího toku je 62,61 km a celková plocha
povodí 389,67 km2. Nejvýznamnějším přítokem Bobrůvky je v km 54,5 Libochovka, řeka pak
je v krátkém úseku mezi tímto soutokem a ústím do Svratky často nazývána jako Loučka.
Průměrný průtok na Bobrůvce (Loučce) v Dolních Loučkách má hodnotu 2,12 m3.s-1.
Mirošovský potok (číslo hydrologického pořadí 4-15-01-091/0) je pravostranným
přítokem Bobrůvky těsně pod mostem ev. č. 36042-3. Pramení v lesním komplexu severně
od Moravce v nadmořské výšce 540 m. Na území obce Mirošov protéká několika rybníky,
z nichž největší je Velký mirošovský rybník. Délka vodního toku je 5,2 km.
Specifický odtok se v zájmovém území pohybuje okolo 5 l.s-1.km-2.

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY
Záměrem dotčené území spadá do hydrogeologického rajonu 6560 Krystalinikum v
povodí Svratky - střední část (vodního útvaru podzemních vod 65603 Krystalinikum v povodí
Svratky - západní část). V geologické stavbě převládají metamorfované horniny, proto
dominuje puklinová propustnost a v rámci rajonu nejsou vymezeny dílčí kolektory. Hladina
podzemní vody je volná, transmisivita vod nízká (T < 1.10-4 m2/s), mineralizace se pohybuje
na úrovni 0,3 až 1 g/l, vody jsou chemického typu Ca-Mg-HCO3-SO4 (http://heis.vuv.cz).
V širším zájmovém území přítomný puklinový kolektor hydrogeologického masivu
s proměnlivým podílem průlinové porozity v pásmu přípovrchového rozpukání a rozpojení
hornin je tvořen pararulami, migmatitickými rulami až migmatity s polohami vložkových
hornin pestré skupiny moldanubika a vykazuje transmisivitu T = 2,2.10-5 – 2,1.10-4 m2/s
(http://mapy.geology.cz).
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V dotčeném prostoru mostu přes Bobrůvku je však hydrogeologická situace vzhledem
ke specifické poloze odlišná – podél Bobrůvky lze identifikovat průlinový kolektor omezený na
vrstvu kvartérních sedimentů, a to převážně fluviálních písčito-hlinitých sedimentů, které jsou
inundované za vyšších vodních stavů, a v menší míře (směrem dál od toku při úpatí svahů)
deluviálních kamenitých až hlinito-kamenitých sedimentů.

VODOHOSPODÁŘSKÉ ZÁJMY
Zájmové území nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů ani do chráněné
oblasti přirozené akumulace vod. Významnější zdroje jímání podzemních vod se
v posuzovaném území nenacházejí. Následující charakteristika dotčených obcí vychází z Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina 2004.
Obec Mirošov disponuje vyhovujícím vodovodem, který je součástí skupinového
vodovodu Bobrová – Mirošov. Diametrálně odlišná je však situace v oblasti odvádění
odpadních vod. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez
předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Mirošovského potoka, část
rodinných domů je vybavena odpadními jímkami. V Mirošově není vybudována čistírna
odpadních vod. Proto je do budoucna uvažována výstavba kanalizace pro splaškové vody a
čistírny odpadních vod.
Obec (místní část) Blažkov disponuje taktéž vyhovujícím veřejným vodovodem, který je
napojen na skupinový vodovod Vír – Bystřice n. P. – Olší s úpravnou vody ve Víru.
V Blažkově je také vybudována jednotná kanalizační síť. Do kanalizace směřují odpadní vody
převážně předčištěné v biologických septicích, jediná výusť této sítě pak je zaústěna do
místní vodoteče, přítoku Bobrůvky. Část rodinných domů disponuje bezodtokými jímkami.
Přesto je stávající stav nevyhovující a je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící
pouze splaškové vody, přičemž splašky budou čerpány výtlakem do ČOV v nedaleké Zvoli.

C.II.4. Půda
Podle aktualizované a podrobné půdní mapy 1 : 50 000 (AOPK 2005) se půdní pokryv
v dotčeném území jednoznačně odráží od přítomných terénních a substrátových podmínek.
V údolní nivě Bobrůvky a Mirošovského potoka se na kvartérních, převážně fluviálních
uloženinách prolínají půdní typy (subtypy) fluvizem glejová a glej fluvický – tento půdní
pokryv tvoří většinu zájmového území. Při úpatí údolních svahů pak do zájmového území
zasahuje v širším prostoru nejčastější půdní typ – kambizem mesobazická, typicky dominující
na zvětralinách metamorfitů a žul a jejich svahovinách. V místech strmějších svahů a výstupů
skalních hornin může do zájmového území zasahovat také ranker kambický.
Co se týká dalších charakteritik půdy, převažují zde (v údolní nivě) půdy bezskeletovité
až slabě skeletovité a hluboké až středně hluboké (http://ms.sowac-gis.cz).
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Trvalý a dočasný zábor zemědělské půdy způsobený posuzovanou přeložkou silnice
III/36042 je vyčíslen při diferenciaci půdy na bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a
odpovídající třídy ochrany v kapitole B.II.1. Tím jsou potvrzeny výše uvedené charakteristiky
půdního pokryvu dotčeného území – je zde identifikována následující hlavní půdní jednotka:
68

Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně
vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim.

C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje
GEOLOGICKÉ POMĚRY
Rámcové geologická skladba území již byla naznačena v předchozích kapitolách. Podle
geologické mapy ČR 1 : 50 000 (http://mapy.geology.cz) lze v záměrem dotčeném území
identifikovat v geologickém podkladu následující horninové jednotky:
– pararula až migmatit – stáří: paleozoikum až proterozoikum, typ: metamorfity,
geologický region: moldanubikum (počáteční úsek posuzovaného úseku silnice
III/36042 před mostem mimo vlastní údolní nivu, pravý břeh Bobrůvky),
– nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk) – stáří: kvartér, typ: nezpevněné sedimenty,
geologický region: kvartér Českého masivu a Karpat,
– migmatit, rohovec – stáří: paleozoikum až proterozoikum, typ: metamorfity, geologický
region: moldanubikum (koncový úsek posuzovaného úseku silnice III/36042 za
mostem mimo vlastní údolní nivu, levý břeh Bobrůvky).

RELIÉF
Silnice III/36042 je vedena zaříznutým údolím Mirošovského potoka, překračuje říčku
Bobrůvku a dále směřuje jejím zaříznutým údolím. Ze širšího pohledu se jedná o členitou
údolní lesní krajinu. Svahy údolí Bobrůvky i Mirošovského potoka lze zařadit do kategorie
příkře skloněných (15° až 25°), maximálního sklonu (přes 21°) a zároveň maximálního
výškového rozdílu (téměř 60 m) zde dosahuje údolní svah na levém břehu Bobrůvky na konci
posuzovaného úseku. Vzhledem k poměrně malému rozsahu záměru se nadmořská výška
v přímo dotčeném území pohybuje v rozmezí pouze cca 453 - 457 m.
Současně používaná geomorfologická klasifikace (http://geoportal.cenia.cz) řadí
zájmovou lokalitu do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Českomoravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina a
podcelku Bítešská vrchovina. Tok Bobrůvky dělí zájmové území na dvě poloviny – západní
spadající do okrsku Bobrovská pahorkatina a východní spadající do okrsku Novoměstská
pahorkatina.
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Křižanovská vrchovina zaujímá největší část Vysočiny. Vytváří oblouk, který začíná na
jihu, táhne se přes střed a končí na východě kraje. Pro Křižanovskou vrchovinu je
charakteristický mírně zvlněný reliéf a rozsáhlé plošiny s hluboce zaříznutými údolími
některých řek.

PŘÍRODNÍ ZDROJE
V zájmovém území se nenachází chráněné ložiskové území, posuzovaný záměr však
okrajově zasahuje do dobývacího prostoru Mirošov. Hranice dobývacího prostoru je
vymezena na ploše stávající i navrhované silnice III/36042 v úseku cca km 0,010–0,050
(blíže viz obr. 2). Dobývací prostor Mirošov je vymezen na ploše 35,1967 ha v k.ú. Mirošov u
Bobrové a je stanoven pro dobývání výhradního ložiska biotitické ruly (nevyhrazeného
nerostu), získávanou surovinou je stavební kámen (drcené kamenivo). Těžba probíhala a
v současnosti probíhá pouze v západní části dobývacího prostoru Mirošov, tj. zcela mimo
posuzovanou lokalitu.
Kromě potenciálních nerostných zdrojů má zájmové území určitý omezený vodní
potenciál.

C.II.6. Flóra a fauna
Posuzovaný úsek silnice III/36042 podle individuálního biogeografické členění (CULEK
1996) spadá do západního výběžku Sýkořského bioregionu. Typologické biogeografické
členění (CULEK 2005) vylišuje v údolí Bobrůvky jedinou jednotku – biochoru 4UQ - výrazná
údolí v pestrých metamorfitech 4. vegetačního stupně.
Za účelem posouzení vlivů na flóru a faunu byl proveden botanický a zoologický
průzkum, jenž je plně popsán v následujícím textu. Informace o současném stavu flóry v
dotčeném území poskytují výsledky botanického průzkumu, jenž byl proveden RNDr.
Martinem Duchoslavem, Ph.D. (DUCHOSLAV 2010). Informace o současném stavu fauny v
dotčeném území poskytují výsledky zoologického průzkumu, jenž byl proveden RNDr.
Vladimírem Lemberkem (LEMBERK 2010).

FLÓRA

Popis dotčeného území a jeho okolí
Zájmové území lze dle požadavku zadavatele ohraničit údolím řeky Bobrůvky v okolí
stávajícího mostu a přilehlého úseku silnice III. třídy mezi Mirošovem a Blažkovem (kraj
Vysočina, okres Žďár n. S.). Stávající silnice včetně původního mostu bude po dokončení
posuzované stavby odstraněna a takto vzniklá plocha rekultivována.
Studované území spadá geomorfologicky celé do celku Křižanovská vrchovina,
podcelku Bítešská vrchovina v rámci oblasti Českomoravská vrchovina (DEMEK ET AL. 1987).
Z fytogeografického hlediska náleží území do oblasti mezofilní květeny (Mezofytikum), a v ní
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do okresu 67. Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1989). Podle geobotanické rekonstrukční
mapy (NEUHÄUSLOVÁ ET AL. 1998) by bylo území pokryto bikovou bučinou as. Luzulo-Fagetum,
podél vodních toků pak potočními luhy sv. Alnion glutinoso-incanae. Tato přirozená lesní
vegetace byla z větší části nahrazena kulturními lesy (smrk, borovice, modřín). Na severním
okraji studovaného území se nachází lokální biocentrum, řeka Bobrůvka pak tvoří lokální
biokoridor, na východním okraji území (prosto zásahů) je veden regionální biokoridor.
Reliéf dotčeného území tvoří zařezané údolí řeky Bobrůvky v nadmořské výšce cca 450
(dno údolí) - 500 m n. m (horní hrana údolí). Komunikace prochází převážně lesem, pouze
při křížení s Bobrůvkou se setkává s nelesní vegetací a dále vede podél toku a lemuje
zanedbanou luční vegetaci. Podél komunikace se občas objevuje doprovodná stromová
zeleň, popř. je silnice zcela bez doprovodné zeleně.

Lokalizace studovaného území
Průzkum byl prováděn v pásu o šířce cca 50 m na obě strany od okraje stávající silnice
III/36042 v úseku se začátkem cca 100 m před stávajícím mostem a koncem cca 100 m za
plánovaným přemostěním. Průzkum se týkal vlastního bezprostředního tělesa silnice a mostu,
příkopů silnice a jejich přilehlého okolí, a to jak v okolí stávajícího mostu, tak v okolí
budoucího, nově plánovaného mostu. Zároveň byly studovány i porosty na svazích nad
silnicí, které nejsou bezprostředně ohroženy, ale mohou být potenciálně ovlivněny stavebními
pracemi, louky, a břehové porosty Bobrůvky. Pro účely průzkumu bylo sledované území
zpracováno do 4 úseků (viz obr. 4).

Metodika botanického výzkumu
Území dotčené navrhovanou stavbou bylo za účelem terénního botanického výzkumu
navštíveno dne 1.10.2010. Byl kladen zvláštní zřetel na přírodovědně cenné lokality a v
kontextu s existujícím územním systémem ekologické stability.
Na území byl proveden botanický a fytocenologický průzkum zaměřený:
–

–

na floristické složení porostů tvořících vegetaci území s důrazem na druhy chráněné
státem (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a ohrožené (Červený seznam cévnatých rostlin ČR,
PROCHÁZKA ET AL. 2001),
vegetační charakteristiku porostů lokalit s důrazem na společenstva ohrožená (kategorie
1, popř. 2 dle MORAVEC ET AL. 1995).

Nomenklatura taxonů je uvedena dle práce KUBÁT ET AL. (2002), nomenklatura
syntaxonů dle práce MORAVEC ET AL. (1995), popř. CHYTRÝ ET AL. (2001).
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Obr. 4. Vyznačení zájmového území (žlutá čára) s dílčími úseky (ohraničeny modrou tečkovanou
čarou a označeny čísly 1-4)

Výsledky floristického a vegetačního průzkumu
Na studovaném území bylo nalezeno celkem 94 taxonů cévnatých rostlin (viz tab. na
str. 39). Níže jsou jednotlivé úseky podrobně charakterizovány z botanického hlediska.
Úsek 1

Jedná se o pravý a levý okraj stávající silnice (do šíře 20 m) před mostem ve směru od
Mirošova až po pravý břeh řeky Bobrůvky.
Silnice klesá v údolí, přičemž poblíž mostu leží na násypu mezi tokem Bobrůvky a
Mirošovským potokem. Podél Mirošovského potoka se nachází liniový porost potočních olšin
as. Stellario-Alnetum, který poblíž soutoku s Bobrůvkou těsně vedle stávajícího mostu
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přechází v sekundární porost smrčiny, která má ale typické bylinné patro potočních luhů
(obr. 5-7). Podél toku potoka se ve stromovém patře vyskytuje olše Alnus glutinosa, a dále
Sorbus aucuparia, Picea abies, jasan Fraxinus excelsior. Toto stromové patro je poblíž
soutoku s Bobrůvkou nahrazeno dominantním smrkem. Keřové patro podél Mirošovského
potoka je poměrně bohaté, dominuje v něm líska Corylus avellana, a dále se zde vyskytují
druhy Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum, Acer platanoides, Rubus idaeus, Sambucus
racemosa, Rubus fruticosus agg. Keřové patro pod smrčinou je naopak pouze vzácně
rozvinuté. Bylinné patro je poměrně dobře a bohatě rozvinuto, a vyskytují se v něm typické
druhy luhů a obecně listnatých lesů, mj. Stellaria holostea, Festuca gigantea, Euphorbia

dulcis, Melica nutans, Luzula pilosa, Athyrium filix-femina, Mercurialis perennis, Oxalis
acetosella, Asarum europaeum aj., vedle nich i další druhy vlhkých stanovišť, např.
Chaerophyllum aromaticum, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum aj. Jako
semenáček byla nalezena i ohrožená jedle Abies alba. Dominantním druhem ve smrčině je
třtina Calamagrostis arundinacea. Podél silnice se vyskytují ojediněle lípy Tilia cordata ve
stáří cca 70 let.
Dílčí závěr: V úseku nebyly zaznamenány žádné druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb.,
pouze jeden ohrožený druh dle Červeného seznamu (PROCHÁZKA ET AL. 2001) – jedle Abies
alba. Navrhovanou stavbou budou okrajové partie kolem silnice ovlivněny, smrčina mezi
stávající silnicí a Mirošovským potokem bude z větší části vykácena, dále je i pravděpodobné
narušení břehového porostu Mirošovského potoka.
Úsek 2

Jedná se o opuštěnou louku a přilehlé břehové porosty a náletové dřeviny při pravém
břehu Bobrůvky, jižně od navrhovaného mostu a Mirošovského potoka.
Jedná se opuštěné pcháčové louky sv. Calthion, nyní silně degradované, dlouhodobě
nekosené, zarůstající náletovými dřevinami. V bylinném patře dominují druhy Cirsium
oleraceum, Urtica dioica, Phalaris arundinacea, Symphytum officinale, Deschampsia
cespitosa, Festuca gigantea, Stellaria nemorum, Chaerophyllum aromaticum, C. hirsutum aj.
Části porostů jsou zarostlé náletem Rubus idaeus, Prunus spinosa a Cornus sanguinea.
Podél břehů Bobrůvky se nachází rozptýleně linie olší Alnus glutinosa, místně s příměsí
smrku a jasanu, přičemž na části úseku je vysazen kulturní Populus x canadensis. V podrostu
převažují vysoké traviny a byliny, mj. Phalaris arundinacea, Urdica dioica, Cirsium oleraceum,
Aegopodium podagraria, Impatiens parviflora, I. glandulifera.
Jedná se o silně
ruderalizovaný fragment potočních olšin svazu Alnion glutinoso-incanae.
Dílčí závěr: V úseku nebyly zaznamenány žádné druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb.,
ani druhy ohrožené dle Červeného seznamu (PROCHÁZKA ET AL. 2001). Vzhledem k poloze za
Mirošovským potokem může být porost potočních luhů stavbou narušen jen minimálně, popř.
může být část opuštěné louky využita jako dočasná deponie zeminy.
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Úsek 3

Jedná se o okraje lesního porostu nad stávající silnicí a levý okraj silnice za mostem ve
směru na Blažkov.
Lesní porost nad silnicí za přemostěním je tvořen sekundární smrčinou s velmi chudým
keřovým a bylinným patrem, které je převážně tvořeno běžnými acidofyty (Calamagrostis
arundinacea, C. epigeios). Druhově pestřejší a zajímavější jsou pouze lesní okraje těsně nad
silnicí, v místech strže, které hostí některé méně běžné acidofyty, resp. druhy lesních lemů a
sušších luk, mj. Trifolium medium, Clinopodium vulgare, Knautia drymeia, Lychnis viscaria,
Silene nutans, Calamagrostis arundinacea.
Dílčí závěr: V úseku nebyly zaznamenány žádné druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb.,
a pouze jeden ohrožený druh dle Červeného seznamu (PROCHÁZKA ET AL. 2001) – Knautia
drymeia. Stavebními úpravami stávající silnice budou okrajové partie kolem silnice ovlivněny
minimálně (úprava příkopu).
Úsek 4

Jedná se o stávající most přes řeku Bobrůvku, úsek s plánovaným novým přemostěním
a dále liniový tok Bobrůvky a její blízké okolí na levém břehu.
Stávající most přes řeku není osídlen žádnými vzácnými druhy rostlin (obr. 11). V
záhybu silnice východně od stávajícího mostu a dále v pásu po levém břehu řeky Bobrůvky
se nachází ruderalizovaná vegetace říčních rákosin s dominantní lesknicí Phalaris
arundinacea. V porostu se dále vyskytují druhy Impatiens glandulifera, Poa trivialis, Elymus
caninus, Calystegia sepium, Artemisia vulgaris, Cirsium oleraceum, aj. Zhruba po 30 m
jihovýchodním směrem se po okraji toku vyskytuje řídký porost křovin s trnkou Prunus
spinosa, na který navazuje liniový porost s olší Alnus glutinosa, s podrostem ad úsek 2. Podél
pravého okraje silnice (po směru toku) se vyskytují v nepravidelných rozestupech lípy Tilia
cordata. V toku nebyly zaznamenány žádné makrofytní (vodní) rostliny.
Dílčí závěr: V úseku nebyly zaznamenány žádné druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb.,
ani žádné ohrožené druhy dle Červeného seznamu (PROCHÁZKA ET AL. 2001). Úsek bude zčásti
narušen výstavbou nového mostu, bude též nutno odstranit několik břehových olší a líp
podél silnice.
Seznam nalezených taxonů cévnatých rostlin

V následující tabulce je uveden seznam taxonů cévnatých rostlin, které byly ve
studovaném území nalezeny. Druhy jsou seřazeny dle abecedy. Dále jsou označeny druhy
ohrožené dle Červeného seznamu flóry ČR s příslušnou kategorií ohrožení. Na studovaných
úsecích nebyl zjištěn žádný chráněný taxon cévnatých rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění.
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Taxon
Abies alba
Acer platanoides
Achillea millefolium agg.
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera agg.
Ajuga reptans
Alchemilla sp.
Alnus glutinosa
Artemisia vulgaris
Asarum europaeum
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Betula pendula
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Centaurea jacea
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum hirsutum
Chelidonium majus
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium oleraceum
Clinopodium vulgare
Corylus avellana
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Elymus caninus
Epilobium montanum
Euphorbia dulcis
Festuca gigantea
Festuca rubra agg.
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galeobdolon montanum
Galeopsis pubescens
Galium album
Geranium robertianum
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Impatiens glandulifera

Ochrana Výskyt Taxon
Impatiens parviflora
C3
x
Juncus effusus
x
Knautia drymeia
x
Lamium maculatum
x
Larix decidua
x
Lolium perenne
x
Lonicera xylosteum
x
Luzula pilosa
x
Lychnis viscaria
x
Lysimachia nummularia
x
Lysimachia vulgaris
x
Melica nutans
x
Mercurialis perennis
x
Moehringia trinervia
x
Mycelis muralis
x
Oxalis acetosella
x
Pastinaca sativa
x
Petasites albus
x
Phalaris arundinacea
x
Picea abies
x
Poa nemoralis
x
Poa pratensis
x
Poa trivialis
x
Populus x canadensis (P. deltoides x nigra)
x
Prunus avium
x
Prunus padus
x
Prunus spinosa
x
Pulmonaria obscura
x
Ranunculus repens
x
Rubus idaeus
x
Rumex obtusifolius
x
Salix fragilis
x
Sambucus racemosa
x
Scrophularia nodosa
x
Senecio ovatus
x
Silene nutans
x
Solanum dulcamara
x
Sorbus aucuparia
x
Stachys sylvatica
x
Stellaria nemorum
x
Symphytum officinale
x
Taraxacum sect. Ruderalia
x
Tilia cordata
x
Trifolium medium
x
Trisetum flavescens
x
Urtica dioica
x
Vicia sepium
x
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Ochrana Výskyt
x
x
C4
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Obr. 5. Pohled na smrkový porost poblíž soutoku Mirošovského potoka s Bobrůvkou (úsek 1).

Obr. 6. Břehový porost Mirošovského potoka (úsek 1).
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Obr. 7. Most přes Bobrůvku, vlevo smrčina (úsek 1).

Obr. 8. Opuštěná louka sv. Calthion, zarůstající náletovými dřevinami (úsek 2).
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Obr. 9. Úsek 3 s lesním okrajem a přítomností některých druhů lesních lemů. Vpravo Bobrůvka.

Obr. 10. Pohled na úsek 4 v místech, kde bude stát nový most přes Bobrůvku.
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Obr. 11. Pohled na úsek 4 – stávající most.

FAUNA

Popis území dotčeného záměrem a jeho okolí
Jedná se o přeložku krátkého úseku silnice III. třídy mezi Mirošovem a Blažkovem (kraj
Vysočina, okres Žďár n/S) s těžištěm ve výstavbě nového jednopolového mostu přes říčku
Bobrůvku. Stávající silnice včetně původního mostu bude po dokončení posuzované stavby
odstraněna a takto vzniklá plocha rekultivována. Průzkum byl tedy realizován nejen v
prostoru vlastní stavby, ale také v bezprostředním okolí stávající silnice a mostu. Území je
situováno ve středu Českomoravské vrchoviny jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou
(kraj Vysočina). Nadmořská výška se zde pohybuje v rozmezí 450 až 460 metrů.
Biogeograficky spadá celé posuzované území do bioregionu Velkomeziříčského (CULEK 1996).
Klimaticky se podle QUITTA (1971) jedná o území z oblasti mírně teplé (okrsek MT 5),
přičemž průměrná roční teplota zde dosahuje hodnot 7,6°C a roční úhrn srážek 594 mm.
V posuzovaném území se však projevuje lokální anomálie, konkrétně údolní teplotní inverze.
Reliéf dotčeného území je údolní s nevelkou výškovou členitostí. Hydrologicky je
v území dominantní říčka Bobrůvka s pravostranným přítokem Mirošovským potokem, který
se do řeky vlévá v bezprostřední blízkosti plánované přeložky. Z půd zde zcela převládají
kyselé kambizemě (CULEK 1996).
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Podle geobotanické rekonstrukce (NEUHÄUSLOVÁ ET AL. 1998) by území pokrývaly
částečně acidofilní bučiny a jedliny (Luzulo-Fagion) – především biková bučina (LuzuloFagetum), a také květnaté bučiny (Eu-Fagenion) – především bučina s kyčelnicí devítilistou
(Dentario enneaphylli-Fagetum). Tato přirozená vegetace je zde v současnosti takřka bez
výjimky nahrazena hospodářskými, většinou monokulturními (smrkovými) lesy, a to
především na svazích údolí. Zbytky přirozené vegetace se vyskytují v úzkém lemu na březích
řeky Bobrůvky. V nivě řeky rostou olše lepkavé, netýkavky žlaznaté, kapraď samec, líska
obecná, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, kopytník evropský, ostružiník křovitý a další
druhy. Do posuzovaného území zasahuje kosená louka přiléhající k rekreačním objektům na
levém břehu proti proudu nad mostem.

Chráněné části přírody a ÚSES
V posuzovaném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V území není vyhlášena přechodně chráněná
plocha ani přírodní park, evropsky významná lokalita či ptačí oblast. Z významných
krajinných prvků ze zákona, kterými jsou lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy, je navržená
stavba v kontaktu s říčkou Bobrůvkou a okolními lesními komplexy. Z hlediska ÚSES se
plánovaná přeložka dotýká lokálního biocentra a regionálního biokoridoru a protíná lokální
biokoridor podél říčky Bobrůvky (viz obr. 3). Evropsky významná lokalita Loučka se nachází
cca 12 km po toku Bobrůvky.

Metodika faunistického výzkumu
Území dotčené plánovaným záměrem bylo za účelem zoologického průzkumu
navštíveno jako celek, ovšem zvýšená pozornost byla věnována takovým dílčím plochám, kde
z hlediska charakteru vegetace či konfigurace terénu existoval reálný předpoklad zvýšeného
výskytu živočichů. Celé území dotčené projektovaným záměrem bylo za účelem terénního
výzkumu živočichů navštíveno v průběhu podzimního období roku 2010 dne 7.10.2010.
Metodicky bylo u jednotlivých taxonomických skupin postupováno následovně:

Bezobratlí: využity byly standardní inventarizační metody: cílený odchyt (především
pomocí entomologické síťky a smýkadla), náhodný sběr či vizuální registrace,
Ryby a mihulovci: využito bylo jednorázového lovu pomocí čeřenu 1x1 m,
Obojživelníci: použito bylo přímé vizuální registrace (včetně event. larválních stádií),
odchyt do síťky ve vhodných biotopech, nálezy kadáverů na silnicích,
Plazi: využita především vizuální registrace se zaměřením na zjištění rozmnožování
(zjištění mláďat),
Ptáci: využita akustická i vizuální (případně pomocí triedru 8-20 x 50) registrace se
zaměřením na vyhledávání hnízd, mláďat a dalších ev. projevů rozmnožování,
Savci: vizuální registrace, nálezy kadáverů u silnic, stop a pobytových značek.
Mimoto byla provedena rešerše recentních literárních pramenů, které by se dotýkaly
zkoumaného území s jedním pozitivním zjištěním (střevle potoční – sdělení Místního
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rybářského svazu). K získání především starších údajů o výskytu živočichů byla rovněž
využita i databáze AOPK ČR.

Výsledky
Přehled zjištěných druhů živočichů v posuzovaném území

V průběhu terénního průzkumu bylo na území dotčeném plánovaným záměrem
přeložky silnice III/36042 u Mirošova zjištěno celkem 82 druhů bezobratlých a 42 druhů
obratlovců (z toho byly 3 druhy ryb, 1 druh obojživelníků, 1 druh plazů, 30 druhů ptáků a 7
druhů savců). Z celkového počtu 124 zjištěných druhů živočichů bylo 5 druhů zvláště
chráněných podle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění (lokalizace těchto zvláště
chráněných druhů je pod přísl. číselným označením zaznamenána v obr. 12).
Přesný přehled druhů živočichů zjištěných v sledovaném území (řazeno taxonomicky a
abecedně dle českých jmen) podává následující tabulka (vysvětlivky: stupeň ochrany (podle
Vyhl. MŽP č. 395/92 Sb., v platném znění) – KO = druh kriticky ohrožený, SO = druh silně
ohrožený, O = druh ohrožený; charakter výskytu – R = rozmnožující se v lokalitě, M =
pravidelný migrant, N = náhodný výskyt, P = zaletuje za potravou, T = odchyt do pasti, D =
zjištěn ultrazvukovým detektorem, U = nalezen uhynulý, St = pobytové značky a stopy, S =
chycen do síťky, V = pouze vizuální pozorování, A = akustické zjištění):

české jméno
bezobratlí
měkkýši (Molusca)
hlemýžď zahradní
plamatka lesní
vlahovka narudlá
kroužkovci (Annelida)
žížala obecná
členovci (Arthropoda)
běžník kopretinový
křižák obecný
křižák podzimní
křižák pruhovaný
listovník štíhlý
lovčík hajní
pavučenka létavá
plachetnatka jazýčková
sekáč rohatý
snovačka pečující
stonožka škvorová
stínka obecná
hmyz (Insecta)
vážky (Odonata)
šídlatka páskovaná
šidélko páskované
šidélko kroužkované

odborné jméno

stupeň označení charakter
výskytu
ochrany v obr. 12 výskytu

Helix pomatia
Arianta arbustorum
Monachoides incarnatus

V, R
V
V

Lumbricus terrestris

V

Misumena vatia
Araneus diadematus
Metellina segmentata
Argiope bruennichi
Tibellus oblongus
Pisaura mirabilis
Erigone atra
Diplostyla concolor
Phalangium opilio
Theridion impressum
Lithobius forficatus
Porcelio scaber

R, V
V, S
V, R
V, R
V, S
S
S
V, S
V
S
V
V

Lestes sponsa
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum

V, S
V, S
S
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české jméno
rovnokřídlí (Orthoptera)
kobylka zelená
saranče
saranče běžná
škvoři (Dermaptera)
škvor obecný
ploštice (Heteroptera)
klopuška travní
klopuška trojskvrnná
kněžice chlupatá
kněžice trávozelená
kněžice zrnitá
ploštička luční
ruměnice pospolná
vroubenka smrdutá
vroubenkovka červená
křísi (Cicadomorpha)
pěnodějka obecná
pěnodějka olšová
srpice (Mecoptera)
srpice obecná
brouci (Coleoptera)
bázlivec olšový
drabčík
chrobák lesní
kovařík
kovařík
kovařík šedý
kvapník kovový
malinovník šedý
slunéčko sedmitečné
střevlíček obecný
střevlík zrnitý
tesařík obecný
zlatohlávek zlatý
motýli (Lepidoptera)
babočka siťkovaná
bělásek řeřichový
kovolesklec gama
modrásek jehlicový
okáč bojínkový
okáč poháňkový
okáč luční
přástevník kostivalový
soumračník jahodníkový
soumračník rezavý
štětconoš trnkový
chrostíci (Trichoptera)
chrostík
dvoukřídlí (Diptera)
bzikavka dešťová
bzučivka obecná
bzučivka zlatá
kloš jelení

odborné jméno
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stupeň označení charakter
výskytu
ochrany v obr. 12 výskytu

Tettigonia viridissima
Chorthippus vagans
Chorthippus apricarius

V
S, R?
S

Forficula auricularia

V, S

Notostira erratica
Capsodes gothicus
Dolycoris baccarum
Palomena prasina
Troilus luridus
Spilostethus saxatilis
Pyrrhocoris apterus
Coreus marginatus
Corizus hyoscyami

S
S
S, R
V, S
V, S
V, S
V
V, S
S

Philaenus spumarius
Aphrophora alni

V, R
S

Panorpa communis

S, V

Agelastica alni
Philonthus sp.
Geotrupes stercorosus
Hemicrepidius niger
Selatosomus aeneus
Agrypnus murinus
Amara aenea
Byturus aestivus
Coccinella septempunctata
Pterostichus vulgaris
Carabus granulatus
Leptura rubra
Cetonia aurata

R
U
V, R
V, S
V, S
V
V
V
V, R
V
V
V
V, S

Araschnia levana
Anthocharis cardamines
Autographa gamma
Polyommatus icarus
Melanargia galathea
Coenonympha pamphilus
Maniola jurtina
Euplagia quadripunctaria
Pyrgus malvae
Ochlodes sylvanus
Orgyia antiqua

R, V, S
V
S
V, S
V, R
V, S
V, S
V, S
V
V, S
R, V

Potamophylax sp.

S, V

Haematopota pluvialis
Calliphora vicina
Lucilia caesar
Lipoptena cervi

S
V, S
V, S
V
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české jméno
komár pisklavý
masařka obecná
moucha domácí
pestřenka pruhovaná
pestřenka rybízová
pestřenka štíhlá
roupec
slunilka pokojová
tiplice
blanokřídlí (Hymenoptera)
chluponožka chrastavcová
kutilka
mravenec drnový
mravenec obecný
pískorypka
sršeň obecná
včela medonosná
vosa obecná
žlabatka listová
obratlovci
ryby (Pisces)
pstruh obecný
střevle potoční
vranka obecná
obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná
plazi (Reptilia)
ještěrka živorodá
ptáci (Aves)
brhlík lesní
budníček menší
datel černý
dlask tlustozobý
drozd kvíčala
drozd brávník
holub hřivnáč
káně lesní
konipas bílý
konipas horský
kos černý
králíček obecný
mlynařík dlouhoocasý
pěnice černohlavá
pěnkava obecná
pěvuška modrá
skorec vodní
sojka obecná
stehlík obecný
strakapoud velký
strnad obecný
střízlík obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka

odborné jméno

stupeň označení charakter
výskytu
ochrany v obr. 12 výskytu

Culex pipiens
Sarcophaga carnaria
Musca domestica
Episyrphus balteatus
Syrphus ribesii
Sphaerophoria scripta
Leptogaster cylindricus
Fannia canicularis
Tipula sp.

V, R
S
S
V, S
V, S
V, S
S
S
S

Dasypoda hirtipes
Ammophila sp.
Tetramorium caespitum
Lasius niger
Andraena sp.
Vespa crabro
Apis melifera
Vespula vulgaris
Cynips quercusfolii

S
V, S
V
V
S
V
V, S
V
V

Salmo trutta
Phoxinus phoxinus
Cottus gobio

O
O

1
2

V

Bufo bufo

O

3

M

SO

4

R

Zootoca vivipara
Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Dryocopos martius
Coccothraustes coccothr.
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Columba palumbus
Buteo buteo
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Turdus merula
Regullus regullus
Aegithalos caudatus
Sylvia atricapilla
Fringilla coelebs
Prunella modularis
Cinclus cinclus
Garrulus glandarius
Carduelis carduelis
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Troglodytes troglodytes
Parus major
Parus caeruleus
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R
P
R
R
R
R, P
P, M
P
P
R
P
P
R
R
R
R, P
R?
R, M
R
R
R
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české jméno
sýkora uhelníček
sýkora parukářka
sýkora lužní
šoupálek dlouhoprstý
špaček obecný
žluna zelená
savci (Mammalia)
ježek západní
krtek obecný
kuna lesní
myšice lesní
norník rudý
rejsek obecný
vydra říční

odborné jméno

stupeň označení charakter
výskytu
ochrany v obr. 12 výskytu

Parus ater
Parus cristatus
Parus montanus
Certhia familiaris
Sturnus vulgaris
Picus viridis

P
P
P
R?
P
R, M

Erinaceus europaeus
Talpa europaea
Martes martes
Apodemus flavicollis
Clethrionomys glareolus
Sorex araneus
Lutra lutra

P, V
V
St
U
U, V
U
N, M

SO

5

Přehled druhů živočichů zvláště chráněných dle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

V území dotčeném plánovaným záměrem přeložky silnice III/36042 u Mirošova bylo
terénním a literárním šetřením zaznamenáno celkem 5 zvláště chráněných druhů živočichů
(podle Vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění). Lokalizace jejich zjištěného výskytu je
znázorněna v obr. 12 (číselné kódy jednotl. druhů jsou uvedené v předcházející tabulce).
Komentář k charakteru a početnosti jejich výskytu, vazbě na prostředí, vlivu plánovaného
záměru na jejich výskyt atd. je uveden v následujícím textu.
Obr. 12. Výskyt jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů v posuzovaném území.
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Druhy kriticky ohrožené
Druhy silně ohrožené
J e š t ě r k a ž i v o r o d á (Zootoca vivipara) (4): Zjištěna byla pouze v prostředí
s travním porostem v těsné blízkosti mostu. Její početnost zde ovšem nebyla vysoká,
zaznamenány byly jen jednotlivé exempláře. Zcela jistě zde však probíhá reprodukce,
pozorována byla i mláďata a nedospělí jedinci. Realizací záměru budou zasažena místa jejího
výskytu (demolice levobřežní opěry stávajícího mostu a odstranění tělesa stávající silnice), je
třeba realizovat nápravná opatření.
V y d r a ř í č n í (Lutra lutra) (5): Byly zjištěny starší pobytové stopy (trus) na
kamenech v podmostí svědčící o výskytu ve vzdálenějším časovém období (před několika
měsíci). Druh zřejmě územím pouze migruje nebo území leží na okraji teritoria stálého
výskytu. Není pravděpodobné, že by plánovaná přeložka silnice jakkoliv ovlivnila samotný
výskyt i případné rozmnožování tohoto druhu.
Druhy ohrožené
Přestože nebyla při terénním
S t ř e v l e p o t o č n í (Phoxinus phoxinus) (1):
průzkumu zjištěna, její výskyt v dotčeném úseku Bobrůvky je udáván členy Místního
rybářského svazu a pracovníky AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod. Populace by mohla být
realizací záměru ohrožena, je proto nutné dodržet všechna navrhovaná (především časová a
prostorová) opatření k eliminaci nepříznivých vlivů.
V r a n k a o b e c n á (Cottus gobio) (2): Zjištěna byla vizuálně v toku Bobrůvky. Jedná
se nejspíš o relativně početnou populaci rozšířenou i níže po toku, kde bylo vyhlášeno EVL
Loučka (č. CZ 0623324) – předmětným druhem je zde právě vranka. Populace by mohla být
realizací záměru ohrožena, je proto nutné dodržet navrhovaná opatření k eliminaci
nepříznivých vlivů.
R o p u c h a o b e c n á (Bufo bufo) (3): Výskyt kadáveru byl zjištěn na okraji stávající
silnice u mostu. Tento suchozemský obojživelník bude rozšířen jistě i v jiných částech údolní
nivy Bobrůvky v okolí, kde pravděpodobně probíhá i jeho rozmnožování (v posuzovaném
území nejsou k její reprodukci vhodné podmínky). Vliv výstavby a provozu silnice na tento
zvláště chráněný druh obojživelníka lze hodnotit jako nepřímý a nevýznamný.
Obr. 13. Použité hnízdo skorce vodního pod mostní konstrukcí.
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Obr. 14. Stávající most přes řeku Bobrůvku.

Obr. 15. Mirošovský potok – pravostranný přítok Bobrůvky těsně nad soutokem.
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Obr. 16. Vegetace na pravém břehu Bobrůvky pod soutokem s Mirošovským potokem.

Obr. 17. Smrkový les na svazích údolí.
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Obr. 18. Bobrůvka nad stávajícím mostem.

Obr. 19. Bobrůvka pod stávajícím mostem.
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C.II.7. Ekosystémy
Ekosystém je zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
definován jako „funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou
navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se
vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase“.
V posuzovaném území podél silnice III/36042 lze zastoupení přírodě relativně blízkých
ekosystémů celkově označit jako dostačující. Člověkem málo pozměněný tok Bobrůvky
lemuje doprovodná vzrostlá vegetace, na kterou přímo anebo s mírným odstupem navazují
lesní porosty na údolních svazích. Ekosystémy jsou dobře propojeny a jsou ekologicky
funkční, nevyhovující stav vykazují pouze lesní porosty z pohledu druhového složení (blíže viz
kapitola C.I.1).
Vyloučíme-li vodní ekosystém Bobrůvky, do kterého se nepředpokládá přímý zásah, a
ekosystém doprovodných potočních olšin, který není v záměrem přímo dotčeném místě
souvisleji vyvinut, pak jediným „plnohodnotným“ ekosystémem v trase silnice III/36042 je
lesní porost sevřený ze severu stávající silnicí, z východu Bobrůvkou a z jihu a západu
Mirošovským potokem. Jedná se o vyspělý lesní porost kulturního charakteru. Zcela
dominantní zastoupení má smrk, někteří jedinci dosahují mohutnějších rozměrů (průměr přes
50 cm, výška přes 30 m). Zejména na břehu Bobrůvky se místy vyskytuje olše a jasan,
v podrostu je zastoupena líska a javor klen.

C.II.8. Krajina
Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem
funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zákon č. 114/1992 Sb.). Širší okolí
zájmového území lze popsat jako uzavřenou členitou lesní krajinu v údolí podél vodního toku
s převažujícím extenzivním obhospodařováním a podílem přírodě bližších ekosystémů. Krajina
je zpestřena přítomností nivních luk při vodním toku a izolovaných usedlostí v místech
bývalých vodních mlýnů, čímž získává až mírně romantický charakter. Krajinná mozaika je
celkově středně hrubá, prostorově málo rozmanitá. Výraznými změnami prošla krajina
v minulosti prakticky pouze v tom, že došlo k přeměně druhového složení lesních porostů a
vzniku lesů hospodářských. Dominující vodní tok (Bobrůvka) nebyl zregulován, a krajina si
tak do současnosti uchovala větší část své „původní“ estetické hodnoty.
Současná typologie české krajiny (LÖW ET AL. cit. in CIBULKA 2005) zařazuje dotčené
území do následujících typů:
− z hlediska přírodní charakteristiky v typologické řadě podle reliéfu krajiny
KRAJINA ZAŘÍZNUTÝCH ÚDOLÍ
− z hlediska kulturní charakteristiky v typologické řadě podle využití krajiny
LESOZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
− z hlediska historické charakteristiky v typ. řadě podle charakteru osídlení krajiny
KRAJINA VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉ KOLONIZACE HERCYNICA
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Zásady územního rozvoje kraje Vysočina, přesněji výkres oblastí se shodným krajinným
typem, identifikují v záměrem dotčeném území krajinu lesozemědělskou harmonickou.
Pokud se vztáhne výše uvedený popis krajiny v širším zájmovém území k definici
krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

(„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.“), je možné
konstatovat, že posuzovaný záměr je situován do území se zvýšenou hodnotou krajinného
rázu.

C.II.9. Obyvatelstvo
Základní informace o obyvatelstvu dotčeného území podává a údaje uvedené v kapitole
C.I.5 doplňuje následující tabulka:
počet
obyvatel
(1.1.2010)

výměra
2
v km

počet
obyvatel
2
na km

průměrný
věk
(1.1.2010)

počet
domů
(2001)

počet
podnikatelských
subjektů
(31.12.2009)

kraj Vysočina

514 992

6 796,00

75,8

-

-

-

okres Žďár n/S

119 829

1 578,57

75,9

-

-

-

město Bystřice n/P
město Nové Město n/M
obec Blažkov
obec Mirošov

8 699
10 457
293
136

53,07
61,13
7,43
6,85

163,9
171,1
39,4
19,9

40,3
39,9
39,3
38,6

1 379
1 767
103
63

1 561
2 031
40
16

územní jednotka

Zdroj: http://www.czso.cz

Zájmové území je tvořeno venkovskými obcemi malé velikosti s velmi nízkými
hodnotami hustoty zalidnění, relativně mladým obyvatelstvem a poměrně zachovalým
venkovským charakterem. Vzhledem k tomu, že obě dotčené obce neleží v bezprostřední
blízkosti regionálních městských center (vzdálenost Mirošova od Nového Města n/M je cca 14
km, vzdálenost Blažkova od Bystřice n/P cca 10 km), má významný podíl kromě dojížďky za
prací také práce v místě (zemědělství, řemeslná výroba, lom Mirošov). Stále významným
zaměstnavatelem pro region severovýchodní Vysočiny je státní podník DIAMO, o.z. GEAM
Dolní Rožínka (těžba a úprava uranové rudy).

C.II.10. Hmotný majetek a kulturní památky
V území dotčeném stavbou se nenacházejí obytné budovy ani objekty využívané
k hospodářským či jiným účelům. Zájmovým územím je vedena silnice III/36042 Mirošov –
Blažkov, jejíž krátký úsek včetně stávajícího mostu ev. č. 36042-3 přes Bobrůvku bude po
dokončení posuzované stavby a jejím zprovoznění odstraněn a nově vzniklý povrch
rekultivován.
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V dotčeném území se nenacházejí kulturní památky, památkové rezervace, památkové
zóny nebo významné archeologické lokality. Na území obce Mirošov jsou evidovány dvě
kulturní památky, v Blažkově je vyhlášena jediná nemovitá kulturní památka – všechny se
nacházejí v dostatečně významné vzdálenosti od lokality záměru. V relativně nevelké
vzdálenosti od mostu přes Bobrůvku (cca 500 m východním směrem) je na území Blažkova
na terénní vyvýšenině nad silnicí III/36042 evidována významná archeologická lokalita
Babinec s pozůstatky hrádku (kategorie UAN I).

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Z hlediska znečištění složek životního prostředí v dotčeném území lze konstatovat, že
toto znečištění lze považovat za minimální. Největší vliv na kvalitu životního prostředí má
stávající automobilová doprava po silnici III/36042 jako zdroj hluku a emisí znečišťujících
látek. Vzhledem k nízkým intenzitám dopravy a poloze zcela mimo zastavěné území je
stávající hluková a imisní situace v zájmovém území vyhovující.
Naopak relativně vyšší je přírodní hodnota území, v němž je záměr „III/36042 Mirošov
– most ev. č. 36042-3“ umístěn. Širší okolí zájmového území lze popsat jako uzavřenou
členitou lesní krajinu v údolí podél málo člověkem pozměněného vodního toku Bobrůvky,
tedy s podílem přírodě relativně blízkých ekosystémů. Tento příznivý stav se pak promítá
zejména do pestrého druhového složení fauny se zastoupením pěti zvláště chráněných druhů
živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Zájmový prostor podél Bobrůvky je pravidelně
zasahován zvýšenými vodními stavy.
Z demografického hlediska spadá posuzovaná lokalita na území venkovských obcí malé
velikosti s velmi nízkými hodnotami hustoty zalidnění, relativně mladým obyvatelstvem a
poměrně zachovalým venkovským charakterem. Z pohledu památkové ochrany se jedná o
běžné území bez výskytu nemovitých kulturních památek.
Kvalita životního prostředí jako celku je v posuzovaném prostoru dobrá. Veškerá
činnost a procesy zde probíhají v souladu s přírodními a antropogenními podmínkami širšího
území.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Realizace záměru jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu nezpůsobí významné
ovlivnění obyvatelstva. Nejbližší obydlený objekt je lokalizován dostatečně daleko od místa
záměru, cca 200 m od stávajícího mostu přes Bobrůvku.

IMISNÍ SITUACE
Na základě závěrů uvedených v kapitole D.I.2. lze předpokládat, že po realizaci záměru
se budou koncentrace znečišťujících látek pohybovat pod úrovní platných imisních limitů,
záměr v žádném případě nezvýší zdravotní riziko obyvatelstva.

HLUKOVÁ SITUACE
Z hlediska působení hluku z dopravy, podle rozboru v kapitole D.I.3, nedojde realizací
záměru k překročení platných hygienických limitů hluku v nejbližším chráněném venkovním
prostoru. Zcela bezpečně lze konstatovat, že hluková zátěž obyvatelstva bude i nadále
minimální.

NEHODOVOST
Z hlediska vlivu záměru na zdraví a bezpečnost obyvatel lze konstatovat, že ve
srovnání se současným stavem se situace zlepší. Úprava směrových parametrů silnice
III/36042 v místě přemostění Bobrůvky významně zvýší bezpečnost a plynulost silničního
provozu.

SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY
Vzhledem ke zcela lokálnímu charakteru stavby se sociální důsledky nepředpokládají.

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY
Díky záměru dojde ke snížení škod způsobených dopravními nehodami včetně škod
vyvolaných na zdraví v důsledku havárií.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
VLIVY NA KLIMA
Záměr nepřináší do krajiny zřetelný nárůst diverzity. Z tohoto hlediska nelze její
realizací očekávat významnější klimatické změny. Nová komunikace a most nemohou svým
stavebním řešením způsobit znatelné změny v mezoklimatu.

VLIVY NA KVALITU OVZDUŠÍ

Fáze výstavby
Záměr se může stát zdrojem znečištění ovzduší zejména ve fázi, kdy budou prováděny
zemní práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím mohou
částečky půdy do jisté míry způsobit znečištění ovzduší. Vzhledem k proměnlivosti tohoto
působení nelze jeho vliv exaktně vyhodnotit, tento stav však bude v každém případě časově
omezen a s ohledem na lokalizaci záměru v údolí i daleko méně pravděpodobnější než
v běžných stavebních podmínkách v otevřené krajině.
Pro fázi výstavby navrhujeme následující opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů na
kvalitu ovzduší:
− řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru staveniště na veřejné

komunikace,
− vypínat motory automobilů a mechanizmů v době, kdy nejsou v činnosti.

Fáze provozu
Ve fázi provozu bude kvalita ovzduší ovlivňována znečišťujícími látkami uvolňovanými
běžným automobilovým provozem. Vzhledem ke skutečně lokálnímu dopravnímu významu
silnice III/36042 a lokalizaci posuzovaného úseku mimo obydlené území nebyla
k vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší ve fázi provozu zpracovávána rozptylová studie, bylo
pouze vypočítáno množství emitovaných škodlivin (viz kapitola B.III.1).
Výsledky výpočtů v kapitole B.III.1. potvrzují, že produkci emisí v posuzované lokalitě
lze v širším kontextu označit za opravdu malou a nevýznamnou. Ve vztahu k odhadovanému
příznivému imisnímu pozadí v lokalitě (viz kapitola C.II.1.) lze proto oprávněně předpokládat,
že odpovídající imisní přírůstky budou prakticky zanedbatelné a imisní limity pro oxid dusičitý,
suspendované částice PM10 a benzen podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší nebudou v žádném případě překračovány. Realizací záměru
nedojde ke změně dopravního systému, a tím ani k nárůstu intenzit automobilové dopravy i
množství produkovaných emisí – nedojde tedy ke zhoršení stávajícího stavu kvality ovzduší
v území.
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Na podporu výše uvedených tvrzení uvádíme výsledky měření na stanici Hradec
Králové - Sukovy sady, která je dopravní stanicí v městské zóně. Celková intenzita dopravy
na bezprostředně přilehlé městské komunikaci v roce 2005 byla 20 102 vozidel / 24 hodin,
vybrané údaje naměřené taktéž v roce 2005 jsou následující:

3

oxid dusičitý (µg/m )
stanice

suspendované částice
3
PM10 (µg/m )

benzen
3
(µg/m )

roční
průměr

hodinový průměr max. / 19. nejvyšší
hodnota

roční
průměr

denní průměr max. / 36. nejvyšší
hodnota

roční
průměr

Hradec Králové
- Sukovy sady

30,8

154 / 98,5

27,5

80,8 / 49,2

2,0

limit

40

200 (19x překročení)

40

50 (36x překročení)

5

Z tabulky vyplývá, že ani v tomto velmi zatíženém místě, s intenzitami dopravy
mnohonásobně vyššími než v případě posuzované lokality, nedochází k překračování platných
imisních limitů.
Při splnění podmínek pro fázi výstavby nelze očekávat významnější vliv na kvalitu
ovzduší v dotčeném území.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a
biologické charakteristiky
Fáze výstavby
V době výstavby bude bezprostřední okolí stavby ovlivňováno hlukem stavebních strojů
a těžkých nákladních vozidel. Maximální hlučnost stavebních mechanismů ve vzdálenosti 5 m
je v rozpětí 80–95 dB. Největším zdrojem hluku bude nákladní doprava při provádění
zemních prací, dovozu materiálu na staveniště apod. Nutným opatřením, minimalizujícím vliv
hluku v době provádění stavebních prací, je optimální technický stav stavebních mechanismů
a minimalizace jejich činnosti na nejnutnější možnou dobu. Vzhledem k povaze záměru (málo
rozsáhlá stavba, lokalizace v nezastavěném území) se předpokládá použití malého množství
stavební techniky, a proto nelze ve fázi výstavby očekávat významnou změnu hlukové
situace.

Fáze provozu
Provoz motorových vozidel po silnici III/36042 je a bude zdrojem hluku. Za účelem
posouzení hluku ve fázi provozu byl na základě jednoduchého hlukového modelu proveden
výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v referenčním bodě Blažkov č.p. 43, a to
jak v nulové, tak aktivní variantě řešení záměru ve výhledovém roce 2020.
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Obytný objekt Blažkov č.p. 43 (tzv. Nový Mlýn) je nejbližším chráněným venkovním
prostorem staveb (ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
v dotčeném území, situovaným cca 200 m SZ od stávajícího mostu. Nulovou variantou se
myslí zachování stávajícího dopravně-technického řešení silnice III/36042 a mostu přes
Bobrůvku, aktivní varianta představuje stav po realizaci posuzované stavby.
Výpočet byl proveden v programu SoundPLAN 6.3, vstupními údaji byly především
intenzity dopravy z terénního sčítání vynásobené odpovídajícím koeficientem růstu pro rok
2020 (viz kapitola B.III.1), vrstevnicový model terénu a 3D model silnice.
Co se týká vzájemného porovnání nulové a aktivní varianty, lze předpokládat
zanedbatelný rozdíl. V denní době bude v uvažovaném referenčním bodě hodnota LAeq,T =
40,6 dB v nulové variantě a LAeq,T = 40,2 dB v aktivní variantě, v noční době pak LAeq,T = 33,0
dB v nulové variantě a LAeq,T = 32,6 dB v aktivní variantě. Změna polohy mostu směrem na
JV přinese minimální zlepšení hlukové situace.
Pro nulovou variantu platí v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací hygienický limit pro tzv. „starou hlukovou
zátěž“, tj. LAeq,T = 70 dB v denní době a LAeq,T = 60 dB v noční době. Hygienické limity hluku
budou s obrovskou rezervou dodržovány.
Pro aktivní variantu platí v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. již přísnější
hygienický limit, přesně LAeq,T = 60 dB v denní době a LAeq,T = 50 dB v noční době.
Hygienické limity hluku budou tedy i v případě realizace záměru dodržovány se značnou
rezervou.
Rozbor akustické situace pro rok 2020 prokázal, že realizací záměru „III/36042 Mirošov
– most ev. č. 36042-3“ se hluková situace v dotčeném území prakticky nezmění a bude i
nadále bezproblémová.
Vliv vibrací, záření a dalších fyzikálních faktorů bude zanedbatelný. Realizace záměru
eliminuje potenciální vlivy dopravních vibrací, dojde ke zlepšení současného stavu.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Posuzovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani nezasahuje
do ochranného pásma vodního zdroje. Přeložka silnice III/36042 přechází přes jedinou
vodoteč – mostním objektem překonává říčku Bobrůvku. V bezprostřední blízkosti
navrhované silnice protéká Mirošovský potok, pravostranný přítok Bobrůvky. Zájmový prostor
stavby mostu se nachází v záplavovém území.
Mostní objekt přes Bobrůvku bude jednopolový, založení spodní stavby bude plošné,
úpravy vlastního vodního toku se nepředpokládají. Realizací záměru sice dojde
k významnému přiblížení silnice k Mirošovskému potoku, stavba ale nezasáhne koryto tohoto
vodního toku. Posuzována stavba bude dimenzována tak, aby respektovala povodňový
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průtokový režim (Q100). Zásah do půdního a geologického pokryvu lze celkově označit za
nevýznamný, proto se nepředpokládá ani ohrožení množství a tlakových poměrů podzemních
vod.
Aby navrhovaná stavba neměla nepříznivý vliv na vodní režim, nestačí jen zachování
stávajících hydrologických charakteristik – je třeba zajistit také zachování příznivé jakosti
vod. Za potenciálně nebezpečné lze přitom označit látky, které mohou ohrozit jakost vod a
zdravotní nezávadnost pitných vod. V případě provozu silnice jsou obecně nežádoucí
zejména ropné produkty (maziva a pohonné hmoty), sodné a chloridové ionty uvolňující se
při solení vozovky a potom celé předem neidentifikovatelné spektrum přepravovaných látek.
Zimní údržbu celého úseku silnice III/36042 mezi Mirošovem a Blažkovem provádí Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny prohrnováním a inertním posypem, povrchové vody tedy
nejsou a nebudou zatěžovány solemi. Potenciální znečištění ostatními látkami je spojeno
s nepředvídatelnými automobilovými haváriemi, jejichž riziko se díky realizaci záměru
významně sníží. Technické řešení odvodnění silnice je blíže popsáno v kapitole B.III.2.
Vzhledem k potvrzenému výskytu zvláště chráněného druhu významně závislého na
čistotě vod, rybky vranky obecné (blíže viz kapitola C.II.6), je nutné věnovat zvýšenou
pozornost ochraně jakosti vod také ve fázi výstavby. Proto byla na základě zoologického
průzkumu navržena řada opatření minimalizujících negativní vlivy záměru na kvalitu vod, tato
opatření jsou uvedena také v závěrečné části předkládané kapitoly D.I.4. Co se týká ohrožení
kvality podzemních vod, s ohledem na relativně malý rozsah záměru v území a příznivé
horninové prostředí ho nelze předpokládat.
Vlivy na povrchové a podzemní vody vyvolané posuzovaným záměrem budou celkově
málo významné, je však třeba respektovat následující opatření navržená k minimalizaci
negativních vlivů:
− před zahájením a v průběhu výstavby doložit příslušnému vodohospodářskému orgánu

způsob zneškodňování splaškových vod,
− nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,

v platném znění, vypracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavby a
předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu,
− neumisťovat mobilní zařízení staveniště, případné dočasné skládky inertního stavebního

materiálu či materiálu z demolice stávající silnice a mostu, mezideponii skryté svrchní
vrstvy zemědělské půdy a stavební techniku po dobu parkování do záplavového území
Bobrůvky a Mirošovského potoka,
− skladovat látky škodlivé vodám v prostoru mobilního zařízení staveniště v obalech a

nádobách dostatečně zabezpečených proti případnému úniku a úkapům,
− provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na

možný únik vodě a půdě nebezpečných látek,
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− striktně vyloučit zásah do vodního toku v období od 1.3. do 30.5., tj. v době

rozmnožování vranky obecné a střevle potoční,
− vyloučit pohyb stavební techniky a osob v korytě řeky Bobrůvky s výjimkou stavebních

jam při obou březích zřízených štětovými stěnami (stavební jámy ze zaberaněných
ocelových štětovnic budou zřízeny na nezbytnou dobu potřebnou pro založení nového
mostu a následně budou odstraněny),
− důsledně dodržovat předepsaný průtokový režim při případném odběru vody z toku

(Bobrůvky),
− zabránit pádu stavebních materiálů a bouraných částí stávajícího silničního tělesa a mostu

do koryta řeky Bobrůvky,
− v případě automobilové havárie na silnici III/36042 zamezit kontaminaci povrchových vod

využitím mobilních prostředků integrovaného záchranného systému.

D.I.5. Vlivy na půdu
Realizací stavby dojde jak k záboru stávajícího silničního pozemku (a vodní plochy,
kterou bude překračovat nový most), tak k záboru sousedních pozemků – zemědělské a lesní
půdy. Zábor půdy lze přitom rozdělit na trvalý a dočasný.
Trvalý zábor zemědělské půdy bude cca 390 m2. Jedná se o trvalý travní porost V. třídy
ochrany zemědělského půdního fondu. Významnější bude trvalý zábor lesní půdy, pozemků
určených k plnění funkcí lesa (cca 690 m2). Takto dotčena bude drobná část liniového lesního
komplexu v údolí Bobrůvky. Přibližně 60% veškerých zabraných ploch (cca 1700 m2) tvoří
stávající silniční pozemek, zábor vodních ploch pak bude cca 60 m2.
Dočasné zábory nebudou významné – předpokládají se v celkové výši cca 1000 m2.
Oproti trvalému záboru budou plochy dočasných záborů po skončení výstavby a rekultivování
navráceny svému původnímu využití.
Zároveň v místech stávající a po dokončení a zprovoznění posuzované stavby již
nepotřebné silnice dojde k odstranění stávajícího tělesa silnice a mostu na úroveň přilehlého
terénu. Takto vzniklé plochy na levém břehu Bobrůvky budou srovnány, opatřeny ornicí a
osety. Plocha o rozloze cca 270 m2 tak bude moci být nově využívána obdobně jako
navazující pozemek trvalého travního porostu, s nímž vytvoří jeden celek.
Ovlivnění půdy záborem a změnou způsobu užívání bude malé. Prakticky
nejvýznamnější bude malý zábor lesa, zemědělský půdní fond bude ochuzen zcela
nevýznamně. Přístupnost okolních pozemků zůstane zachována.
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S ohledem na rozsah a technické řešení stavby a charakter dotčeného území lze
konstatovat, že nebude narušena stabilita okolní půdy a nelze očekávat ani zvýšení eroze
půdy v území vlivem její realizace. Ke kontaminaci půdy může prakticky dojít jen v případě
havárie v průběhu výstavby či dopravní nehody během provozu komunikace. Z dosavadních
výzkumů vyplývá, že automobilová doprava půdu významně nepoškozuje. Při dodržování
preventivních opatření lze očekávat jen zanedbatelný vliv na kontaminaci okolních půd.
Celkově je možné konstatovat, že vlivy záměru na půdu budou málo významné. Je
však nutno respektovat následující opatření ve fázi přípravy, výstavby i provozu silnice
III/36042:
− na ploše trvalého a dočasného záboru ZPF provést skrývku svrchní vrstvy půdy, pro

dočasné uložení půdy ze skrývky zřídit na vhodné ploše v blízkosti stavby deponii,
dočasně uloženou půdu chránit před možným znehodnocením a následně použít pro
zpětné ohumusování nezpevněných ploch po výstavbě a rekultivaci plochy stávající
silnice,
− veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo

k poškozování zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem
realizace stavby či vlivem automobilové havárie ke znečištění zemin v prostoru stavby
nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena, dekontaminována
a nahrazena novou zeminou,
− provést vegetační úpravy zpětně ohumusovaných ploch (trávníky, stromy, keře), aby se

omezilo riziko eroze půdy.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměrem nebude dotčeno chráněné ložiskové území. Posuzovaná stavba okrajově
zasahuje do dobývacího prostoru Mirošov – dobývací prostor je vymezen hranicí, která
probíhá na ploše stávající i navrhované silnice III/36042 v úseku cca km 0,010–0,050 (blíže
viz obr. 2). Těžba probíhala a v současnosti probíhá pouze v západní části dobývacího
prostoru Mirošov, ve vzdálenosti cca 500 m od posuzované lokality. Střet stavby s dobývacím
prostorem nelze považovat v žádném případě za významný – jednak se těžba na východním
okraji dobývacího prostoru nepředpokládá (evidované výhradní ložisko Mirošov až do těchto
míst nezasahuje), jednak lze zpochybnit správnost vymezení zmiňované východní hranice
dobývacího prostoru (nerespektuje Mirošovský potok ani stávající silnici III/36042).
Ovlivnění horninového prostředí je při výstavbě komunikací a mostních objektů spojeno
téměř výhradně s prováděním terénních úprav a zakládáním. Realizace posuzované stavby se
obejde zcela bez zářezů. V souvislosti s výstavbou nového mostu vzniknou na obou březích
Bobrůvky krátká násypová tělesa s maximální výškou do 4 m, případně dojde při úpravách
stávající silnice k mírnému rozšíření stávajících násypů. Mostní objekt přes Bobrůvku bude
jednopolový a způsob jeho založení bude plošný.
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Vzhledem k malému rozsahu stavebních aktivit záměru, potvrzenému výše uvedenými
souvislostmi, nelze očekávat významnější negativní ovlivnění horninového prostředí a
přírodních zdrojů.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
VLIVY NA FLÓRU
Cílem botanického průzkumu provedeného RNDr. Martinem Duchoslavem, Ph.D.
(DUCHOSLAV 2010) bylo pro potřeby oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
posoudit, zdali přeložka krátkého úseku silnice III. třídy mezi Mirošovem a Blažkovem (kraj
Vysočina, okres Žďár n. S.) s těžištěm ve výstavbě nového jednopólového mostu přes říčku
Bobrůvku nepředstavuje riziko z pohledu výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin a
vegetačních typů, a popř. navrhnout taková opatření, která by minimalizovala dopad záměru
na rostlinstvo zájmového území.
V průběhu terénního výzkumu bylo v roce 2010 zjištěno v území dotčeném stavbou
„III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3“ celkem 94 taxonů cévnatých rostlin. Z toho
nebyly zjištěny žádné druhy chráněné podle Vyhlášky MŽP č. 395/92 Sb., a byly zjištěny 2
druhy ohrožené dle Červeného seznamu flóry ČR. Z botanického hlediska jsou některé
zaznamenavegetační typy v kontextu okolní krajiny cennější (porosty potočních luhů).
Souhrnně lze říci, že stavba III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3 bude mít malý vliv
na flóru území. Stavební úpravy stávající silnice na začátku a na konci posuzované stavby
minimálně ovlivní přiléhající okraje lesa (začátek úseku 1 a úsek 3), případně budou
vykáceny jednotlivé stromy bezprostředně přiléhající k silnici. Z větší části bude vykácen lesní
porost v úseku 1 v místě nově budovaného mostu, mj. s výskytem semenáčku ohroženého
stromu Abies alba. Zároveň bude realizací stavby ovlivněna břehová vegetace Mirošovského
potoka. Přeložení silnice a budování mostu včetně násypu povede k odstranění části
vegetace říčních rákosin a břehové stromové a keřové vegetace v úseku 4. Stavba dále
ovlivní okolní vegetaci – mechanickým narušením při stavbě a případným dočasným
skládkováním zeminy. Budování násypu může vést k invazi nepůvodních taxonů na takto
obnažený povrch.
Z pohledu na složení flóry a vegetace sledovaných úseků vyplývá, že nebyly shledány
zásadní negativní důvody, proč by navržený záměr nemohl být realizován, podmínkou však je
dodržení následujících navrhovaných opatření:
− zachovat stromořadí a zbytky polopřirozené vegetace v maximální možné míře:
o stavbu a související úpravy je třeba pokud možno provést tak, aby se

minimalizoval jejich vliv na stromořadí kolem stávající silnice,
v místě zářezu do svahu nad silnicí v úseku 3 (výskyt ohroženého druhu)
omezit terénní úpravu svahu zářezu na východní straně silnice,
o nezatrubňovat ani nezasypávat Mirošovský potok, je-li to technicky možné,
ponechat původní koryto potoka včetně břehového porostu a přeložku silnice
o
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s přemostěním vést v úseku mezi stávajícím mostem a zaústěním
Mirošovského potoka do Bobrůvky, kde se t.č. nalézá smrkový porost,
o provést zpevnění břehů Bobrůvky kamenným záhozem či dlaždicemi jen
v nezbytně nutném rozsahu,
− provést náhradní výsadbu dřevin:
o náhradní výsadbu dřevin je třeba provést v místech, kde dojde vlivem stavby

k odstranění původního porostu, mj. v břehové linii kolem Bobrůvky,
o jako vhodné dřeviny pro náhradní výsadbu lze doporučit olši (Alnus glutinosa),
následovat musí péče o nově vysázené stromy (zajištění ochrany proti okusu
po dobu 5 let, dostatečné upevnění kmínku pomocí dřevěných trojnožek,
dostatečná zálivka v roce výsadby není třeba, jde o vlhkou lokalitu),
o náhradní výsadba za pokácené stromy kolem silnice není vhodná vzhledem k
charakteru lokality (úzké stíněné údolí, úzká silnice),
− neprovádět kácení stromů a keřů ve vegetačním období.

VLIVY NA FAUNU
Cílem zoologického průzkumu zpracovaného RNDr. Vladimírem Lemberkem (LEMBERK
2010) bylo především posoudit, nakolik se plánovaná přeložka úseku silnice III/36042, resp.
výstavba nového mostu, dotkne populací živočichů. Snahou bylo rovněž navrhnout taková
řešení a opatření, která by při výstavbě i po dokončení komunikace minimalizovala negativní
vliv komunikace na faunu.

Předpokládané přímé a nepřímé vlivy na živočichy včetně jejich společenstev
Přímé vlivy

Přímé vlivy na zoocenózu území dotčeného výstavbou a provozem silnice III/36042
v místě přeložky mostu mezi Mirošovem a Blažkovem nelze generelně považovat za
negativní, především z důvodu malého rozsahu uvažovaného projektu. Záměr nebude ani
znamenat změnu charakteru prostředí, nicméně po dobu výstavby ovlivní přímo živočichy
v místě stavby. Při výstavbě budou zasažena stanoviště výskytu všech zjištěných zvláště
chráněných druhů živočichů (ještěrky živorodé, ropuchy obecné, střevle potoční, vranky
obecné a vydry říční).
Při stavební činnosti (terénní úpravy, transport zeminy a stavebního materiálu,
skládkování, výkopové práce aj.) je možné, že dojde k přímému zasažení (usmrcení) jedinců
některých druhů živočichů. Nejvyšší pravděpodobnost je zejména u málo mobilních druhů,
především obojživelníků (ropucha obecná) a plazů (ještěrka živorodá). Po realizaci záměru,
tj. při samotném automobilovém provozu, je velmi pravděpodobné, že bude průběžně
docházet, a to i přes realizaci navrhovaných zábran a prostupů, ke kolizím s živočichy.
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V lokalitě zasažené posuzovaným záměrem bylo zaznamenáno 5 zvl. chráněných druhů
živočichů. Realizací záměru (při demoličních pracích) bude zničeno místo výskytu (ev.
rozmnožování) jediného z nich (ještěrka živorodá). Proto je navrženo kompenzační opatření
s vytvořením náhradního stanoviště. Zásahy do říčky Bobrůvky by mohlo být dočasně
ovlivněno stanoviště střevle i vranky, což ovšem při dodržení časových omezení (viz dále)
nebude mít vliv na populace těchto druhů. Ke zničení stanoviště těchto druhů by ovšem
mohlo dojít při úniku nebezpečných látek do toku nebo na břeh (po toku řeky se nalézá EVL),
proto je třeba dbát všech navržených opatření a stavební kázně při realizaci záměru.
Jakákoliv silnice má pro zvířata bariérový efekt – zabraňuje živočichům v migraci a
rozdělí krajinu a životní areál mnoha druhů zejména terestrických živočichů na dvě části.
Také plánovaná přeložka silnice (mostu) přetne tradiční krátké i delší migrační trasy
některých živočichů. Konkrétně lze v tomto případě předpokládat vliv především na vydru
říční (Lutra lutra), která podél toku Bobrůvky migruje. V tomto konkrétním případě nebude
bariérový efekt významný – nový most bude z pohledu migrace lepší než most stávající.
K přímým vlivům zcela jistě patří i dočasná environmentální zátěž lokality spojená
s přípravnými a stavebními pracemi. Bude se jednat zejména o zvýšený pohyb vozidel, těžké
techniky a osob v prostoru trasy silnice a na příjezdových trvalých i dočasných komunikacích.
S tím souvisí i zvýšená hlučnost, prašnost, potenciální riziko úniku PHM ze stavební techniky,
zvýšení rizika mechanického poškození dřevin při pohybu mechanizace, zásahy do stávající
keřové a stromové vegetace, její odstranění, případně terénní úpravy a zásahy do půdního
profilu. Stavební práce a zvýšená intenzita dopravy na lokalitě i v blízkém okolí s sebou
přináší riziko zavlečení alochtonních druhů, např. trnovník akát (Robinia pseudoacacia),
křídlatka japonská (Reynoutria japonica) aj. Eventuální šíření těchto nepůvodních druhů je
třeba eliminovat.
Nepřímé vlivy

Nepřímé vlivy spojené s přeložkou a provozem úseku silnice III/36042 u Mirošova je
obtížné předpovídat i kvantifikovat, ovšem hypoteticky lze uvažovat o změně využívání území
v širším rámci (změna z půdy na plochu krytou asfaltovou vrstvou).

Závěr
V průběhu terénního průzkumu bylo v říjnu 2010 zjištěno v území dotčeném záměrem
přeložky silnice III/36042 u Mirošova (okr. Žďár n. S., kraj Vysočina) celkem 124 druhů
živočichů. Z toho bylo 5 druhů živočichů zvláště chráněných podle Vyhlášky MŽP č. 395/1992
Sb., v platném znění. Bylo provedeno terénní mapování výskytu, rozmnožování a migračních
tras tak, aby byla prokázána vazba především druhů zvláště chráněných ke konkrétním dílčím
lokalitám a biotopům v dotčeném území.
Na základě vyhodnocení předloženého záměru je možno konstatovat, že záměr
„III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3“ lze považovat za akceptovatelný z hlediska
ochrany fauny, pokud budou uplatněna následující navržená kompenzační a zmírňující
opatření směřující k podpoře biodiverzity:
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Zajištění migrační prostupnosti
Na trase plánované přeložky úseku silnice III/36042 je navrhován most nad řekou
Bobrůvkou, která je současně lokálním biokoridorem. Vzhledem k řešené délce trasy není
třeba diskutovat o množství prostupů pro zvířata. Vzhledem k potenciálnímu významu řeky
Bobrůvky jako lokálního biokoridoru i celého údolí jakožto migračního koridoru savců je
doporučeno, aby most splňoval následující kritéria:
o most jednopolový, přičemž šířka suché části podmostí, tj. migračního
prostoru, bude minimálně půl metru na obou březích,
o podmostí ponechat v přirozeném stavu event. zpevněné kamennou dlažbou
v nezbytně nutném rozsahu,
o realizace naváděcích pásů (hliněných náspů nebo nižších zděných zídek),
které by živočichy přivedly do podmostí, je vzhledem k vyvýšené poloze silnice
a nízké intenzitě dopravy zbytečná.
Časové, technické a prostorové omezení stavebních prací
Je nutné, aby stavební práce (betonáže, zemní a výkopové práce) při výstavbě mostu
probíhaly v co největší míře mimo období rozmnožování i migrace ptáků a obojživelníků, tedy
nejlépe v období srpen až únor.
Po celé období výstavby musí být zajištěna průchodnost pro zvířata. Rovněž je nutné
zajistit výkopy proti pádu drobných živočichů (jejich ohrazením plastovým pásem alespoň 50
cm vysokým).
Případné kácení dřevin (stromy i keře) musí být provedeno v období vegetačního klidu,
tedy mimo hnízdní období ptáků, nejlépe v měsících říjen až únor.
Skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení je třeba situovat
alespoň 50 m od zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů.
Především s ohledem na zjištěný výskyt vranky obecné a střevle potoční v toku
Bobrůvky je nezbytné při výstavbě respektovat následující požadavky:
o striktně vyloučit jakýkoliv zásah do vodního toku v období od 1.3. do 30.5., tj.
v době rozmnožování těchto zvl. chráněných druhů ryb,
o vyloučit pohyb stavební techniky a osob v korytě Bobrůvky s výjimkou
stavebních jam při obou březích zřízených štětovými stěnami,
poznámka: stavební jámy ze zaberaněných ocelových štětovnic budou zřízeny na
nezbytnou dobu potřebnou pro založení nového mostu a následně budou odstraněny,

zabránit pádu stavebních materiálů a bouraných částí stávajícího silničního
tělesa a mostu do koryta řeky Bobrůvky,
o důsledně dodržovat předepsaný průtokový režim při případném odběru vody
z toku Bobrůvky,
o neumísťovat mobilní zařízení staveniště, případné dočasné skládky inertního
stavebního materiálu či materiálu z demolice stávající silnice a mostu,
mezideponii skryté svrchní vrstvy zemědělské půdy a stavební techniku po
dobu parkování do záplavového území Bobrůvky a Mirošovského potoka,
o
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provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanismů se
zaměřením na možný únik vodě a půdě nebezpečných látek,
o skladovat látky škodlivé vodám v prostoru mobilního zařízení staveniště
v obalech a nádobách dostatečně zabezpečených proti případnému úniku a
úkapům,
o nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách, v platném znění, vypracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro
dobu výstavby a předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému
vodoprávnímu úřadu.
o

Kompenzační opatření
Je nutné realizovat kompenzační opatření za zničení stanoviště ještěrky živorodé,
především místa jejího rozmnožování, vybudováním jednoduché „suché skládané kamenné
zídky“ nebo hromady kamenů v patě svahu v místě napojení místní komunikace na silnici
III/36042 na levém břehu Bobrůvky. Použít je vhodné místní kámen. Důležité je, aby spáry
mezi kameny byly dostatečně široké – vhodné k úkrytu ještěrek (alespoň 1,5 cm; metodika
např. na http://www.zivotosprava.cz/index.php?akce=clanek&id=20 a http://jarojaromer.cz/?page_id=63).
Výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb.
Vzhledem k prokázanému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ještěrka
živorodá, ropucha obecná, střevle potoční, vranka obecná a vydra říční) v místě záměru
požádat o vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, u orgánu ochrany
přírody (Krajský úřad kraje Vysočina).
Zamezení kontaminace v období provozu silnice
V případě automobilové havárie na silnici III/36042 zamezit kontaminaci povrchových
vod využitím mobilních prostředků integrovaného záchranného systému.

VLIVY NA EKOSYSTÉMY

Vlivy na chráněná území
Přeložka silnice III/36042 neovlivní žádné zvláště chráněné území, přírodní park, ptačí
oblast, registrovaný významný krajinný prvek ani památný strom. Vliv na evropsky
významnou lokalitu Loučka, která se nechází ve vzdálenosti cca 12 km po proudu Bobrůvky
od posuzované stavby a kde je předmětem ochrany rybka vranka obecná, citlivá především
na jakékoliv znečištění vody, lze i díky opatřením navrženým v kapitole D.I.4 a podkapitole
Vlivy na faunu vyloučit, což je potvrzeno stanoviskem Krajského úřadu kraje Vysočina,
Odboru životního prostředí k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (viz
Přílohy).
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Co se týká prvků územního systému ekologické stability, v posuzované lokalitě a její
blízkosti jsou vymezeny tři prvky ÚSES (viz obr. 3 na str. 26). Regionální biokoridor Kalvárie Bařovec (RBK 1396) je umístěn na dosah od posuzované stavby, vzhledem k jasně
omezenému rozsahu stavby nebude tento významný prvek ÚSES ovlivněn. Stav vloženého
lokálního biocentra Okrouhličky bude realizací záměru mírně zlepšen, neboť jeho drobná část
v současnosti představující okraj komunikace bude rekultivována do podoby trvalého
travního porostu, jinak nebude biocentrum zasaženo. Záměr se dostává do přímého střetu
s lokálním biokoridorem Okrouhličky - Bařovec vedeným podél toku Bobrůvky. Přes nutnost
kácení jednotlivých stromů, převážně doprovodných olší, však bude převažovat taktéž spíše
pozitivní vliv – díky odstranění stávajícího migračně nevyhovujícího mostu a výstavbě nového
mostu se suchým podmostím na obou březích bude zlepšena prostupnost krajiny pro
živočichy.
Z významných krajinných prvků ze zákona budou realizací stavby dotčeny vodní toky
Bobrůvka a Mirošovský potok a les. V obou případech se úpravy vlastního vodního toku
nepředpokládají, dojde k nutným břehovým úpravám. Mostní objekt přes Bobrůvku bude mít
dostatečnou světlost, v údolní nivě bude plně respektován povodňový průtokový režim.
Ovlivnění lesních porostů je věnována následující podkapitola.

Vlivy na les
Posuzovaný záměr si vynutí trvalý zábor lesní půdy. Přímo dotčeny budou lesní
pozemky v k.ú. Mirošov u Bobrové na celkové ploše cca 690 m2. Jedná se zejména o lesní
porost sevřený ze severu stávající silnicí, z východu Bobrůvkou a z jihu a západu
Mirošovským potokem. Ovlivnění lesa co do velikosti bude malého rozsahu. Jedná se o
vyspělý jehličnatý porost s převažující smrkem. Porost je plně zapojený a má charakter
hospodářského lesa. Lesnická typologie (http://www.uhul.cz) zde vymezuje lesní typ 5S9
svěží jedlová bučina svahová. Z pohledu hospodářského významu, kdy porost je bonitně
mírně nadprůměrný, je ovlivnění lesa středně významné. Málo významný je vliv na les
z hlediska ekologického – druhové zastoupení je velmi vzdálené od přirozené skladby, porost
má hospodářský charakter a je pouze zlomkem rozsáhlejšího komplexu. Pouze okrajově bude
dotčen také lesní porost obdobného charakteru na opačné straně silnice III/36042.

Vlivy záměru na ekosystémy budou celkově málo významné, nejen negativní, ale také
pozitivní.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Umístění a charakter stavby maximálně respektuje stávající vztahy v území a
nepřekračuje poměrně omezené prostorové možnosti posuzované údolní lokality.
Co se týká výškového vedení silnice III/36042 a mostu přes Bobrůvku, bude se zcela
minimálně odlišovat od stávajícího stavu. Z hrubšího pohledu nevýrazné rozdíly ve směrovém
vedení silnice umožní významné zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Terénní
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úpravy v rámci realizace stavby budou spočívat jak ve vytváření nebo rozšiřování násypových
těles, tak v likvidaci části stávajícího násypového tělesa na levém břehu Bobrůvky a následné
rekultivaci této plochy. V krajině negativně se projevující zpevněné plochy komunikace a
nevýrazná dominanta mostu se tak prakticky co do rozsahu nezmění, staré bude nahrazeno
novým. Kácené dřeviny budou na vhodných místech nahrazeny výsadbou v rámci
vegetačních úprav stavby.
Ochrana krajinného rázu je dána § 12 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, který mimojiné uvádí: „Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a

povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko
a vztahy v krajině.“ Vzhledem k charakteru záměru, jeho výše uvedenému projevu a přírodní
a estetické hodnotě krajiny lze konstatovat:
– významné krajinné prvky budou zachovány (říčka Bobrůvka bude překračována
mostem obdobně, jako tomu je nyní, les bude narušen jen okrajově s ohledem na
příslušnost k většímu lesnímu komplexu),
– zvláště chráněná území se nevyskytují, a tak nebudou záměrem dotčena,
– kulturní dominanty krajiny se nevyskytují, a tak nebudou záměrem dotčeny,
– měřítko a vztahy v krajině jsou harmonické, záměr ovlivní měřítko a vztahy v krajině
zcela zanedbatelně.
Záměr nevyvolá změnu struktury krajiny ani její další fragmentaci. Realizací stavby
nedojde k narušení stávajících vizuálně významných krajinných složek ani k vytvoření nového
pohledově exponovaného prvku.
Záměr „III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3“ způsobí slabé vizuální změny v území
bez rušivého zásahu do zákonných kritérií a znaků krajinného rázu, a proto je z pohledu
ochrany krajinného rázu únosný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nedojde k demolicím budov ani k záboru zahrad a pozemků
využívaných k rekreaci, přístup na okolní pozemky zůstane zachován. V trase silnice
III/36042 se nenachází žádné inženýrské sítě. Stávající most ev. č. 36042-3 a krátký úsek
silnice na levém břehu Bobrůvky bude po dokončení posuzované stavby odstraněn
(demolice) a nově vzniklý povrch rekultivován. Jiné vlivy na hmotný majetek se
nepředpokládají.
Záměr se nedotkne žádné kulturní památky či jiného památkově chráněného území.
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Přestože nejvíce archeologických nálezů je obecně soustředěno v nížinách a údolích
větších řek, nelze jednoznačně vyloučit archeologický nález ani v údolí Bobrůvky (zájmové
území je možné klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění).
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou celkově nevýznamné. Je navrženo
jediné opatření k minimalizaci možných negativních vlivů:
− záměr s dostatečným předstihem před zahájením výstavby oznámit Archeologickému

ústavu AV ČR v Brně.

Poznámka
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v § 5
odstavci 3 požaduje nejen posuzování vlivů záměru při jeho přípravě, provádění a
provozování, ale i při jeho ukončení (důsledky jeho likvidace a rekultivace území).
Posuzovaným záměrem je výstavba nového silničního mostu přes říčku Bobrůvku a
přeložení (stavební úpravy) krátkých přilehlých úseků silnice III/36042. Silnice bude
v budoucnu průběžně udržována a opravována, protože její dopravní význam zůstane
zachován. Přesto lze konstatovat, že v případě odstraňování stavby by bylo nutno dodržovat
obdobná opatření, která jsou navržena pro fázi výstavby a na následně provedenou
rekultivaci stavbou dotčeného území by bylo nutno vypracovat projekt včetně projektu
vegetačních úprav s cílem navrátit území do původní podoby.

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Vzhledem k relativně malému rozsahu záměru, jeho technickým parametrům a
umístění a při respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že vlivy
záměru v okolním území budou lokálního rozsahu a malého významu, jejich projev bude
negativní i pozitivní. Platné limity v ochraně životního prostředí a veřejného zdraví nebudou
překročeny.
Za nejvýznamnější negativní vliv lze označit nevelký zábor lesní půdy s vyspělým
smrkovým porostem. Zvýšené riziko negativního ovlivnění povrchových vod a hodnotné
fauny lze významně snížit respektováním navržených opatření. Naopak pozitivní vliv záměru
lze konstatovat ve vztahu k obyvatelstvu a jeho zdraví či v oblasti prostupnosti krajiny pro
živočichy.
Záměr zároveň nevyvolá vlivy, které by měly přeshraniční charakter.
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Posuzovaný záměr s sebou
z používaných látek nebo technologií
provozu může dojít k haváriím
V následujícím textu jsou uvedena
životního prostředí.

nenese zásadní environmentální riziko vyplývající
při výstavbě a provozu. Jak ve fázi výstavby, tak ve fázi
spojeným především s automobilovým provozem.
rizika těchto havárií ve vztahu k ohroženým složkám

OVZDUŠÍ
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci
s únikem nebezpečných látek či vznikem požáru vozidla nebo jeho nákladu. Bude se však
jednat vždy o lokální záležitost s přímým vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit
hasičský záchranný sbor.

VODA
Přestože zájmové území nepatří mezi oblasti vodárensky významné, je třeba výrazně
eliminovat možné úniky škodlivých látek již v době výstavby. Jak již bylo vícekrát zmíněno,
hlavním důvodem je výskyt rybky vranky obecné, druhu významně závislého na čistotě vody.
Za tímto účelem byla navržena řada omezujících opatření. V rámci výrobní přípravy stavby
bude třeba zpracovat havarijní plán se zaměřením na ochranu podzemních i povrchových
vod. Vlastní provoz bude zatížen riziky vzniku autonehody bez možné přesnější specifikace
typu škodlivých látek. Ve většině případů se bude jednat o ropné látky jako nafta, benzín,
oleje, v menší míře kyseliny (autobaterie aj.). Díky realizaci záměru (zlepšení směrových
parametrů silnice, instalace svodidel) se toto riziko významně sníží. Tyto záležitosti bude
případně řešit hasičský záchranný sbor.

PŮDA
Stavební mechanismy musí být průběžně kontrolovány a udržovány v dobrém stavu.
Pokud dojde k úniku především ropných látek do okolí, je nezbytné kontaminovanou zeminu
ihned odtěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch je
možné provést dekontaminaci vapexem. Podobné opatření platí také v případě havárie, kdy
vozidlo opustí prostor vlastní komunikace a pohonné hmoty či náklad havarovaného vozidla
znečistí okolní půdu.

FAUNA A FLÓRA
K možným enviromentálním rizikům patří:
− riziko úniku přepravovaných toxických látek, ropy a pohonných hmot z vozidel s důsledky:
o možnost kontaminace půdy v bezprostředním okolí silnice, a tedy zasažení
vegetace náspů a terestrických živočichů,
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možnost kontaminace vodotečí, tedy potenciálních míst výskytu a
rozmnožování ryb, obojživelníků a vodních ptáků a jejich následný úhyn; toto
riziko je v tomto případě nejvýznamnější, protože tokem Bobrůvky by mohlo
dojít ke kontaminaci také lokalit níže po proudu řeky, mj. i EVL Loučka,

− riziko rozšíření požáru z místa autonehody na okolní vegetaci (za určitých podmínek
v kombinaci s únikem hořlavých látek) s důsledky:
o možnost přímého zasažení některých málo pohyblivých terestrických druhů
(bezobratlí, obojživelníci, ještěrka živorodá),
o zničení či negativní ovlivnění životního prostředí příslušných druhů, obývajících
bezprostřední okolí silnice,
o zasažení nedalekých území ÚSES.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Fáze přípravy a výstavby
− řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru staveniště na veřejné

komunikace,
− vypínat motory automobilů a mechanizmů v době, kdy nejsou v činnosti,
− před zahájením a v průběhu výstavby doložit příslušnému vodohospodářskému orgánu

způsob zneškodňování splaškových vod,
− nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,

v platném znění, vypracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavby a
předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu,
− neumisťovat mobilní zařízení staveniště, případné dočasné skládky inertního stavebního

materiálu či materiálu z demolice stávající silnice a mostu, mezideponii skryté svrchní
vrstvy zemědělské půdy a stavební techniku po dobu parkování do záplavového území
Bobrůvky a Mirošovského potoka,
− skladovat látky škodlivé vodám v prostoru mobilního zařízení staveniště v obalech a

nádobách dostatečně zabezpečených proti případnému úniku a úkapům,
− provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na

možný únik vodě a půdě nebezpečných látek,
− striktně vyloučit zásah do vodního toku v období od 1.3. do 30.5., tj. v době

rozmnožování vranky obecné a střevle potoční,
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− vyloučit pohyb stavební techniky a osob v korytě řeky Bobrůvky s výjimkou stavebních

jam při obou březích zřízených štětovými stěnami (stavební jámy ze zaberaněných
ocelových štětovnic budou zřízeny na nezbytnou dobu potřebnou pro založení nového
mostu a následně budou odstraněny),
− důsledně dodržovat předepsaný průtokový režim při případném odběru vody z toku

(Bobrůvky),
− zabránit pádu stavebních materiálů a bouraných částí stávajícího silničního tělesa a mostu

do koryta řeky Bobrůvky,
− na ploše trvalého a dočasného záboru ZPF provést skrývku svrchní vrstvy půdy, pro

dočasné uložení půdy ze skrývky zřídit na vhodné ploše v blízkosti stavby deponii,
dočasně uloženou půdu chránit před možným znehodnocením a následně použít pro
zpětné ohumusování nezpevněných ploch po výstavbě a rekultivaci plochy stávající
silnice,
− veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo

k poškozování zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem
realizace stavby či vlivem automobilové havárie ke znečištění zemin v prostoru stavby
nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena, dekontaminována
a nahrazena novou zeminou,
− provést vegetační úpravy zpětně ohumusovaných ploch (trávníky, stromy, keře), aby se

omezilo riziko eroze půdy,
− zachovat stromořadí a zbytky polopřirozené vegetace v maximální možné míře:
o stavbu a související úpravy je třeba pokud možno provést tak, aby se

minimalizoval jejich vliv na stromořadí kolem stávající silnice,
v místě zářezu do svahu nad silnicí v úseku 3 (výskyt ohroženého druhu)
omezit terénní úpravu svahu zářezu na východní straně silnice,
o nezatrubňovat ani nezasypávat Mirošovský potok, je-li to technicky možné,
ponechat původní koryto potoka včetně břehového porostu a přeložku silnice
s přemostěním vést v úseku mezi stávajícím mostem a zaústěním
Mirošovského potoka do Bobrůvky, kde se t.č. nalézá smrkový porost,
o provést zpevnění břehů Bobrůvky kamenným záhozem či dlaždicemi jen
v nezbytně nutném rozsahu,
o

− provést náhradní výsadbu dřevin:
o náhradní výsadbu dřevin je třeba provést v místech, kde dojde vlivem stavby
o

k odstranění původního porostu, mj. v břehové linii kolem Bobrůvky,
jako vhodné dřeviny pro náhradní výsadbu lze doporučit olši (Alnus glutinosa),
následovat musí péče o nově vysázené stromy (zajištění ochrany proti okusu
po dobu 5 let, dostatečné upevnění kmínku pomocí dřevěných trojnožek,
dostatečná zálivka v roce výsadby není třeba, jde o vlhkou lokalitu),

73

III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3

o

Oznámení záměru

náhradní výsadba za pokácené stromy kolem silnice není vhodná vzhledem k
charakteru lokality (úzké stíněné údolí, úzká silnice),

− neprovádět kácení stromů a keřů ve vegetačním období,
− zajistit migrační prostupnost řešeného úseku silnice III/36042:
o realizovat jednopolový most se šířkou suché části podmostí (tj. migračního

prostoru) minimálně půl metru na každém břehu,
o podmostí ponechat v přirozeném stavu event. zpevněné kamennou dlažbou
v nezbytně nutném rozsahu,
− časově, technicky a prostorově omezit stavební práce:
o je nutné, aby stavební práce (betonáže, zemní a výkopové práce) při výstavbě

mostu probíhaly v co největší míře mimo období rozmnožování i migrace
ptáků a obojživelníků, tedy nejlépe v období srpen až únor,
o po celé období výstavby musí být zajištěna průchodnost pro zvířata a je nutné
zajistit výkopy proti pádu drobných živočichů (jejich ohrazením plastovým
pásem alespoň 50 cm vysokým),
o případné kácení dřevin (stromy i keře) musí být provedeno v období
vegetačního klidu, tedy mimo hnízdní období ptáků, nejlépe v měsících říjen
až únor,
o skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení je třeba
situovat alespoň 50 m od zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů
živočichů,
− realizovat kompenzační opatření za zničení stanoviště ještěrky živorodé vybudováním

jednoduché „suché skládané kamenné zídky“ nebo hromady kamenů v patě svahu
v místě napojení místní komunikace na silnici III/36042 na levém břehu Bobrůvky, je
vhodné použít místní kámen, přitom je důležité, aby spáry mezi kameny byly dostatečně
široké – vhodné k úkrytu ještěrek (alespoň 1,5 cm),
− vzhledem k prokázanému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ještěrka živorodá,

ropucha obecná, střevle potoční, vranka obecná a vydra říční) v místě záměru požádat o
vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, u orgánu
ochrany přírody (Krajský úřad kraje Vysočina),
− záměr s dostatečným předstihem před zahájením výstavby oznámit Archeologickému

ústavu AV ČR v Brně,
− v souladu s § 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, předcházet

vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské
zdraví a životní prostředí; materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím
odpadů,
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− specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, využívání či zneškodnění

odpadů; shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,
− zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, zejména se jedná o

zneškodnění nebezpečných odpadů (N); odpadový materiál, který má nebo může mít
nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených
nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti,
− o zneškodnění odpadů bude vedena zhotovitelem díla evidence; vedení evidence odpadů

musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení
a nakládání s odpady dokladovat.

Fáze provozu
− v případě automobilové havárie na silnici III/36042 zamezit kontaminaci povrchových vod

využitím mobilních prostředků integrovaného záchranného systému.

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Metodou prognózování jsou zejména kvalifikované expertní odhady na základě
dostupných podkladů, terénních průzkumů, výpočtů, modelů a praktických zkušeností v dané
oblasti. Sem náleží i využití výpočtového modelu SoundPlan pro určení výhledové akustické
situace v posuzovaném území.
Při hodnocení možných vlivů na biotu bylo vycházeno z terénního šetření a známých
nároků jednotlivých zjištěných druhů zvířat. Početnost byla zjišťována běžně používanými
metodami (přímý odečet, liniová metoda), přičemž zjištěné hodnoty početnosti nebyly dále
vyhodnocovány (pouze u druhů zvláště chráněných).
V závěru oznámení jsou uvedeny mapové, literární zdroje a právní normy, ze kterých
bylo při zpracování oznámení čerpáno.
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D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
OZNÁMENÍ
Během zpracování tohoto oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech
nebo neurčitosti, které by znemožňovaly vymezení možných vlivů záměru na životní prostředí
a obyvatelstvo. Použité podklady lze i s ohledem na charakter záměru považovat za
dostatečné. V některých případech je však nutné na určité nedostatky upozornit.
Základním podkladem pro posouzení vlivů záměru „III/36042 Mirošov – most ev. č.
36042-3“ na životní prostředí byl projekt stavby zpracovaný na úrovni dokumentace pro
územní rozhodnutí. V průběhu řešení dalších projektových stupňů může proto dojít
k upřesnění, případně i drobné změně některých parametrů stavby.
Co se týká posouzení vlivů na kvalitu ovzduší, v blízkosti posuzovaného záměru se
pravidelné měření znečištění ovzduší neprovádí, a proto bylo imisní pozadí odhadnuto na
základě výsledků měření nejbližších měřících stanic.
Modelování množství emitovaných znečišťujících látek a hlukové situace vycházelo
z předpokládaných intenzit dopravy ve výhledovém období (rok 2020).
Informace o dotčeném území v oblastech voda, půda a horninové prostředí byly
čerpány z běžně dostupných literárních a oficiálních webových materiálů, nebyly prováděny
žádné průzkumné práce.
Botanický a zoologický průzkum, základní podklady pro vyhodnocení vlivů na flóru a
faunu, byly provedeny pouze jednorázově v období počátku října 2010 (v závislosti na
stanoveném termínu pro zpracování oznámení záměru).

76

III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3

Oznámení záměru

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Posuzovaná stavba „III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3“ není řešena ve
variantách. V oznámení je posuzována jediná aktivní varianta řešení záměru.
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F. ZÁVĚR
Předložené oznámení, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,
v rozsahu přílohy č. 4, se zabývá souhrnným hodnocením vlivů stavby „III/36042 Mirošov –
most ev. č. 36042-3“ na životní prostředí.
Ponechání mostu přes Bobrůvku na silnici III/36042 ve stávajícím stavu i do budoucna
by mohlo přinést již kritické zhoršení jeho technického stavu. Posuzovaná stavba nového
mostu spolu s úpravou přilehlých úseků silnice III/36042 bude znamenat podstatné zvýšení
bezpečnosti automobilového provozu.
Při respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů nelze předpokládat, že by záměr přinesl významnější negativní
vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, flóru, faunu, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Vlivy záměru v území budou lokálního rozsahu a malého významu, jejich projev bude v řadě
případů také pozitivní. Vlivy záměru v žádném případě nepřesáhnou míru stanovenou zákony
a souvisejícími předpisy.
Na základě celkového posouzení vlivů záměru na životní prostředí a
obyvatelstvo, popsaných v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení, lze záměr
„III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3“ doporučit k realizaci při respektování
výše citovaných opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
POPIS ZÁMĚRU
III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3
Záměr je zařazen do kategorie II, bodu 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic
všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I). Příslušným
úřadem pro zjišťovací řízení je Krajský úřad kraje Vysočina. Jedná se o přeložku krátkého
úseku (cca 175 m) silnice III. třídy III/36042 v kategorii S 6,5 a s návrhovou rychlostí 30
km/hod mezi Mirošovem a Blažkovem v kraji Vysočina. Jak napovídá název záměru, hlavní
částí je výstavba nového jednopolového mostu přes říčku Bobrůvku (délka přemostění cca 19
m). Stávající silnice včetně původního mostu bude po dokončení posuzované stavby
odstraněna a takto vzniklá plocha rekultivována (levý břeh Bobrůvky).

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU
Potřeba záměru vychází především z nevyhovujícího technického stavu stávajícího
mostu ev. č. 36042-3 přes říčku Bobrůvku. Realizace záměru umožní významné zlepšení
směrových parametrů silnice III/36042 v místě přemostění Bobrůvky, a zvýší tak bezpečnost
a plynulost silničního provozu.

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Kvalita životního prostředí jako celku je v posuzovaném prostoru dobrá. Z hlediska
znečištění složek životního prostředí v dotčeném území lze konstatovat, že toto znečištění lze
považovat za minimální. Největší vliv na kvalitu životního prostředí má stávající automobilová
doprava po silnici III/36042 jako zdroj hluku a emisí znečišťujících látek. Vzhledem k nízkým
intenzitám dopravy a poloze zcela mimo zastavěné území je stávající hluková a imisní situace
v zájmovém území vyhovující. Naopak relativně vyšší je přírodní hodnota území, v němž je
záměr umístěn. Širší okolí zájmového území lze popsat jako uzavřenou členitou lesní krajinu
v údolí podél málo člověkem pozměněného vodního toku Bobrůvky, tedy s podílem přírodě
relativně blízkých ekosystémů. Tento příznivý stav se pak promítá zejména do pestrého
druhového složení fauny se zastoupením pěti zvláště chráněných druhů živočichů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb.

VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vzhledem k relativně malému rozsahu záměru, jeho technickým parametrům a
umístění a při respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že vlivy
záměru v okolním území budou lokálního rozsahu a malého významu, jejich projev bude
negativní i pozitivní. Platné limity v ochraně životního prostředí a veřejného zdraví nebudou
v žádném případě překročeny.
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Za nejvýznamnější negativní vliv lze označit nevelký zábor lesní půdy s vyspělým
smrkovým porostem. Zvýšené riziko negativního ovlivnění povrchových vod a hodnotné
fauny lze významně snížit respektováním navržených opatření. Naopak pozitivní vliv záměru
lze konstatovat ve vztahu k obyvatelstvu a jeho zdraví či v oblasti prostupnosti krajiny pro
živočichy.

NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

Fáze přípravy a výstavby
− řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru staveniště na veřejné

komunikace,
− vypínat motory automobilů a mechanizmů v době, kdy nejsou v činnosti,
− před zahájením a v průběhu výstavby doložit příslušnému vodohospodářskému orgánu

způsob zneškodňování splaškových vod,
− nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,

v platném znění, vypracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavby a
předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu,
− neumisťovat mobilní zařízení staveniště, případné dočasné skládky inertního stavebního

materiálu či materiálu z demolice stávající silnice a mostu, mezideponii skryté svrchní
vrstvy zemědělské půdy a stavební techniku po dobu parkování do záplavového území
Bobrůvky a Mirošovského potoka,
− skladovat látky škodlivé vodám v prostoru mobilního zařízení staveniště v obalech a

nádobách dostatečně zabezpečených proti případnému úniku a úkapům,
− provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na

možný únik vodě a půdě nebezpečných látek,
− striktně vyloučit zásah do vodního toku v období od 1.3. do 30.5., tj. v době

rozmnožování vranky obecné a střevle potoční,
− vyloučit pohyb stavební techniky a osob v korytě řeky Bobrůvky s výjimkou stavebních
jam při obou březích zřízených štětovými stěnami (stavební jámy ze zaberaněných
ocelových štětovnic budou zřízeny na nezbytnou dobu potřebnou pro založení nového
mostu a následně budou odstraněny),
− důsledně dodržovat předepsaný průtokový režim při případném odběru vody z toku

(Bobrůvky),
− zabránit pádu stavebních materiálů a bouraných částí stávajícího silničního tělesa a mostu

do koryta řeky Bobrůvky,
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− na ploše trvalého a dočasného záboru ZPF provést skrývku svrchní vrstvy půdy, pro

dočasné uložení půdy ze skrývky zřídit na vhodné ploše v blízkosti stavby deponii,
dočasně uloženou půdu chránit před možným znehodnocením a následně použít pro
zpětné ohumusování nezpevněných ploch po výstavbě a rekultivaci plochy stávající
silnice,
− veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo

k poškozování zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem
realizace stavby či vlivem automobilové havárie ke znečištění zemin v prostoru stavby
nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena, dekontaminována
a nahrazena novou zeminou,
− provést vegetační úpravy zpětně ohumusovaných ploch (trávníky, stromy, keře), aby se

omezilo riziko eroze půdy,
− zachovat stromořadí a zbytky polopřirozené vegetace v maximální možné míře:
o stavbu a související úpravy je třeba pokud možno provést tak, aby se

minimalizoval jejich vliv na stromořadí kolem stávající silnice,
o v místě zářezu do svahu nad silnicí v úseku 3 (výskyt ohroženého druhu)
omezit terénní úpravu svahu zářezu na východní straně silnice,
o nezatrubňovat ani nezasypávat Mirošovský potok, je-li to technicky možné,
ponechat původní koryto potoka včetně břehového porostu a přeložku silnice
s přemostěním vést v úseku mezi stávajícím mostem a zaústěním
Mirošovského potoka do Bobrůvky, kde se t.č. nalézá smrkový porost,
o provést zpevnění břehů Bobrůvky kamenným záhozem či dlaždicemi jen
v nezbytně nutném rozsahu,
− provést náhradní výsadbu dřevin:
o náhradní výsadbu dřevin je třeba provést v místech, kde dojde vlivem stavby

k odstranění původního porostu, mj. v břehové linii kolem Bobrůvky,
o jako vhodné dřeviny pro náhradní výsadbu lze doporučit olši (Alnus glutinosa),
následovat musí péče o nově vysázené stromy (zajištění ochrany proti okusu
po dobu 5 let, dostatečné upevnění kmínku pomocí dřevěných trojnožek,
dostatečná zálivka v roce výsadby není třeba, jde o vlhkou lokalitu),
o náhradní výsadba za pokácené stromy kolem silnice není vhodná vzhledem k
charakteru lokality (úzké stíněné údolí, úzká silnice),
− neprovádět kácení stromů a keřů ve vegetačním období,
− zajistit migrační prostupnost řešeného úseku silnice III/36042:
o realizovat jednopolový most se šířkou suché části podmostí (tj. migračního

prostoru) minimálně půl metru na každém břehu,
o podmostí ponechat v přirozeném stavu event. zpevněné kamennou dlažbou
v nezbytně nutném rozsahu,
− časově, technicky a prostorově omezit stavební práce:
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je nutné, aby stavební práce (betonáže, zemní a výkopové práce) při výstavbě
mostu probíhaly v co největší míře mimo období rozmnožování i migrace
ptáků a obojživelníků, tedy nejlépe v období srpen až únor,
o po celé období výstavby musí být zajištěna průchodnost pro zvířata a je nutné
zajistit výkopy proti pádu drobných živočichů (jejich ohrazením plastovým
pásem alespoň 50 cm vysokým),
o případné kácení dřevin (stromy i keře) musí být provedeno v období
vegetačního klidu, tedy mimo hnízdní období ptáků, nejlépe v měsících říjen
až únor,
o skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení je třeba
situovat alespoň 50 m od zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů
živočichů,
o

− realizovat kompenzační opatření za zničení stanoviště ještěrky živorodé vybudováním

jednoduché „suché skládané kamenné zídky“ nebo hromady kamenů v patě svahu
v místě napojení místní komunikace na silnici III/36042 na levém břehu Bobrůvky, je
vhodné použít místní kámen, přitom je důležité, aby spáry mezi kameny byly dostatečně
široké – vhodné k úkrytu ještěrek (alespoň 1,5 cm),
− vzhledem k prokázanému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ještěrka živorodá,

ropucha obecná, střevle potoční, vranka obecná a vydra říční) v místě záměru požádat o
vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, u orgánu
ochrany přírody (Krajský úřad kraje Vysočina),
− záměr s dostatečným předstihem před zahájením výstavby oznámit Archeologickému

ústavu AV ČR v Brně,
− v souladu s § 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, předcházet

vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské
zdraví a životní prostředí; materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím
odpadů,
− specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, využívání či zneškodnění

odpadů; shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,
− zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, zejména se jedná o

zneškodnění nebezpečných odpadů (N); odpadový materiál, který má nebo může mít
nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených
nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti,
− o zneškodnění odpadů bude vedena zhotovitelem díla evidence; vedení evidence odpadů

musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení
a nakládání s odpady dokladovat.
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Fáze provozu
− v případě automobilové havárie na silnici III/36042 zamezit kontaminaci povrchových vod

využitím mobilních prostředků integrovaného záchranného systému.

CELKOVÉ SHRNUTÍ
Z celkového hodnocení vlivů záměru „III/36042 Mirošov – most ev. č. 36042-3“ vyplývá
skutečnost, že veškeré negativní vlivy stavby nového silničního mostu přes říčku Bobrůvku a
úprav silnice III/36042 v průběhu výstavby i provozu na složky životního prostředí budou po
realizaci doporučených opatření lokálního rozsahu a malého významu. Posuzovaný záměr
v několika oblastech životního prostředí zlepší stávající stav, projeví se tedy také pozitivně.
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H. PŘÍLOHY
SEZNAM PŘÍLOH
–

vyjádření městského úřadu v Novém Městě na Moravě k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

–

vyjádření městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

–

stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina k záměru z hlediska vlivů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti
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