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ÚVOD
Předmětem záměru „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ je novostavba silnice
II. třídy jako západního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou, který propojí stávající silnice II/360
ve směru od Třebíče a II/152 ve směru od Moravských Budějovic. Obchvat je navržen v kategorii
S 9,5/70 o celkové délce 4,0 km.
V porovnání se stávajícím směrově i výškově členitým průtahem městem Jaroměřice
nad Rokytnou je obchvat trasován převážně volnou krajinou mimo zastavěné území města. Jeho
realizace povede ke zvýšení plynulosti tranzitní dopravy v ose sever-jih, snížení dopravní zátěže
v centrální části Jaroměřic nad Rokytnou, resp. zvýšení bezpečnosti provozu.
V širším území je silnice II/360 je součástí tzv. Severojižního propojení Kraje Vysočina,
které je významnou silniční spojnicí čtyř regionů: Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského
kraje a spolkové země Dolní Rakousko. Záměr je dílčí stavbou plánované modernizace
Severojižního propojení, jejíž hlavní cíl je zlepšení dopravní dostupnosti jednotlivých regionů
a posílení bezpečnosti silničního provozu.
Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen
zákon) je záměr zařazen do kategorie II, pod bod 49: Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II.
třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a = 2 km); ostatní pozemní
komunikace od stanovené délky (a = 2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby
(b = 1 000 voz/24 hod).
Předkládaná dokumentace (dále jen dokumentace EIA) je zpracovávána na základě závěru
zjišťovacího řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 12.10.2018 pod č.j. KUJI 75844/2018.

Stručné shrnutí dosavadního průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Oznámení předmětného záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) bylo oznamovatelem předloženo dne 20.4.2018
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen příslušný
úřad) společně s žádostí o zahájení zjišťovacího řízení.
Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 24. 4. 2018 pod č. j.
KUJI 31536/2018 OZPZ 741/2018 Ml. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním
systému EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS922) a informace o něm byla
zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 30. 4. 2018 a města Jaroměřice
nad Rokytnou 30. 4. 2018.
K oznámení záměru obdržel příslušný úřad vyjádření těchto subjektů:
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Dne 13. 6. 2018 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení pod č. j. KUJI 44901/2018 OZPZ
741/2018 Ml, ve kterém dle § 7 odst. 6 zákona o EIA rozhodl, že záměr „II/360 Jaroměřice
nad Rokytnou – obchvat, PD“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude
posuzován dle zákona o EIA.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání dotčenou veřejností dle § 3 písm. i) bod 2
zákona o EIA, kterému Ministerstvo životního prostředí vyhovělo, rozhodnutím ze dne 13. 9. 2018
č. j. MZP/2018/560/1499, napadené rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo příslušnému úřadu k vydání
nového závěru zjišťovacího řízení.
Důvodem zrušení rozhodnutí bylo především nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, proč
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován dle zákona
o EIA, zejména s ohledem na jeho vlivy na faunu a flóru a případný výskyt zvláště chráněných
druhů. Kromě toho zde byly uvedeny výhrady ohledně akustické studie a vlivu záměru na rekreační
oblasti města.
Na základě výše uvedených skutečností dne 12. 10. 2018 vydal příslušný úřad závěr
zjišťovacího řízení pod č. j. KUJI 75844/2018 OZPZ 741/2018 Ml.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
na základě právního názoru vyjádřeného v rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne
13. 9. 2018, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením, došel
příslušný úřad dle § 7 odst. 5 zákona k závěru, že u záměru „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou –
obchvat“ nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován dle zákona
o EIA.
Příslušný úřad dále uvádí, že dokumentaci je nutné zpracovat především s důrazem na níže
uvedené oblasti.
1) Prověřit, popř. doplnit, závěry akustické studie.
2) Zhodnotit vliv záměru na rekreační oblasti města (koupaliště, blízký les a chatařská
lokalita).
3) Zhodnotit vliv záměru na faunu a flóru.
4) Vyhodnotit zásah do skladebných prvků ÚSES, popř. uvést opatření pro zachování jejich
funkčnosti.
5) Posoudit dopad na volnou krajinu z hlediska dotčení významných krajinných prvků,
krajinného rázu a dřevin rostoucích mimo les, popř. uvést opatření k minimalizaci
případného dotčení.
Zpracovatel dokumentace se bude při jejím zpracování dále zabývat všemi relevantními
připomínkami, získanými v rámci zjišťovacího řízení a tyto připomínky samostatně vypořádá.

Plnění požadavků příslušného úřadu na obsah dokumentace EIA
Výčet oblastí uváděných v závěru zjišťovacího řízení vychází z relevantních požadavků
vyjádření a právního názoru Ministerstva životního prostředí. Tyto připomínky jsou vypořádány
v příslušných kapitolách dokumentace, které často čerpají z odborných příloh dokumentace.
Ad 1) Prověřit, popř. doplnit, závěry akustické studie.
Akustická studie (viz příloha č. 6) byla aktualizována, a to především na základě nově
zpracované prognózy intenzit automobilové dopravy, jež zohledňuje platné TP 225 (Prognóza
intenzit automobilové dopravy) účinné od 15. září 2018. Aktualizovaná dopravní prognóza tvoří
přílohu č. 4 dokumentace.
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Při zadávání modelu byla rovněž zohledněna aktualizace metodiky pro výpočet hluku
z automobilové dopravy (Manuál 2018), která byla schválena Centrální komisí Ministerstva
dopravy ČR v únoru 2019.
V porovnání s oznámením záměru tak dokumentace EIA, resp. akustické studie pracuje
s rozdílnými intenzitami dopravy na hodnocené komunikační síti. Aktualizována a zpřehledněna
tak byla jak textová, tak tabelární a grafická část studie.
Výsledky akustické studie jsou rovněž uváděny v dokumentaci EIA v kap. D.I.3. Vlivy
na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik
rušivých vlivů).
Ad 2) Zhodnotit vliv záměru na rekreační oblasti města (koupaliště, blízký les a chatařská
lokalita).
Referenční body výpočtu rozptylové i akustické studie (viz příloha č. 5 a 6) byly doplněny
o referenční bod č. 17, který charakterizuje nejbližší rekreační objekt v celé trase obchvatu
(Bohušická č.e. 1172). Z porovnání tabelárních i grafických výsledků rozptylové i akustické studie
je patrné, že v těchto „rekreačních oblastech města“ je i přes realizaci obchvatu dosahováno nižší
imisní a hlukové zátěže než v případě trvale obydleného území Jaroměřic nad Rokytnou.
Ad 3) Zhodnotit vliv záměru na faunu a flóru.
Pro potřeby dokumentace EIA byl v roce 2019 proveden biologický průzkum území, které
bude dotčeno realizací stavby obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou. Biologický průzkum včetně
vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu území a migrační studie tvoří přílohu č. 9 dokumentace.
Ad 4) Vyhodnotit zásah do skladebných prvků ÚSES, popř. uvést opatření pro zachování jejich
funkčnosti.
Zásah do skladebných prvků ÚSES byl podrobně vyhodnocen v rámci biologického
průzkumu (přílohy č. 9 dokumentace), konkrétně kap. 6 „Ovlivnění prvků ÚSES a významných
krajinných prvků“.
Souhrnně je pak vyhodnocení uvedeno v dokumentaci, v kap. D.I.7. Vlivy na biologickou
rozmanitost (fauna, flóra ekosystémy).
Ad 5) Posoudit dopad na volnou krajinu z hlediska dotčení významných krajinných prvků,
krajinného rázu a dřevin rostoucích mimo les, popř. uvést opatření k minimalizaci případného
dotčení.
Pro potřeby dokumentace EIA bylo zpracováno posouzení vlivu záměru na krajinný ráz,
které tvoří samostatnou přílohu dokumentace č. 8. Cílem tohoto odborného podkladu je
posouzení vlivu záměru obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Dílčí výstupy posouzení jsou souhrnně uvedeny v dokumentaci v kap. D.I.8. Vlivy na krajinu
a její ekologické funkce.

Vypořádání relevantních připomínek získaných v rámci zjišťovacího řízení je z důvodu
přehlednosti uvedeno v samostatné příloze dokumentace EIA č. 10.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel:
Kraj Vysočina
2. IČO:
708 90 749
3. Sídlo (bydliště):
Žižkova 57
587 33 Jihlava
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Jméno, příjmení:

Ing. Jiří Lojda

Adresa:

Kraj Vysočina
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Telefon:

+420 564 602 217

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
Zařazení záměru dle přílohy č. 1:
Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen
zákon) je záměr zařazen do kategorie II, pod bod 49:
„Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích
od stanovené délky (a = 2 km); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a = 2 km)
a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru
denních intenzit pro stávající stavby (b = 1 000 voz/24 hod).
Dokumentace EIA je zpracovávána na základě závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu
Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 12.10.2018 pod č.j. KUJI
75844/2018, kdy pro záměr „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat, PD“ nelze vyloučit
významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován dle zákona.

Příslušným úřadem k provedení procesu posuzování podle zákona je Krajský úřad
Kraje Vysočina.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.
Záměrem je novostavba silnice II. třídy jako západního obchvatu města Jaroměřice
nad Rokytnou. Související stavbou je propojka silnic III/36078 a III/15228. Základní technická
specifikace staveb je uvedena níže.
Obchvat Jaroměřic nad Rokytnou
třída silnice:
návrhová kategorie:
délka:

II
S 9,5/70 (max. povolená rychlost 90 km/h, v křižovatkách
70 km/h)
4 000 m

Související stavba -propojka silnic III/36078 a III/15228
třída silnice:
délka:

účelová komunikace, jednopruhová
525 m

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Kraj Vysočina
Jaroměřice nad Rokytnou (ZÚJ 590754)
Jaroměřice nad Rokytnou (kód 657506),
Popovice nad Rokytnou (kód 657514)

Západní obchvat města Jaroměřice nad Rokytnou propojí stávající silnice II/360 ve směru
od Třebíče a II/152 ve směru od Moravských Budějovic a vyvede tak tranzitní dopravu z centra
města. Původní trasa silnice zůstane zachována pro zabezpečení obsluhy centra města, pouze dílčí
části stávajících silnic II/360 a II/152 v místech napojení obchvatu, kde dojde k posunu oblouků
a sjezdů, budou odstraněny.
Trasa je vedena mírně zvlněným terénem převážně zemědělsky obdělávanou krajinou
(většinou plochy orné půdy), lesní pozemky se nacházejí pouze v jižní části trasy v údolí toku
Rokytky. Z hlediska katastru nemovitostí jde o druhy pozemků trvalý travní porost, ostatní plocha,
zahrada, orná půda a lesní pozemek. Trasa překonává mimoúrovňově dva drobné vodní toky Rokytná a Rokytka.
Přesné umístění stavby je parné rovněž z následujícího obrázku. Přílohu č. 3 dokumentace
EIA pak tvoří „Situační výkres širších vztahů“ v měřítku 1:10 000.
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Obrázek 1: Celkový situační výkres stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“
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Nejbližší obytná zástavba
Z hlediska obytné zástavby je trasa obchvatu vedena převážně mimo obydlené území.
K okrajové části obytné zástavby se novostavba silnice II/360 přibližuje v místech křížení
se stávajícími silnicemi III/36078 (ulice Nádražní/Sokolovská) a III/15228 (Bohušická). I v těchto
místech se však obytná zástavba nachází ve vzdálenosti větší než 140 m od osy nové komunikace.
Pro potřeby vyhodnocení imisního a hlukového zatížení byly vybrány tzv. referenční body,
které charakterizují nejbližší obytnou zástavbu. Referenční body byly zvoleny v místech, které
budou ovlivněny jak novostavbou obchvatu, tak změnou rozložení dopravy na stávající
komunikační síti. Jejich umístění je zřejmé z obrázku níže.
Referenční body č. 01-03 a 14-15 reprezentují obytnou zástavbu v blízkosti stávajícího
průtahu městem, tzn. ulic Březinova a Poděbradova.
Referenční body č. 04-16 pak reprezentují převážně okrajovou zástavbu jednotlivých částí
města ve vztahu k plánovanému obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou. Referenční body jsou zvoleny
výhradně před chráněnými (obytnými) objekty.
Referenční bod č. 17 byl doplněn pro vyhodnocení vlivu stavby na rekreační oblast. Jedná
se o zahradní domek určený k rekreačnímu využití, který se nachází cca 30 m od osy plánované
komunikace.
Obrázek 2: Vybrané referenční body charakterizující nejbližší obytnou zástavbu
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Novostavba obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou:
Hlavní stavební objekt (SO 101) zahrnuje výstavbu vlastního obchvatu II/360. Obchvat je
naprojektován v návrhové kategorii S 9,5/70 s maximální dovolenou rychlostí 90 km/h. V místech
křižovatek bude maximální povolená rychlost snížena na hodnotu 70 km/h. Navržená komunikace
má délku 4 000 m.
Začátek úpravy je na silnici II/360 cca 400 m před křižovatkou se silnicí III/36077 (směr
Vacenovice), přeložka silnice dále pokračuje částečně v trase stávající silnice II/360 směrem k obci
Jaroměřice, od stávající silnice II/360 se následně odklání jihozápadním směrem přes zemědělské
půdy, nadchází mimoúrovňově tok Rokytnou a její náhon i silnici III/36078 směřující do Popovic.
Úrovňově kříží silnici III/15228 do Bohušic a dále mimoúrovňově kříží údolí toku Rokytky, poté
se trasa stáčí jihozápadně od Jaroměřic nad Rokytnou k trase stávající silnice II/152 směřující
do Moravských Budějovic. Napojením na silnici II/152 cca 300 m před křižovatkou se silnicí
III/15229 je trasa přeložky ukončena.
Základní charakteristika obchvatu je tvořena níže uvedenými stavební objekty.
Silniční objekty:




úrovňové křižovatky
komunikace
účelové komunikace

4 objekty
6 objektů
1 objekty

Mostní objekty


mosty silniční:

2 objekty

Vodohospodářské objekty:



silniční kanalizace
úpravy meliorací

1 objekt

Objekty elektro a slaboproudu:





přeložky vedení VN
přeložky vedení NN
veřejné osvětlení
přeložky sdělovacích vedení

2 objekty
1 objekt
1 objekt
4 objekty

Plynovody:


přeložky plynovodů

4 objekty

Vegetační úpravy, hospodaření s ornicí, rekultivace ploch ZS, komunikací, příprava území.
Související stavba - propojka silnic III/36078 a III/15228
Podél nově navrženého obchvatu je v km 2,500 – 2,960 vpravo navržena účelová
komunikace propojující silnice III. tříd (dále jen „propojka“). Na začátku je propojka napojena
na stávající silnici III/36078 v místě sjezdu k stávající fotovoltaice. Na konci se napojuje
na upravenou silnici III/15228, která je součástí stavby obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou. Celková
délka komunikace je 525 m.
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Možnost kumulace s jinými záměry
Ve městě Jaroměřice nad Rokytnou se scházejí hned čtyř silnice II. třídy, silnice II/360,
II/401, II/152 a II/361. Plánovaný západní obchvat Jaroměřic nad Rokytnou, který propojí silnice
II/360 od severu a II/152 od jihu, tvoří nové dopravní spojení na trase Třebíč - Moravské Budějovice
a vyvede tranzitní dopravu v ose sever - jih z centra města.
Na území Jaroměřic nad Rokytnou byly v posledních letech dle informačního systému EIA
připravovány pouze záměry, které jsou svým charakterem zcela odlišné od předmětného záměru.
V širším území lze za významnější dopravní stavbu považovat pouze obchvat Moravských
Budějovic (II/152 Moravské Budějovice - obchvat), který zajišťuje alternativní propojení stávající
komunikace II/152 ve směru od Jaroměřic nad Rokytnou s komunikací I/38 mimo centrum města.
Podle závěru zjišťovacího řízení, resp. rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 27.8.2019 (č.j. KUJI 66653/2019) záměr „II/152 Moravské
Budějovice – obchvat“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle
zákona. Na základě zveřejněných informací lze uvést, že připravovaný obchvat Moravských
Budějovic nemá potenciál ke zvýšení intenzit dopravy na území Jaroměřic nad Rokytnou,
kumulativní vlivy proto nejsou hodnoceny.
Dopravní stavby související s budováním obchvatů, či modernizací stávající komunikační sítě
silnic II. třídy jsou připravovány a realizovány v ucelených úsecích, které lze zprovoznit bez ohledu
na projekční přípravu ostatních staveb. Nejblíže připravovaný obchvat Moravských Budějovic
nemá potenciál k ovlivnění dopravy na území Jaroměřic nad Rokytnou.
V současné době rovněž nejsou dle Informačního systému EIA známy záměry, které by měly
být uskutečněny na území města Jaroměřice nad Rokytnou v blízkosti posuzovaného záměru.
Kumulace vlivů s jinými záměry se nepředpokládá. V předmětné dokumentaci EIA jsou
primárně řešeny potencionální vlivy předkládaného záměru na jednotlivé složky životního
prostředí.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů
na životní prostředí
Zdůvodnění potřeby záměru
Silnice II/360 je součástí tzv. Severojižního propojení Kraje Vysočina, které je významnou
silniční spojnicí čtyř regionů: Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové
země Dolní Rakousko. Hlavním cílem plánované modernizace severojižního propojení je zlepšení
dopravní dostupnosti a posílení bezpečnosti silničního provozu.
Předkládaný záměr si klade za cíl odvedení tranzitní dopravy mimo intravilán města
Jaroměřic nad Rokytnou, jehož stávající průtah je směrově i výškově členitý a z hlediska plynulosti
i bezpečnosti provozu tvoří bodovou závadu na komunikační síti.
Realizací obchvatu dojde k omezení negativních vlivů dopravy v městské zástavbě, jeho
památkově chráněné historické části, a především ke zvýšení bezpečnosti provozu a jízdního
komfortu na komunikaci. Zlepšování páteřní silniční sítě kraje pak obecně přispívá k možnému
zvýšení atraktivity regionu a rozvoji ekonomických aktivit. Vytváří se mimo jiné podmínky
pro zvýšení prostorové mobility pracovní síly a zkracuje se čas dojížďky za prací.
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Zdůvodnění umístění záměru a přehled zvažovaných variant
Trasa západního obchvatu respektuje koridor dopravní infrastruktury DK21, který je v rámci
územně plánovací dokumentace vymezen pro přeložku a homogenizaci silnice II/360.
Konkrétní trasování, tj. směrové i výškové řešení stavby, vychází z požadavků na překonání
poměrně členitého území, zachování jeho obslužnosti a opětovného napojení na stávající
komunikační síť.
Variantní řešení odpovídající těmto „mantinelům“ bylo předmětem předprojekční přípravy
stavby. V rámci dokumentace EIA je záměr předkládán v jediné optimalizované variantě, která
byla odsouhlasena ze strany oznamovatele i dotčených správních orgánů.
Soulad s územně plánovací dokumentací
Pro potřeby dokumentace EIA bylo aktualizováno vyjádření příslušného úřadu územního
plánování, které tvoří přílohu č. 1 dokumentace (Pozn.: Grafické znázornění umístění záměru,
na které je ve vyjádření odkazováno, tvoří přílohu č. 3 dokumentace.).
Z vyjádření Městského úřadu Třebíč, Odboru rozvoje a územního plánování ze dne
27. 11. 2019 (zn. ORÚP 67019/19 - SPIS 10/2019/JS) vyplývají následující skutečnosti:
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZÚR)
ZÚR vymezuje veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy - DK21 a DK11. Veřejně
prospěšné stavby v oblasti dopravy zahrnují koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; koridory
pro umístění nových staveb. Pro silnice II. třídy je stanovena šířka 80 m. Tyto stavby se vymezují
pro účely řízení o vyvlastnění. Pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb se
za součást stavby považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby
a k zajištění řádného užívání stavby, jako jsou zařízení staveniště, přípojky inženýrských sítí,
příjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení technické
infrastruktury, doprovodné dopravní stavby ap., pokud nejsou samostatnou veřejně prospěšnou
stavbou nebo veřejně prospěšným opatřením.
Územně plánovací dokumentace města Jaroměřice nad Rokytnou
Předložený záměr prochází koridorem dopravní infrastruktury DK21, který je územním
plánem vymezen pro umístění dopravní stavby, doprovodných staveb a zařízení nezbytných
k provedení této dopravní stavby a k zajištění jejího řádného užívání. Jedná se konkrétně
o homogenizaci části stávajícího tahu silnice II/360 a o umístění stavby západního obchvatu města
Jaroměřice nad Rokytnou přeložkou silnice II/360 (náhrada homogenizace trasy dle ZÚR ve znění
Aktualizace č. 1).
Koridor dopravní infrastruktury DK21 se vymezuje jako plocha nadmístního významu. V jižní
části trasy předloženého záměru je řešeno napojení na silnici II/152, která je součástí koridoru
DK11, který je vymezen pro homogenizaci silnice II/152 a obchvat silnice II/152. Podmínky využití
obou koridorů jsou obdobné, koridor DK11 je rovněž vymezen jako stavba nadmístního významu.
Celková šířka obou koridorů je stanovena na 80 m; umístění koridorů je patrné z grafické
části územně plánovací dokumentace. Podmínky pro využití území v koridorech jsou stanoveny
v dotčených plochách s rozdílným způsobem využití, kterými koridory prochází. Obecné podmínky
pro změny ve využití ploch s rozdílným způsobem využití stanoví, že ve vymezených koridorech
dopravní infrastruktury DK11, DK21 nesmí být umisťovány žádné stavby, popř. realizovány změny
staveb, které by znemožnily nebo podstatně ztížily budoucí realizaci staveb dopravní
infrastruktury včetně jejich doprovodných staveb a zařízení nezbytných k provedení těchto staveb.
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Součástí záměru jsou také propojky a napojení na stávající komunikace. Koridory DK11 a
DK21 jsou rovněž vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit. Záměrem budou kromě koridorů DK11, DK21 dotčeny následující plochy s
rozdílným způsobem využití:






(DS) Plochy dopravní infrastruktury – silniční
(PZ) Plochy zemědělské
(SV) Plochy smíšené výroby
(ZK) Plochy přírodní – krajinná zeleň
Lokální biokoridor 363 0553 – LBC Za Dvorem a lokální biocentrum 353 0254 Za Dvorem

Využití jednotlivých ploch je podrobně rozepsáno ve vyjádření příslušného úřadu územního
plánování viz příloha č. 1 dokumentace EIA. Výřez z územního plánu je uveden na obrázku v kap.
C.I.4. dokumentace EIA.
Posouzení záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací
Předložený záměr není v ZÚR vymezen. Současně platné ZÚR řeší koridor pro homogenizaci
vybraného úseku stávající tahu silnice II/360. Předložený záměr řeší zcela novou stavbu obchvatu
včetně souvisejících staveb, který se částečně potkává jak s koridorem pro homogenizaci silnice
II/362 (DK21), tak s koridorem pro homogenizaci silnice II/152 (DK11) vymezených v ZÚR.
Trasa nového obchvatu je v souladu s Územním plánem Jaroměřice nad Rokytnou ve znění
Změny č. 1, jelikož respektuje trasu vymezeného koridoru dopravní infrastruktury DK21. Tento
koridor je vymezen jak pro homogenizaci silnice II/360, tak pro přeložku této silnice, resp. koridor
DK21 je zčásti nahrazen obchvatem města. V rozsahu trasy, která je nahrazena obchvatem, se
koridor homogenizace neuplatňuje. V místech, kde záměr zasahuje mimo koridor DK21, je veřejná
dopravní infrastruktura, případně související dopravní infrastruktura, v souladu s územním
plánem.
Mimo koridor jsou umístěny stavby přímo související se stavbou obchvatu – jedná se o
napojení na stávající komunikace. V místě, kde záměr zasahuje do koridoru DK11, který je
územním plánem vymezen pro homogenizaci silnice II/152 a obchvat silnice II/152, se rovněž
jedná o napojení této silnice na plánovaný obchvat.
Orgán územního plánování dospěl k závěru, že záměr z hlediska výše uvedeného posouzení
není v rozporu se ZÚR a dále je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Obchvat Jaroměřic nad Rokytnou definitivně vyloučí tranzitní dopravu v ose sever - jih mimo
zastavěné území města, jehož stávající průtah je směrově i výškově členitý, přispěje ke zvýšení
plynulosti dopravy, a především bezpečnosti provozu.
Trasování západního obchvatu respektuje koridor dopravní infrastruktury DK21, který je
v územně plánovací dokumentace vymezen pro přeložku a homogenizaci silnice II/360. Záměr je
rovněž v souladu s územně plánovací dokumentací města Jaroměřice nad Rokytnou.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících
do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Jak již bylo uvedeno, záměrem je novostavba západního obchvatu města Jaroměřice
nad Rokytnou, který propojí stávající silnice II/360 ve směru od Třebíče a II/152 ve směru
od Moravských Budějovic a vyvede tak tranzitní dopravu v ose sever-jih z centra města. Stavba
prochází katastrálním územím Jaroměřice nad Rokytnou a Popovice nad Rokytnou v kraji
Vysočina. Trasa vede v převážné délce po zemědělsky obhospodařujících pozemcích.
Začátek přeložky silnice II/360 je severně od obce Jaroměřice nad Rokytnou napojením
na stávající silnici II/360 v pasportním km 137,180. Konec úseku přeložky silnice je napojen
na stávající silnici II/152 v pasportním staničení 64,665 směr Moravské Budějovice. Celková délka
přeložky je 4,000 km v kategorii S 9,5/70.
Součástí záměru je také zejména výstavba nových mostů, propustků pod komunikací. Koryta
přilehlých toků Rokytné a Rokytky vč. přilehlého náhonu nebudou stavbou dotčeny ani
překládány. V rámci realizace záměru dále dojde k nezbytným přeložkám inženýrských sítí (elektro,
plyn). Po ukončení prací budou provedeny vegetační úpravy některých pozemků.
Související stavbou je propojka silnic III/36078 a III/15228, která zajistí možnost napojení
silnice III/36078 (Jaroměřice n. R. - Popovice) na obchvat.
Původní trasa silnice zůstane zachována pro zabezpečení obsluhy centra města, pouze dílčí
části stávajících silnic II/360 a II/152 v místech napojení obchvatu, kde dojde k posunu oblouků
a sjezdů, budou odstraněny.
Případné demoliční práce jsou spojeny s výstavbou nové komunikace, resp. novým
napojením na okolní komunikační síť. Výstavba ani provoz záměru nespadá do režimu zákona
o integrované prevenci.
Podrobnější popis záměru je uveden v podkapitolách níže. Pro přehlednost lze uvést,
že předmětná kapitola B.I.6 je v souladu s požadavky zákona členěna na tyto podkapitoly:
-

Technické (stavební) řešení
Související demoliční práce
Technologické (provozní) řešení
Porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry v případě záměrů spadající do režimu zákona o integrované
prevenci

Technické (stavební) řešení
V rámci stavby bude provedena přeložka silnice II/360 včetně odvodnění a napojení
okolních souvisejících komunikací.
Součástí stavby jsou čtyři úrovňové stykové křižovatky silnic. Nově navržená silnice II/360 x
napojení III/36077, nově navržená silnice II/360 x napojení stávající silnice II/360, nově navržená
silnice II/360 x napojení III/15228 a nově navržená silnice II/360 x napojení II/152. Ve všech
křižovatkách jsou na silnici II/360 navrženy levé odbočovací pruhy. V křižovatce II/360 x II/152 je
na silnici II/360 navržen i pravý odbočovací pruh.
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Jsou navrženy dva mostní objekty na silnici II/360, a to v km 2,400 - SO 201 Most na přeložce
sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078 a 3,354 – SO 203 Most na přeložce sil. II/360
přes řeku Rokytku.
Dotčené inženýrské sítě budou v nezbytném rozsahu chráněny, případně přeloženy.
Délka úseku je 4,000 km.
Předpokládané členění stavby na jednotlivé stavební objekty (SO):
Projektová dokumentace předmětné stavby je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, rozdělena na tyto stavební objekty.
Objekty řady 000 – příprava staveniště
SO 001 Příprava území – odhumusování, odlesnění, kácení
SO 051 Rekultivace komunikací II. a III.tříd
Objekty řady 100 – pozemní komunikace
SO 101 Přeložka silnice II/360
SO 102 Napojení sil. III/36077 v km 0,391
SO 103 Napojení stávající sil. II/360 v km 1,318
SO 105 Napojení sil. III/15228 v km 2,952
SO 106 Napojení sil. II/152 v km 3,677
SO 107 Napojení MK
SO 111 Přeložka polní cesty v km 2,960-3,070
SO 113 Hospodářské sjezdy
SO 171 Dopravní opatření
SO 172 Dopravní značení trvalé
Objekty řady 200 – mostní objekty
SO 201 Most na přeložce sinice II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil.III/36078
SO 203 Most na přeložce silnice II/360 přes řeku Rokytku
SO 252 Opěrná zeď v km 3,030 vlevo
Objekty řady 300 – vodohospodářské objekty
SO 302 Dešťová kanalizace v km 2,980-3,040
SO 303 Úpravy meliorací
Objekty řady 400 – elektro a sdělovací objekty
SO 401 Přeložka stávajícího nadzemního vedení VN v km 1,570
SO 402 Přeložka vedení VN v km 3,210
SO 403 Přeložka NN v km 3,025
SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078
SO 461 Přeložka kabelu CETIN podél SO 107
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SO 462 Přeložka kabelu CETIN v km 3,010
SO 463 Ochrana kabelů CETIN v km 3,890
SO 465 Přeložka kabelu ITSELF v km 3,870 - KÚ
Objekty řady 500 – objekty trubních vedení
SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 1,280
SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 1,610
SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 2,930 a pod SO 105
SO 504 Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111
SO 505 Ochrana kabelu KAO v km 2,320
Objekty řady 700 – objekty pozemních staveb
SO 702 Přeložka Božích muk v km 3,865 vpravo
Objekty řady 800 – objekty úpravy území
SO 801 Vegetační úpravy - Kraj Vysočina
SO 802 Vegetační úpravy - Město Jaroměřice n.R.

Z hlediska posuzování vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí jsou zásadní
stavební objekty řady 000, 100, 200, 300, 700 a 800, zejména tyto jsou v dalším textu blíže
popsány.

Objekty řady 000 - Příprava staveniště
SO 001 - Příprava území - odhumusování, odlesnění, kácení
V rámci přípravy území pro stavbu je nezbytné uvolnění staveniště. To představuje kácení
vzrostlé zeleně a křovin, sejmutí ornice z ploch ZPF, odstranění stávajících konstrukcí vozovek
a odstranění stávajících propustků.
Navrhované úpravy vyžadují kácení vzrostlých stromů a mýcení křovin, které jsou v kolizi
se stavbou. Potřeba kácení vzrostlých stromů je dána obvodem staveniště. Na základě
zpracovaného dendrologického průzkumu dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les v počtu
110 ks (vč. vícekmenů) a kácení křovin v celkové ploše cca 0,1608 ha.
Náhradní výsadba bude určena příslušným orgánem ochrany přírody (MěÚ Jaroměřice
nad Rokytnou) v rámci povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
V rámci zemních prací bude v plochách záborů ZPF v první řadě sejmuta nejkvalitnější vrchní
vrstva půdy (ornice), případně i hlubší zúrodnitelné zeminy. Skrývka bude probíhat v ploše
cca 10,95 ha. Tyto zeminy budou deponovány zvlášť a využity přednostně pro rekultivace v rámci
záměru. Přebytek bude rozprostřen na okolní zemědělské pozemky po dohodě s vlastníky. Veškeré
dočasně zabrané plochy budou po ukončení výstavby záměru uvedeny do původního stavu
a navráceny k původnímu využití.
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SO 051 Rekultivace komunikací II. a III. tříd
Stavební objekt řeší rekultivaci úseků stávající silnice, které se v důsledku výstavby nových
přeložek staly nefunkčními. Především se jedná o rekultivaci úseků silnic II/360, II/152 a III/15228.
V rámci objektu SO 051 proběhne odfrézování živičných vrstev komunikace. Odfrézovaný
materiál bude odvezen na dočasnou skládku a následně bude použit jako recyklovaný materiál
pro stavbu. Rekultivace proběhnou na stávajících silničních pozemcích a budou napojeny na okolní
terén.
Podkladové vrstvy vozovek budou odtěženy a odvezeny na skládku, příp. pokud bude tento
materiál vyhovovat kritériím pro materiál do násypového tělesa, může být uložen do násypu.
Plochy určené k rekultivaci budou následně upraveny tak, aby po rozprostření ornice ve vrstvě
30 cm niveleta přirozeně navazovala na okolní terén.
Přebytek, příp. nedostatek násypového materiálu bude řešen v součinnosti s ostatními
rekultivovanými objekty a s bilancí zemin na hlavní trase komunikace. Po rozprostření dovezené
ornice proběhne hloubkové meliorační kypření a urovnání terénu. Takto připravené plochy budou
přičleněny k sousedním zemědělským pozemkům a následně zde proběhne biologická rekultivace.
Cílem rekultivace je vytvořit z neplodných ploch, které dříve sloužily k technickým účelům,
biologicky aktivní, ze zemědělského hlediska hodnotné pozemky.
Objekty řady 100 - pozemní komunikace
SO 101 - Silnice II/360
Hlavní stavební objekt SO 101 zahrnuje výstavbu vlastního obchvatu Jaroměřic
nad Rokytnou, silnice II/360. Obchvat je naprojektován v návrhové kategorii S 9,5/70 s maximální
dovolenou rychlostí 90 km/h. V místech křižovatek bude maximální povolená rychlost snížena
na hodnotu 70 km/h. Navržená komunikace má délku 4 000 m.
Začátek řešeného úseku je na silnici II/360 cca 400 m před křižovatkou se silnicí III/36077,
přeložka silnice dále pokračuje částečně v trase stávající silnice II/360 směrem k obci Jaroměřice,
ze které se odklání jihozápadním směrem přes zemědělské půdy, nadchází tok Rokytnou a její
náhon společně i silnici III/36078 směřující do Popovic (viz SO 201) a dále úrovňově kříží silnici
III/15228 do Bohušic. Po překonání údolí toku Rokytky (viz SO 203) se trasa stáčí jihozápadně
od Jaroměřic nad Rokytnou k trase stávající silnice II/152 směřující do Moravských Budějovic.
Napojením na silnici II/152 cca 300 m před křižovatkou se silnicí III/15229 je trasa přeložky
ukončena.
Konstrukce vozovky nových komunikací byla navržena podle TP 170, katalogového listu D1N-2 pro návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení III. Celková tloušťka konstrukce
vozovky je 540 mm. Obrusná vrstva bude tvořena asfaltovým betonem.
Odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonů, které odvádí vodu
z tělesa komunikace směrem k nezpevněné krajnici a dále do zpevněných příkopů. Odvodnění
pláně je zajištěno jejím příčným sklonem v minimální hodnotě 3,0 %. Při vedení komunikace v
zářezu je pod plání umístěn trativod s trativodní trubkou PVC DN 150.
K převedení vody pod tělesem komunikace jsou navrženy trubní propustky o průměrech DN
600 - DN1200. Čela propustků jsou šikmá a obložená lomovým kamenem. V lokálních terénních
depresích budou dešťové vody ze zpevněných příkopů vsakovány do okolního terénu přes
vsakovací bloky.
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Podrobněji viz kap. B.III.2 Odpadní vody.
Součástí stavby jsou i čtyři úrovňové stykové křižovatky:





km 0,391
km 1,318
km 2,980
km 3,677

II/360 x III/36077
II/360 x stávající silnice II/360
II/360 x III/15228
II/360 x II/152

Základní šířkové uspořádání pro kategorii S 9,5/70 je navrženo takto:






nezpevněná krajnice
zpevněná krajnice
vodící proužek
jízdní pruh
celková volná šířka komunikace

2 x 0,50 m
2 x 0,50 m
2 x 0,25 m
2 x 3,50 m
9,5 m

Bezpečnostní zařízení
Jsou navržena jednostranná ocelová svodidla s úrovní zadržení N2 a H1 a směrové sloupky
Z11 a,b a Z11 c,d. Silniční svodidlo po levé straně v km 2,900 - 3,020 bude navrženo větší výšky se
dvěma pásnicemi pro zamezení případnému průchodu lidí. Bezpečnostní opatření budou
podrobně řešena v dalším stupni projektové dokumentace.
SO 102 Napojení sil. III/36077 v km 0,391
Stavební objekt řeší napojení stávající silnice III/36077 na nově navržený obchvat v kategorii
S 6,5/50. Celková délka je 150 m.
Konstrukce vozovky nových komunikací byla navržena podle TP 170, katalogového listu D1N-2 pro návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení V. Celková tloušťka konstrukce
vozovky je 410 mm. Obrusná vrstva bude tvořena asfaltovým betonem.
SO 103 - Napojení stávající silnice II/360 v km 1,318
Stavební objekt řeší napojení stávající silnice II/360 na nově navržený obchvat v kategorii
S 7,5/50. Celková délka je 149 m.
Konstrukce vozovky je shodná s konstrukcí vozovky SO 101.
Připojení na obchvat je realizováno pomocí stykové křižovatky. Střední dělicí kapkovitý
ostrůvek je navržen jako zvýšený dlážděný z žulových kostek.
Odvodnění komunikace je zajištěno stejně jako v případě SO 101.
SO 105 Napojení sil. III/15228 v km 2,952
Stavební objekt řeší napojení stávající silnice III/15228 na nově navržený obchvat v kategorii
S 6,5/50. Délka napojení je 129 m.
Konstrukce vozovky je navržena shodná s konstrukcí vozovky SO 102.
Připojení na obchvat je realizováno pomocí stykové křižovatky, a to pouze ve směru od
Bohušic, pokračování silnice II/15228 do centra města je zrušeno.
Odvodnění komunikace je zajištěno stejně jako v případě SO 101.
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SO 106 Napojení II/152 v km 3,677
V rámci SO 106 je řešeno napojení silnice II/152 a její napojení na navrhovaný obchvat.
Napojení je naprojektováno v délce cca. 215 m, jako dvoupruhová, směrově nerozdělená
komunikace v návrhové kategorii S 7,5/50.
Konstrukce vozovky je navržena shodná s konstrukcí vozovky SO 101.
Odvodnění komunikace je zajištěno stejně jako v případě SO 101.
SO 107 Napojení MK
V rámci SO 107 je řešeno napojení místní komunikace a její napojení na překládanou silnici
II/360 (SO 103). Napojení je naprojektováno v délce cca 158 m, jako dvoupruhová, směrově
nerozdělená komunikace v návrhové kategorii MO2k 6,5/5,5/30.
Konstrukce vozovky je navržena shodná s konstrukcí vozovky SO 101.
Připojení na obchvat je realizováno pomocí stykové křižovatky.
Odvodnění komunikace je zajištěno stejně jako v případě SO 101.
SO 111 Přeložka polní cesty v km 2,960-3,070
Stavební objekt řeší návrh přeložky polní cesty v kategorii P 4/20. Přeložka polní cesty je
napojena na nově navržené napojení silnice III/15228 (SO105) v km 0,032.
Konstrukce vozovky je navržena dle technických podmínek Katalogu polních cest, pro třídu
dopravního zatížení VI, návrhovou úroveň porušení vozovky D2 (katalogový list PN 6-3, PN609)
o celkové tloušťce konstrukce 360 mm.
SO 113 Hospodářské sjezdy
Stavební objekt řeší plynulé napojení okolních pozemků v místech stávajících sjezdů.
Sjezdy jsou navrženy v stávajících šířkách délka sjezdů je navržena s ohledem na stávající
výškové poměry a nově navržené komunikace, na které jsou sjezdy napojeny.
Odvodnění sjezdů je dáno příčným a podélným sklonem do příkopů, popř. do okolního
terénu.
SO 171 Dopravní opatření
Provizorní dopravní značení bude navrženo v souladu s postupem organizace výstavby, tzn.
v rámci navazujících stupňů projektové dokumentace.
V současné době je navržena provizorní staveništní komunikace v km 3,060 – 3,240, která
zabezpečuje přístup ze stávající polní cesty pod nově navržený mostní objekt SO 203 a je napojena
na nově navržený hospodářský sjezd pod SO 203. Šířka této komunikace je 3 m a bude provedena
z betonových panelů. Celková délka staveništní komunikace je 200 m.
SO 172 Dopravní značení trvalé
Definitivní svislé a vodorovní dopravní značení bude vykresleno v v rámci navazujících
stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení) a bude v souladu
s platnými technickými normami a předpisy.
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Objekty řady 200 - mosty
SO 201 Most na přeložce sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078
Mostní objekt řeší převedení komunikace hlavní trasy SO 101 přes konfiguraci terénu
s vodním tokem Rokytnou, náhonem a silnicí III/36078.
Mostní objekt je navržena jako spojitá monolitická jednotrámová konstrukce s rozpětím polí
25,0 + 3x35,0 + 3x43,0 + 30,0 m. Celkovou délka nosné konstrukce je 291,400 m a celková délka
mostu 302,901 m. Délka přemostění je navržena 287,400m. Staničení uložení nosné kce opěry 01.
je 2,277 00 a opěry 09. je 2,566 00 na hlavní trase SO 101.
Šířka vozovky na mostě je 9,50 m s celkovou šířkou oboustranných říms 1,50 m. Podél
vozovky jsou navrženy na obou stranách revizní chodníky šířky 0,75m. Celková šířka mostu je
12,50m. Obě mostní římsy budou osazeny plným zábradlím výšky 1,3 m s protihlukovou výplní.
Založení mostního objektu krajní opěry 01. a 09. je navrženo jako hlubinné
na velkoprůměrových pilotách průměru 1,20m definované délky statickým návrhem
a geologickým průzkumem v místě opěr mostu.
Založení mostního objektu krajní opěry 01. a 09. i mezilehlých podpor je navrženo jako
hlubinné na velkoprůměrových pilotách průměru 1,20m definované délky statickým návrhem
a geologickým průzkumem v místě opěr mostu. Piloty pod opěrou/podporami jsou navrženy
ve dvou řadách.
Opěry 01. a 09. jsou navrženy jako železobetonové monolitické tloušťky 3,00 m a šířky
11,90 m. Opěry jsou navrženy jako masivní přímo uložené na pilotovém roštu založení mostu.
Mezilehlé podpory jsou navrženy jako stěnové sloupové pilíře obdélníkového průřezu
se zkosením hran a prolisem v pohledových plochách stěn. Výška pilířů je patrna z podélného
profilu - viz obrázek níže.
V prostoru mezilehlých pilířů je provedeno opevnění z kamenné dlažby do betonového lože.
Kamenná dlažba u všech pilířů je orámována betonovými obrubníky do betonového lože. Půdorys
opevnění je navržen 3,0/6,1m.
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Obrázek 3: Výřez z podélného profilu SO 101 v části mostního objektu SO 201

SO 203 Most na přeložce sil. II/360 přes řeku Rokytku
Mostní objekt řeší převedení komunikace hlavní trasy akce SO 101 přes konfiguraci terénu
s vodním tokem Rokytka v ř. km 0,094 70 a stezku pro pěší Otokara Březiny.
Mostní objekt je navržena jako spojitá monolitická dvoutrámová konstrukce s rozpětím polí
30,0 + 3x37,5 + 30,0m, celkovou délkou nosné konstrukce 175,300m a celkovou délkou mostu
189,465m. Délka přemostění je navržena 170,500 m. Staničení uložení n. k. opěry 01. je 3,249 00
a opěry 06. je 3,421 50 na hlavní trase SO 101.
Šířka vozovky na mostě je 9,50 m s celkovou šířkou oboustranných říms 1,50 m. Podél
vozovky jsou navrženy na obou stranách revizní chodníky šířky 0,75m. Celková šířka mostu je
12,50m. Obě mostní římsy budou osazeny plným zábradlím výšky 1,3 m s protihlukovou výplní.
Založení mostního objektu krajní opěry 01. je navrženo jako hlubinné na velkoprůměrových
pilotách průměru 1,20 m definované délky statickým návrhem a geologickým průzkumem v místě
opěr mostu. Založení opěry 06. je navrženo na plošném základu z monolitického železobetonu.
Založení odpovídá geotechnické situaci v místě opěry s tím, že v podzákladí se nachází skalní
horizont dostatečné únosnosti.
Založení mostního objektu mezilehlých podpor je navrženo jako hlubinné
na velkoprůměrových pilotách průměru 1,20m definované délky statickým návrhem
a geologickým průzkumem v místě mezilehlých podpor.
24

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Opěry 01. a 06. jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Opěra 01. je navržena jako
masivní konstrukce s uložením na hlavách pilotového založení mostu. Opěra 06. je umístěna
na plošném základu opěry. Opěry jsou navrženy tloušťky 3,40m a šířky 11,90m.
Mezilehlé podpory jsou navrženy jako dvojice sloupových pilířů obdélníkového průřezu
se zkosením hran. Výška pilířů je patrna z obrázku níže.
Svahové kužele opěry 06. jsou opevněny kamennou dlažbou do betonového lože
s vysprárováním. V patě kuželů je navržen betonový zajišťující práh.
Ve svahu opěry 06. pod mostem je navržena kamenná dlažba do betonového lože
s betonovou zajišťující patkou a orámováním z betonových chodníkových obrubníků. Ostatní
plochy pod mostem budou ponechány bez úpravy.
Podél křídel opěr je navrženo opevnění z kamenné dlažby do betonového lože
s orámováním obrubníky. Svahové kužele opěry 01. a 09. nejsou opevněny kamennou dlažbou.
V prostoru mezilehlých pilířů je provedeno opevnění z kamenné dlažby do betonového lože.
Kamenná dlažba u všech pilířů je orámována betonovými obrubníky do betonového lože. Půdorys
opevnění je navržen 3,0/8,4 m.

Obrázek 4: Výřez z podélného profilu SO 101 v části mostního objektu SO 203
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SO 252 Opěrná zeď v km 3,030 vlevo
Opěrná zeď řeší vynesení komunikace hlavního SO 101 vůči souvisejícímu terénu. Takto je
navrženo s ohledem na souběh hlavní trasy SO 101 se soukromými pozemky na levé straně.
Opěrná zeď je navržena v km 3,020 – 3,036 vlevo podél koruny komunikace SO 101. Celková
délka opěrné zdi v líci je 15,780 m s tím, že její výška je 1,627 – 1,794 m.
Opěrná zeď je navržena jako železobetonové monolitická úhlová zeď.
Založení zdi je navrženo plošné na železobetonových základových pasech šířky 2,0m a dané
výšky 0,65m.
Objekty řady 300 - vodohospodářské objekty
SO 302 Dešťová kanalizace v km 2,980 - 3,040
V rámci výstavby komunikace je nutno vybudovat dešťovou kanalizaci pro odvedení
dešťových vod z komunikace. Navržená dešťová kanalizace bude odvodňovat komunikaci v km
2,980 – 3,040. Dešťové vody budou do kanalizace svedeny přes nové horské vpusti HV1, HV2
a HV3. Je navržena v délce 154,0 m. Potrubí bude ukončeno vyústním objektem do místní
vodoteče Rokytná.
Materiál kanalizačních stok je navržen z plastových žebrovaných trub (plné žebro v řezu
stěny) SN10 rozměrová řada dle DIN 16 961 o profilu DN400. Materiál kanalizačních přípojek
k horským vpustem o profilu DN300. Na potrubí budou osazeny revizní kanalizační šachty.
Dešťová kanalizace je zaústěna pomocí vyústního objektu VO do místní vodoteče Rokytná.
V rámci stavby bude opevněn břeh rovnaninou z lomového kamene (hmotnost>200 kg), opevnění
svahu bude zajištěno záhozovou patkou z rovnaniny z lomového kamene (hmotnost >500 kg).
Opevnění bude navázáno na opevnění stávajícího mostu a na opevnění stávajícího silničního
příkopu.
SO 303 Úpravy meliorací
Objekt řeší úpravy drenáží na polních pozemcích vlastníků pozemků, kde se tato zařízení
vyskytují. Princip řešení spočívá v podchycení přerušených drénů, pokud přitékají směrem
ke komunikaci, do nových hlavníků, které jsou vedeny souběžně s příslušnou komunikací. Hlavníky
jsou pak na svém dolním konci vyúsťovány vesměs do stálých vodotečí, melioračních šachet,
případně do příkopů silnic.
Objekty řady 700 - objekty pozemního stavitelství
SO 702 Přeložka Božích muk v km 3,865 vpravo
Při silnicích II/360 i II/152 na obou koncích navrženého obchvatu se nacházejí drobné
sakrální stavby - barokní Boží muka, které jsou zapsány do státního seznamu památek.
Boží muka u silnice II/152 (v prostoru stavby v km 3,865 vpravo) budou přemístěny za nově
navržené těleso silnice II/360, cca o 30 m ve směru staničení.
Boží muka u silnice II/360 (km 0,650 vlevo) budou zachovány a provede se zpevněná plocha
délky 10 m a šířky 3 m pro přístup k těmto božím mukám. Je řešeno stavebním objektem SO 702.
Stavební přesun konstrukce bude proveden takovým způsobem, že bude zajištěno
kompletní přesunutí celé konstrukce. Uložení do nové polohy je navrženo do definované polohy
na konstrukci plošného základu z monolitického železobetonu. Přemístění je navrženo v jedné
etapě s vymístěním ze stávající polohy a umístěním do navrženého místa se zakreslenou polohou.
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Před realizací přesunu bude proveden pasport objektu oprávněnou osobou restaurátora.
Po osazení konstrukce na dané místo a definovanou polohu, dojde k její opravě restaurátorem
popsaným způsobem.
Obrázek 5: Výřez z koordinační situace stavby - boží muka v km 0,650

Boží muka
v km 0,650

Obrázek 6: Výřez z koordinační situace stavby - boží muka v km 3,865

Boží muka
v km 3,865

Nové umístění
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Objekty řady 800 - objekty úpravy území
SO 801, SO 802 – Vegetační úpravy
Po dokončení stavebních prací budou v rámci stavebního objektu SO 801 a SO 802
realizovány vegetační úpravy podél silnic, které zahrnují zatravnění na vytvořených svazích kolem
silnice a provedení výsadeb dřevin a keřů.
Větší plochy budou obdělány strojně – frézováním, kultivátorováním, vláčením,
smykováním a válením. Okraje větších ploch a menší plochy budou obdělány ručně – nakopáním
a uhrabáním. Po provedení výsadeb bude na celé ploše založen trávník.
Po výsadbě bude po dobu jednoho roku prováděno ošetřování výsadeb a nově založených
travnatých ploch. Ošetřování trávníků bude spočívat v pravidelném kosení. Při ošetřování
vysázených solitérních dřevin budou keřové skupiny odpleveleny. Zálivka bude prováděna
v závislosti na průběh počasí.
Jako náhradní výsadba za pokácené dřeviny a křoviny je prováděna výsadba podél nově
navrženého obchvatu za tělesem silnice. Po dohodě s investorem jsou navržena dvě místa pro
provedení náhradní výsadby, a to v místech napojení obchvatu na stávající silnice II/360 a II/152.
Vegetační úpravy v těchto místech by měly vizuálně zdůraznit změny v dopravním řešení.
Provedení náhradní výsadby je obecně navrženo i v dalších úsecích obchvatu, a to naopak pro lepší
začlenění nové silnice do krajiny.
Tyto návrhy jsou určeny příslušnému orgánu ochrany přírody (MěÚ Jaroměřice
nad Rokytnou), který bude rozhodovat jak o rozsahu náhradní výsadby, tak o jejím konečném
umístění (vlastnické poměry) a druhovém složení vysazovaných dřevin.
Hodnota náhradní výsadby (SO 801 + SO 802) se bude rovnat hodnotě kácené zeleně.
Pro náhradní výsadbu jsou navrhovány druhy dřevin a keřů, které budou skáceny. Ze stromů jsou
to jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba jíva (Salix caprea), topol
osika (Populus tremula), slivoň trnitá (Prunus spinosa), třešeň ptačí (Prunus avium), dub zimní
(Quercus petraea), jabloň (Malus sylvestris), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), mahalebka
obecná (Prunus mahaleb), slivoň mirabelka (Prunus domestica syriaca), švestka domácí (Prunus
domestica), topol černý (Populus nigra), topol černý vlašský (Populus nigra ´Italica´), vrba křehká
(Salix fragilis). Keře: hrušeň obecná (Pyrus communis), růže šípková (Rosa canina), bez černý
(Sambucus nigra), líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaea), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna).
V prostoru křižovatek silnic bude výsadba osázena tak, aby nezasahovala do rozhledových
trojúhelníků.
Související stavba - propojka silnic III/36078 a III/15228
Propojka silnic III. tříd III/36078 a III/15228 řeší napojení a obslužnost dopravy směřující
do tzv. průmyslové zóny do Popovic. Jedná se o obsluhu a přístupnost stávajících areálů
umístěních na okraji města podél stávající silnice III/36080 směr Popovice. Tuto silnici III/36080
kříží navržený obchvat mimoúrovňově mostním objektem, kdy provoz na silnici III. třídy zůstává
zachován.
Jako související stavba města Jaroměřice nad Rokytnou je navržena jednopruhová účelová
komunikace s výhybnou podél nově navrženého obchvatu „Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“
v km 2,500 – 2,960 vpravo a stávajícího areálu fotovoltaické elektrárny.
Na začátku je účelová komunikace napojena na stávající silnici III/36078 v místě stávajícího
sjezdu k fotovoltaice. Na konci se napojuje na upravenou silnici III/15228 vedoucí do Bohušic.
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Komunikace je navržena v kategorii P 4,5/30 s jednou výhybnou. Celková délka komunikace je
525 m.
Podél nově navrženého obchvatu „Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ je v km 2,500 –
2,960 vpravo navržena účelová/místní komunikace - viz následující obrázek.
Obrázek 7: Celkový situační výkres stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“

Související demoliční práce
Novostavba silnice II/360 se nachází v intravilánu města, a to převážně na zemědělských
pozemcích.
Případné demoliční práce jsou tak spojeny výhradně s realizací nového napojení obchvatu
na okolní komunikační síť, kdy stávající zůstatkové úseky silnic budou odstraněny a zrekultivovány,
tak aby byly plynule napojeny a navázány do struktury okolního terénu. Tyto úpravy řeší stavební
objekt SO 051 Rekultivace komunikací II. a III. tříd - viz popis výše.
V rámci předmětné stavby dále dochází k přeložkám stávajících inženýrských sítí - viz
objektová řada 400 a 500.

Technologické (provozní) řešení
Předmětná stavba nebude vybavena žádným technologickým zařízením.

Porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí
a dalšími parametry v případě záměrů spadající do režimu zákona o integrované prevenci
Předkládaný záměr zahrnující provoz automobilové dopravy nespadá do režimu zákona
o integrované prevenci.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je nejdříve v roce 2023. Doba výstavby je
uvažována po dobu 2let. Zprovoznění obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou se tak předpokládá v roce
2025. Přesný postup výstavby bude zvolen dodavatelem v závislosti na jeho reálných možnostech
a na investičních možnostech investora.
Zajištění realizace stavby
Předmětná stavba bude probíhat v několika etapách. Před zahájením stavby samotného
obchvatu bude povedena příprava území a přeložky inženýrských sítí. Při tom realizace objektů
VTL SO 501 a SO 502 se bude provádět současně, z důvodu minimalizace času odstávky těchto
překládek plynovodů. Vlastní stavba obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou pak bude probíhat ve dvou
etapách.
Obecný postup výstavby









sejmutí ornice v tloušťkách dle pedologického průzkumu
provedení provizorních objížděk
přeložení stávajících inženýrských sítí do definitivní polohy
zemní práce – výkopy a násypy, výkop musí probíhat povrchně, aby bylo zajištěno
odvodnění stavební jámy
výstavba mostních objektů v trase nové komunikace
provádění konstrukce vozovky
ohumusování a osetí případných zelených ploch, vegetační úpravy
provedení dopravního značení

První etapa výstavby
Doprava na stávajících silnicích II/360, II/152, III/36077 a III/36078 bude zachována
s omezením na silnici III/36078 v místě výstavby mostu SO 201. Silnice III/15228 směr Bohušice
bude uzavřena. Objízdná trasa z Bohušovic i z Jaroměřic n. R. bude vedena po silnici II/152.
V rámci první etapy výstavby budou realizovány tyto objekty:











SO 101 silnice II/360 v km 0,220 – 0,560, km 1,000 – 3,800
SO 102 napojení III/36077 v km 0,000 – 0,080
SO 103 napojení stávající II/360 v km 0,000 – 0,110
SO 105 napojení III/15228
SO 106 napojení II/152 v km 0,000 – 0,120
SO 111 polní cesta
mostní objekty SO 201 a SO 203
opěrná zeď SO 252
přesun božích muk SO 702
SO 113 – sjezdy

Druhá etapa výstavby
Silnice II/360, III/36078 a III/15228 budou uzavřeny, doprava bude vedena po objízdných
trasách. Osobní doprava bude odkloněna ze silnice II/360 na silnici III/4014. Nákladní doprava
bude vedena po silnici II/351 a II/152. Napojení SO 101 a SO 106 na stávající silnici II/152 bude
prováděno po polovinách za provozu na semafory.
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V rámci druhé etapy výstavby budou realizovány tyto objekty:
-

SO 101 silnice II/360 v km 0,000 - 0,220, 0,560 - 1,000 a 3,800 - KÚ
SO 102 napojení III/36077 v km 0,080 - KÚ
SO 103 napojení stávající II/360 v km 0,110 – KÚ
SO 107 místní komunikace
SO 106 napojení II/152 v km 0,120 - KÚ
SO 113 sjezdy
SO 051 rekultivace
SO 801, SO 802 vegetační úpravy

Návrh objízdných tras včetně jednotlivých etap výstavby bude podrobně zpracován
a projednán v rámci navazujícího stupně projektové dokumentace - dokumentace pro stavební
povolení.

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Realizací záměru budou dotčeny níže uvedené územní samosprávné celky:
Kraj:
Obec:

Kraj Vysočina
Jaroměřice nad Rokytnou (ZÚJ 590754)

Ovlivnění jiných obcí, ani vyšších samosprávních celků se nepředpokládá.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Navazujícím řízením se podle § 3 písm. g) zákona rozumí řízení vedené k záměru nebo jeho
změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o některé ze 14
vyjmenovaných řízení.
Pro předmětný záměr, novostavbu obchvatové komunikace, je navazujícím řízením územní
a stavební řízení, resp. územní rozhodnutí a stavební povolení.

Tabulka 1: Výčet navazujících rozhodnutí relevantních pro předmětný záměr
Navazující rozhodnutí

Legislativa
(ve znění pozdějších
předpisů)

Správní orgán, který bude
rozhodnutí vydávat

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
a stavebním řádu

Krajský úřad Kraje Vysočina,
Odbor územního plánování
a stavebního řádu

Stavební povolení

Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
a stavebním řádu

Městský úřad Třebíč,
Odbor dopravy a komunálních služeb
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Mimo výše uvedená navazující rozhodnutí (ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí) bude v rámci projektové přípravy stavby žádáno o dílčí stanoviska, případně rozhodnutí,
kterými je vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podmiňováno.

Tabulka 2: Vybraná dílčích stanoviska podmiňující vydání navazujících rozhodnutí
Dílčí stanoviska

Legislativa
(ve znění pozdějších
předpisů)

Správní orgán, který bude
rozhodnutí vydávat

Souhlas k trvalému a
dočasnému odnětí
zemědělské půdy ze
zemědělského půdního
fondu (ZPF)*

§ 9 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského
půdního fondu

Ministerstvo životního prostředí,
Odbor výkonu státní správy VII

Souhlas s přímým
dotčením pozemků
určených k plnění funkce
lesa (PUPFL)*

§ 14 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích (lesní zákon)

Městský úřad Třebíč, Odbor
životního prostředí

Souhlas se zásahem
do významného
krajinného prvku (VKP)*

§ 4 zákona č. 114/1992 Sb.,
ochraně přírody a krajiny

Městský úřad Třebíč, Odbor
životního prostředí

Povolení výjimky
ze zákazů u zvláště
chráněných druhů
živočichů

§ 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Kraje Vysočina,
Odbor životního prostředí a
zemědělství

Povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les*

§ 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

Městský úřad Třebíč, Odbor
životního prostředí

Souhlas ke stavbám na
pozemcích vodních toků,
které mohou ovlivnit
vodní poměry

§ 17 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, ve znění
pozdějších předpisů

Městský úřad Třebíč, Odbor
životního prostředí

Stanovisko k ke stavbě
na území ochranného
pásma památkové zóny*

§ 29 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči

Městský úřad Třebíč, Odbor
školství a kultury

* Souhlasné stanovisko již bylo vydáno v rámci inženýrské činnosti vykonávané v roce 2017
a 2018 pro potřeby zahájení územního řízení předmětné stavby. Po ukončení procesu
posuzování vlivů na životní prostředí budou tato stanoviska aktualizována.

Jedná se o výčet některých důležitých rozhodnutí, pokud vznikne potřeba nových rozhodnutí,
budou tyto řešeny v průběhu přípravy jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH (ZEJMÉNA PRO VÝSTAVBU A PROVOZ)
V souladu s přílohou č. 4 zákona jsou v předmětných podkapitolách uvedeny údaje
o vstupech pro období realizace a provozu záměru z hlediska využívání přírodních zdrojů, zejména
půdy, vody, surovinových a energetických zdrojů a biologické rozmanitosti. Dále jsou uvedeny
informace o požadavcích záměru na dopravní a jinou infrastrukturu.

B.II.1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Obvod staveniště je dán čarou trvalého a dočasného záboru. Trvalý zábor je dán hranicemi
současného nebo budoucího silničního pozemku. Dočasný zábor je rozdělen do jednoho roku
a nad jeden rok. Dočasný zábor do jednoho roku je dán potřebným prostorem pro provedení
inženýrských sítí.
Realizace záměru si tak vyžádá trvalé a dočasné odnětí pozemků zemědělského půdního
fondu (ZPF) i odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL).
V rámci zemních prací bude v plochách nových záborů ZPF v první řadě sejmuta
nejkvalitnější vrchní vrstva půdy (ornice), případně i hlubší zúrodnitelné zeminy, tyto zeminy
budou deponovány zvlášť a využity přednostně pro rekultivace v rámci záměru a přebytek bude
rozprostřeny na okolní zemědělské pozemky po dohodě s jejich vlastníky.
Veškeré dočasně zabrané plochy budou po ukončení výstavby záměru uvedeny
do původního stavu a navráceny k původnímu využití.
Podle aktualizovaného záborového elaborátu, který byl vypracován pro potřeby
dokumentace pro územní rozhodnutí stavby, činí celkový zábor stavby cca 19,04 ha, z toho 13,21
ha tvoří trvalý zábor, dočasný zábor do 1 roku tvoří 3,17 ha a dočasný zábor nad 1 rok 2,65 ha.
Zemědělský půdní fond (ZPF)
Z hlediska trvalého záboru stavby tvoří pozemky spadající do zemědělského půdního fondu
cca 82,9 % (10,95 z 13,21 ha). Převážně se jedná o ornou půdu, v menší míře o trvalý travní porost.
Dočasný zábor ZPF do 1 roku činí 1,65 ha, dočasné zábory nad 1 rok 2,53 ha.
Podle příslušných BPEJ je záměr situován převážně v I. a II. třídě ochrany zemědělského
půdního fondu, které tvoří cca 84,5 % trvalého záboru ZPF. Dále jsou dotčeny pozemky ve III. a V.
třídě.
Tabulka 3: Procentuální zastoupení záboru ZPF dle jednotlivých tříd ochrany
Třída ochrany
ZPF dle BPEJ

Trvalý zábor ZPF

Dočasný zábor
ZPF nad 1 rok

I. třída

47,5 %

71,5

II. třída

37,0 %

20,5

III. třída

12,5 %

8,0

V. třída

3,0 %

0

10,95 ha

2,53

Celkem (ha)
Pozemky evidované k plnění funkce lesa (PUPFL)

Záměrem jsou rovněž dotčeny pozemky evidované k plnění funkce lesa (PUPFL). Jedná
se lesní porost v údolí řeky Rokytky přibližně ve staničení hlavní trasy km 3,4. Trvalý zábor PUPFL
činí 990 m2, dočasné zábory PUPFL nejsou předpokládány.
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Ostatní pozemky
Zbylé pozemky tvoří převážně ostatní plochy zahrnující stávající komunikace v trase záměru
zpevněné plochy apod.

B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Období realizace záměru
V této fázi se jedná především o nároky na odběr vody spojené se předmětnou stavbou.
Zajištění vody potřebné k realizaci je věcí budoucího zhotovitele stavby. Menší objemy pro sociální
část zařízení staveniště apod. mohou být zajištěny z vodovodního řadu, jednorázová větší spotřeba
např. k čištění komunikací může být řešena pomocí autocisteren.
Rozhodující množství vody je obsaženo ve stavebních směsích. V místě stavby nebude
umístěna mobilní betonárna ani jiné zařízení vyžadující napojení na zdroje vody. Potřeba dodávky
technologické vody v místě stavby bude minimalizována tím, že na stavbu budou dodávány již
mokré předpřipravené stavební směsi dovážení v domíchávačích.
Stavba tak neklade zvýšené nároky na spotřebu vody oproti stavbám obdobného rozsahu.
Období provozu záměru
Při standardním provozu komunikace záměr nevyžaduje nároky na odběr vody. Případná
spotřeba zahrnující očistu komunikací, zálivku mladých dřevin je řešena pomocí autocisteren.

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Období realizace záměru
Zajištění materiálu pro samotnou výstavbu je věcí budoucího zhotovitele stavby. Na stavbu
bude dovážen běžný stavební materiál (kamenivo, štěrk, štěrkopísky pro konstrukci vozovky,
betonové směsi, armovací železo, prefabrikáty, asfaltová směs apod). Čerpání pohonných hmot
bude prováděno z běžné distribuční sítě nebo na čerpacích stojanech v areálech stavebních firem.
Na základě orientační bilance zemních prací lze uvést, že při stavbě je uvažováno s mírným
přebytkem výkopové zeminy. Výkopy (bez sejmuté vrchní humózní vrstvy) tvoří cca 57,4 tis. m3
zemin. Pro násypy je zapotřebí 53,1 tis. m3. Využití přebytečné zeminy tak, aby nedocházelo
k jejímu skládkování bude řešeno v rámci navazujících stupňů projektové dokumentace.
Sejmutá ornice bude rozprostřena dle pedologického průzkumu na okolní pozemky,
které nejsou stavbou dotčeny a bude použita i při rekultivaci stávajících komunikací.
Materiál z vybouraných vozovek a chodníků bude odvezen na skládky v souladu
s programem odpadového hospodářství. Možné skládky stavebního odpadu jsou např. v Třebíči
či Jihlavě.
Pro aktivní zónu v zářezu i v násypu, pro přechodové oblasti mostů a pro sanační vrstvu
pod násypy je uvažováno s nakupovaným materiálem.
Období provozu záměru
Při běžném provozu záměru jsou zapotřebí suroviny pro zajištění údržby komunikace,
především pohonné hmoty posypový materiál pro zajištění zimní údržby komunikace.
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B.II.4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Období realizace záměru
Zajištění veškerých energetických zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí
zhotovitele stavby.
Zdroje elektrické energie
Pro přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich
zajištění zhotovitelem stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením
pro odpočet spotřeby (elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých
správců inž. sítí bude právně ošetřen ve smlouvě.
Orientační příkon v případě hlavního zařízení staveniště se uvažuje do 200 kW. Odběry
elektrické energie mimo zařízení staveniště mohou být řešeny pomocí mobilních dieselagregátů.
Zdroje zemního plynu
Záměr nemá nároky na spotřebu zemního plynu.
Zdroje tepla
Záměr nemá nároky na spotřebu tepla.
Období provozu záměru
Při provozu záměru není energetických zdrojů zapotřebí.

B.II.5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost je chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně
suchozemských a vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje
různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Pro potřeby dokumentace EIA byl zpracován Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivů
na biodiverzitu, který tvoří přílohu č. 9 dokumentace EIA (Mgr. Alice Háková, Mgr. Jan Losík, Ph.D.,
10/2019).
Naprostá většina plánovaného obchvatu je vedena na intenzívně obhospodařovaných
polích, která hostí omezenou garnituru druhů schopných osidlovat tyto biotopy. Z tohoto důvodu
bylo k bližšímu průzkumu vymezeno 6 dílčích lokalit (úseků), na nichž trasa protíná trvalé travní
porosty, meze, lesní porosty, travnaté okraje stávajících silničních komunikací nebo vede
v blízkosti přírodního biotopu. Tyto lokality hostí ochranářsky nejzajímavější společenstva
a mohou být vhodnými biotopy zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.
Umístění dílčích lokalit biologického průzkumu je patrné z obrázku v kap. C.II.5.
dokumentace EIA.
Výsledky průzkumu vegetace a zoologického průzkumu jsou v plném rozsahu uvedeny v kap.
4.2. a 4.3. biologického průzkumu (přílohy 9 dokumentace EIA).
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B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb)
Dopravní infrastruktura
Ve městě Jaroměřice nad Rokytnou se scházejí hned čtyř silnice II. třídy, silnice II/360,
II/401, II/152 a II/361. Plánovaný západní obchvat Jaroměřic nad Rokytnou, který propojí silnice
II/360 od severu a II/152 od jihu, tvoří nové dopravní spojení na trase Třebíč - Moravské
Budějovice.
Jak ukazují intenzity dopravy uvedené v podkapitole níže, nejvyšších intenzit dopravy je
v širším území dosahováno právě na trase mezi městem Třebíč a Moravskými Budějovicemi
(napojení na silnici I/38). Plánovaný obchvat tak odvání tranzitní dopravu v ose sever - jih z centra
města.
Po dobu výstavby bude stavební pozemek přístupný po silnicích II/360, II/152, III/36077,
III/36078 a III/15228. Stavba bude prováděna z těchto komunikací. V případě mostního objektu
SO 203 je navržena provizorní komunikace ze silničních panelů v km 3,060 – 3,240,
která zabezpečuje přístup ze stávající polní cesty pod nově navržený mostní objekt.
Záměr počítá se zachováním stávajících sjezdů na komunikace nižších tříd i sjezdů
k zemědělským pozemkům (SO 107, SO 111, SO 113).
Územím dále prochází dvě cyklotrasy. Cyklotrasa č 26 Jihlava – Třebíč - Raabs je v prostoru
stavby vedena po polní cestě, která křižuje novostavbu obchvatu v km 2,330. Cyklotrasa č. 5125
Telč – Jaroměřice nad Rokytnou je v prostoru stavby vedena po stávající silnici III/36078 a křižuje
nově navrženou silnici II/360 v km 2,470. Silnice II/360 je vedena nad oběma cyklotrasami nově
navrženým mostním objektem.
Územím přechází i nauční stezka Otokara Březiny, která je v prostoru stavby vedena
po stávající silnici III/15228, která bude přeznačena a nově vedena z Jaroměřic nad Rokytnou přes
zahrádkářskou oblast, podél řeky Rokytky a po stávající polní cestě se napojí na stávající silnici
III/15228.
Prognóza intenzit automobilové dopravy
Intenzita dopravy v celém zájmovém území byla stanovena na základě zpracovaného
dopravního modelu a prognózy intenzit automobilové dopravy pro předmětnou stavbu, která
tvoří samostatnou přílohu č. 4 dokumentace EIA (Ing. Petr Macejka Ph.D., 09/2019).
V dopravním modelu jsou zhodnoceny krajské a republikové dopravní vazby. Výstupy
z dopravního modelu umožňují posouzení plánovaného záměru II/360 Jaroměřice nad Rokytnou
obchvat, a to včetně plánovaného propoje silnic III/36078 a III/15228.
Výstupem dopravní prognózy je výpočet výhledových intenzit dopravy na období 2020 –
2055 dle platných TP225 (Prognóza intenzit automobilové dopravy), které byly schváleny v záři
roku 2018.
Prognóza je provedena ve dvou variantách rozvoje dopravní infrastruktury - nulové a aktivní
variantě. Nulová varianta odráží stávající stav komunikační sítě, tzn. bez realizace stavby. Aktivní
varianta odpovídá stavu po realizaci západního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou.
Dokončení stavby je plánováno v roce 2025. Pro potřeby vyhodnocení imisního a hlukového
zatížení z dopravy byl jako referenční období zvolen výhledový rok 2035, který odpovídá cca 10
letům od plánovaného zprovoznění stavby.
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Tabulka 4: Prognóza intenzit dopravy na vybraných komunikacích - nulová varianta, rok 2035
Výhledový rok 2035

Silnice

Ulice (úsek)

II/360

Březinova (směr
Štěpánovice)

5 233

587

352

59

6 231

II/152

Poděbradova (směr
Moravské Budějovice)

6 199

670

402

81

7 352

Nádražní (Popovice)

1 458

100

60

10

1 628

III/36078

Sokolovská
(Jaroměřice n. R.)

1 403

73

44

10

1 530

III/15228

Bohušická

271

7

4

5

287

O

LN

TN

BUS

Celkem

Pozn.: O - osobní vozidla, LN - lehká nákladní, TN - těžká nákladní, BUS - autobusy

Tabulka 5: Prognóza intenzit dopravy na vybraných komunikacích - aktivní varianta, rok 2035
Silnice

II/360

II/152

III/36078

III/15228

Ulice (úsek)

Výhledový rok 2035
O

LN

TN

BUS

Celkem

II/360 (Štěpánovice obchvat)

5 373

590

353

59

6 375

Březinova (obchvat Jaroměřice n. R.)

2 095

391

234

59

2 779

II/152 (Moravské
Budějovice - obchvat)

6 237

735

442

81

7 495

Poděbradova (obchvat
- Jaroměřice n. R.)

3 124

555

333

86

4 095

Nádražní
(Popovice - obchvat

1 447

63

38

8

1 556

Sokolovská (obchvat Jaroměřice n. R)

1 337

61

36

10

1 444

III/15228
(Bohušice - obchvat)

275

20

12

5

312

Bohušická (slepá ul.)

-

-

-

-

-

Obchvat

severní část

3 278

198

120

0

3 596

Obchvat

jižní část

3 138

209

126

5

3 478

Propoj

propojení III/36078 III/15228

110

2

1

0

113

Pozn.: O - osobní vozidla, LN - lehká nákladní, TN - těžká nákladní, BUS - autobusy
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Obrázek 8: Prognóza intenzit dopravy v roce 2035 pro osobní vozidla
- Nulová / Aktivní varianta

Obrázek 9: Prognóza intenzit dopravy v roce 2035 pro lehké nákladní vozidla
- Nulová / Aktivní varianta
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Obrázek 10: Prognóza intenzit dopravy v roce 2035 pro těžké nákladní vozidla
- Nulová / Aktivní varianta

Obrázek 11: Prognóza intenzit dopravy v roce 2035 pro autobusy
- Nulová / Aktivní varianta

Kartogramy dopravy na obrázcích výše dokumentují očekávané intenzity dopravy na úrovni
roku 2035. Při nulové variantě je nejvyšších intenzit dopravy dosahováno v centrální části
Jaroměřic nad Rokytnou. Po realizaci obchvatu dochází k odlehčení stávajícího průtahu městem.
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Obchvat Jaroměřic nad Rokytnou pak využívá cca 3,5 tisíce vozidel, které odpovídají tranzitní
dopravě v ose sever - jih.
Realizace záměru povede ke zvýšení plynulosti tranzitní dopravy na trase Třebíč - Moravské
Budějovice, snížení dopravní zátěže v centrální části města a s tím spojenému zvýšení bezpečnosti
provozu.
Vzhledem k tomu, že Jaroměřice nad Rokytnou jsou na obchvatovou komunikaci
plnohodnotně napojeny úrovňovým křížením pouze na začátku a konci stavby, záměr nemá vyjma
stávajícího průtahu městem potenciál k hodnotitelným změnám v dopravní zátěži na ostatních
komunikacích.
Ostatní infrastruktura
V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní sítě technické infrastruktury. Návrh
stavby v maximální možné míře respektuje existující sítě, přesto budou stavbou dotčena ochranná
pásma nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí a ochranná pásma objektů silnic.
Do ochranného pásma drah (železnice) není zasahováno.
Ochranná pásma inženýrských sítí





VTL plynovod
Telekomunikační sdělovací kabely
Elektro nadzemní vedení – 1 kV do 35 kV
Elektro nadzemí vedení – 35 kV do 110 kV

4 m na obě strany od plynovodu
1 m od krajního kabelu
7 m od krajního vodiče
12 m od krajního vodiče

Ochranné pásmo komunikací



Ochranné pásmo sil. II. a III. třídy je 15 m od osy vozovky, nebo osy přilehlého
jízdního pásu sil. II. třídy, III. třídy nebo místní komunikace II. třídy
Ostatní místní komunikace v území nemají ochranné pásmo stanoveno.

Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou zapracovány
do projektové dokumentace. Navržené přeložky inženýrských sítí technické infrastruktury
(stavební objekty řady 400 a 500) jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky ČSN 736005
na vzájemné odstupy a výškové osazení ve stavbou upraveném terénu.
V rámci stavby bude dbáno zvýšené opatrnosti vůči inženýrským sítím. Veškeré sítě budou
před zahájením výkopových prací vytýčeny.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH (ZEJMÉNA PRO VÝSTAVBU A PROVOZ)
V souladu s přílohou č. 4 zákona jsou v předmětných podkapitolách uvedeny údaje
o výstupech záměru, především se jedná o přehled zdrojů, případně rizik znečišťování ovzduší,
vody, půdy a půdního podloží, množství odpadních vod, kategorizaci odpadů, údaje o hluku,
významné terénní práce a zásahy do krajiny.
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B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
(například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby
a účinnost zachycování znečišťujících látek)

Zdroje znečišťování ovzduší
Období realizace záměru
V rámci realizace záměru lze očekávat vznik emisí spojených se samotnou stavební činností
a také s vyvolanou obslužnou dopravou. Především se jedná o zvýšenou prašnost v průběhu
realizace zemních prací, kdy celková plocha tohoto plošného zdroje bude odpovídat ploše záboru
stavby.
Součástí zásad organizace výstavby budou konkrétní opatření pro eliminaci zvýšené
prašnosti, např. zkrápění vybraných ploch staveniště, omezení rychlosti vozidel na staveništi,
pravidelné čistění veřejných komunikací používaných stavbou apod.
Vzhledem ke krátkodobému působení těchto zdrojů, a především umístění stavby ve volné
krajině se nejeví jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí jako závažné.
Období provozu záměru
Pro předmětný záměr byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí imisní příspěvek
z automobilové dopravy pro znečišťující látky NO2, benzen, benzo(a)pyren, PM10 a PM2,5
ve výhledovém roce 2035 ve dvou variantách.
Nulová varianta odpovídá stávajícímu stavu komunikační sítě, tzn. bez realizace obchvatu.
Aktivní varianta odpovídá stavu po realizaci obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou. Vyhodnocení
imisních příspěvků ve výhledovém období cca 10 let od plánovaného uvedení stavby do provozu
je na straně bezpečnosti.
Rozptylová studie tvoří samostatnou přílohu č. 5 dokumentace EIA (Ing. Josef Gresl,
11/2019).
Hodnocené zdroje emisí - liniové zdroje
Provozem předkládaného záměru nevznikne žádný nový bodový ani plošný zdroj znečištění
ovzduší. Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je celá trasa komunikace, tj. automobilový provoz
na této komunikaci, kde dochází k produkci exhalací výfukových plynů z projíždějících vozidel.
Charakteristickými škodlivinami souvisejícími s automobilovou dopravou jsou oxidy dusíku,
benzen a emise prachových částic vznikající při spalování pohonných hmot a dále resuspenze
prachových částic usazených na povrchu komunikace. V rozptylové studii jsou vyhodnoceny
i emise benzo(a)pyrenu z automobilového provozu, byť se jedná o znejišťující látku, jejíž vznik je
spojen především s nekvalitním spalováním fosilních paliv v lokálních topeništích.
Stanovení emisí z dopravy
Emise z automobilového provozu byly pro výhledový rok 2035 stanoveny programem
MEFA 13 na základě odhadu intenzit dopravy, dosahovaných rychlostí vozidel, výškových
parametrech silnice, plynulosti dopravy a dalších charakteristik.
Program mj. zohledňuje více emise ze studených startů, dynamickou skladbu vozového
parku až do roku 2040 – podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 6
a rovněž emise z otěrů pneumatik a brzd. Pomocí programu MEFA byly stanoveny emisní faktory
znečišťujících látek NOX, NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, PM10 a PM2,5.
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V případě emisí PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu byla rovněž zohledněna resuspenze částic (tj.
množství emisí zvířených projíždějícími vozidly) dle Metodiky pro výpočet emisí částic
pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy, která byla zveřejněna ve Věstníku MŽP v listopadu
2018.
Pozn: Při výpočtu imisních koncentrací NO2 se počítají jednal imisní koncentrace NO2 z emisí
NO2 a dále příspěvek imisních koncentrací NO2 z emisí NO. Výsledná koncentrace je pak součtem
obou vypočtených koncentrací. Množství emisí NO bylo stanoveno s využitím programu MEZA 13
jako rozdíl emisí NOX a NO2.
Při výpočtu emisí bylo v extravilánu uvažováno s maximální rychlostí ve výši 90 km/h
pro osobní a 80 km/h pro nákladní vozidla, případně s omezením vyplývajících z dodržování
pravidel silničního provozu (50 km/h v obci). Dále bylo zvoleno definované schéma vozového
parku „města a ostatní silnice“ a klimatické podmínky města Třebíč.
Emisní bilance znečišťujících látek
Z předpokládaných intenzit dopravy na komunikacích zahrnutých do modelového výpočtu
rozptylové studie a z odpovídajících emisních faktorů byly stanoveny celkové roční emise - viz
tabulka níže.
Tabulka 6: Celková roční emisní bilance ve výhledovém roce 2035
Hodnocená
varianta

Celková délka
hodnocených
komunikací (m)

NOx

benzen

benzo(a)
pyren*

PM10*

PM2.5*

Nulová

9 300

3 565

51

0.097

10 860

2 818

Aktivní

11 292

3 517

48

0.092

12 333

3 163

Pouze obchvat

4 000

1 776

24

0.046

6 579

1 670

Bilance emisí znečišťujících látek (kg/rok)

* včetně resuspenze částic

Z porovnání emisní bilance nulové a aktivní varianty je zřejmé, že v případě emisí NOX,
benzenu a benzo(a)pyrenu dochází k mírnému poklesu celkových emisí v hodnoceném území.
V případě emisí PM10 a PM2,5 dochází k celkovému navýšení produkce emisí.
Toto navýšení je způsobeno zohledněním resuspenze částic, tedy zvířením usazených
prachových částic projíždějícími vozidly, které v případě suspendovaných částic PM10 a PM2,5 tvoří
i více než 90 % celkových emisí z dopravy - viz tabulka níže.
Tabulka 7: Podíl resuspenze částic na celkových ročních emisích zdroje
Podíl resuspenze částic v celkových emisí (%)

Hodnocená
varianta

benzo(a)pyren

PM10

PM2.5

Nulová

10.7

96.2

89.7

Aktivní

10.0

96.9

91.4

Pouze obchvat

12.0

97.6

93.0

Popis referenčních bodů modelového výpočtu
Výpočet koncentrací znečišťujících látek byl proveden v pravidelné čtvercové síti
referenčních bodů s roztečí 75 m. V blízkosti komunikací zahrnutých do výpočtu byla navíc síť
referenčních bodů dále zahuštěna, aby byly postiženy zvýšené koncentrace znečišťujících látek
v blízkosti silnic. Referenční body leží ve výšce 1,5 m nad terénem a jejich souřadnice X a Y byly
odečteny v souřadném systému S-JTSK.
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Trasa je vedena mírně zvlněným terénem, nadmořská výška celé oblasti zahrnuté
do výpočtu se pohybuje v rozmezí cca 420 - 460 m n.m.
Kromě těchto cca 1 650 referenčních bodů byly koncentrace počítány ještě v 17 vybraných
bodech, které charakterizují nejbližší obytnou zástavbu. Z těchto vybraných referenčních bodů
jsou posuzovány nejvyšší hodnoty imisních koncentrací.
Referenční body byly zvoleny v místech, které budou ovlivněny jak novostavbou obchvatu,
tak změnou rozložení dopravy na stávající komunikační síti. Jejich umístění je patrné z obrázku
v kap. B.I.3.
Přípustné imisní limity hodnocených znečišťujících látek
Podle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, kterým se stanoví „Imisní limity
a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok“ nesmějí koncentrace posuzovaných
znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit následující hodnoty:
Tabulka 8: Imisní limity vybraných znečišťujících látek pro ochranu zdraví lidí
Doba průměrování

Imisní limit
[μg/m3

Maximální počet
překročení

kalendářní rok

40

-

1 hodina

200

18

benzen

kalendářní rok

5

-

benzo(a)pyren

kalendářní rok

1 ng/m3

-

kalendářní rok

40

-

24 hodin

50

35

Znečišťující látky

NO2

PM10

PM2,5

kalendářní rok

25
(20 g.m-3 od 1.1.2020)

-

Zdroje znečišťování vody, půdy a půdního podloží
Z charakteru záměru je zřejmé, že rizika znečišťování vody a půdy spolu úzce souvisí a jsou
spojena především s havarijními stavy.
V období realizace záměru může docházet k havarijním stavům u stavebních mechanismů
s následným únikem ropných látek (nafta, benzín) do okolí. Dalším možným rizikem je únik látek z
používaných stavebních technologií. Následky případných havárií včetně likvidace nebezpečných
odpadů budou řešeny v souladu s havarijními plány.
Standardně se jedná o urychlenou asanaci zasaženého území s následnou likvidaci
(odstraněním) kontaminované půdy tak, aby bylo zabráněno šíření závadných látek
do povrchových či podzemních vod.
Při provozu záměru může tak jako na všech pozemních komunikacích může docházet
k dopravním nehodám s následným únikem ropných či jiných závadných látek do půdy. Případná
likvidace je zajištěna ve spolupráci s HZS, jedná se o náhodné stavy bez možnosti jejich predikce.
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Výstavba obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou však povede ke zvýšením plynulosti provozu,
čímž dochází ke snížení rizika havárií.
Za běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele ani životní prostředí v okolí záměru
žádná významná rizika.
Nakládání s odpadními (dešťovými) vodami je řešeno v kap. B.III.2.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné
znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)

Období realizace záměru
V průběhu časově omezeného období výstavby budou vznikat splaškové vody
z hygienického a sociálního vybavení vybudovaného pro pracovníky. Jejich znečištění bude
odpovídat běžným splaškovým vodám z domácností.
Dále se bude jednat o technologické odpadní vody, které budou vznikat zejména při kropení
betonu, mytí stavební techniky a dopravních prostředků a čištění příjezdových komunikací
na staveniště. V případě činností s produkcí odpadních vod, které mohou být potenciálně
znečištěný závadnými látkami, budou tyto technologické odpadní vody zachytávány v bezodtoké
jímce s následnou likvidací mimo lokalitu výstavby.
Čisté srážkové vody v místě stavby budou volně zasakovány v místě spadu. Odstavné plochy
stavební mechanizace, které mohou být zdrojem znečištěných srážkových vod, je nezbytné opatřit
bezodtokými jímkami a takto znečištěné srážkové vody vyvážet k likvidaci.
Období provozu záměru
V průběhu provozu záměru splaškové ani technologické odpadní vody nevznikají.
Při provozu komunikace je však zapotřebí vhodně nakládat se srážkovými vodami dopadajícími
na zpevněné plochy - viz podkapitola níže.
Odvodnění komunikace
Odvodnění silnice je navrženo příčným a podélným sklonem. Vody z vozovky a pláně jsou
svedeny příčným sklonem do oboustranných příkop. Soustavou propustků a horských vpustí jsou
vody odvedeny do vodotečí, případně odvodňovacích zařízení.
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V úseku od km 0,065 do km 0,650 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 0,146
a následně do stávajícího odvodňovacího potrubí.
V úseku od km 0,650 do km 1,540 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 1,224
a následně do stávajícího odvodňovacího potrubí.
V úseku od km 1,540 do km 2,270 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 2,325
a následně do vodního toku Rokytná.
V úseku od km 2,570 do km 3,180 jsou vody svedeny do horských vpusti v km 2,980,
3,013 a 3,040, které jsou zaústěny do nově navržené kanalizace (SO 302) vyústěné
do toku Rokytná.
V úseku od km 3,180 do km 3,240 jsou vody svedeny otevřenými příkopy do terénu,
odkud volně potečou do toku Rokytná.
V úseku od km 3,420 do km 3,670 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 3,405
a následně do vodního toku Rokytka.
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V úseku od km 3,670 do km 3,882 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 3,770
a následně do terénního příkopu, který je zástěn do toku Rokytka.

Příkopy jsou navrženy trojúhelníkové se sklony svahů 1:2,5 až 1:1,5. Minimální podélný
sklon příkop je navržen. Při sklonu příkopy menším 0,5 % a větším 3 % jsou příkopy zpevněny
betonovými tvárnicemi. Součástí stavby jsou tyto objekty:













Propustek v km 0,146 – propustek převádí vodu z pravostranného příkopu do horské
vpusti. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 28 m se sklonem 1,8 %.
Propustek v km 1,224 – propustek převádí vodu z pravostranného příkopu do horské
vpusti. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 25 m se sklonem 0,5 %.
Propustek v km 2,260 – propustek převádí vodu z pravostranného příkopu
do levostranného příkopu. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 24 m se sklonem
0,5 %.
Propustek v km 2,910 – propustek převádí vodu z pravostranného příkopu
do levostranného příkopu. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 22 m se sklonem
1,2 %.
Propustek v km 3,770 – propustek převádí vodu z levostranného příkopu do horské
vpusti. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 40 m se sklonem 5 %.
Propustek pod sjezdem v km 0,811 vlevo – propustek převádí vodu v příkopu silnice
II/360 pod sjezdem. Je navržena PE trouba DN 600 délky 13 m se sklonem 3 %.
Propustek pod sjezdem v km 1,545 vpravo – propustek převádí vodu v příkopu silnice
II/360 pod sjezdem. Je navržena PE trouba DN 600 délky 15 m se sklonem 0,5 %.
Propustky pod sjezdy v km 2,010 vpravo i vlevo – propustky převádí vodu v příkopech
silnice II/360 pod sjezdy. Jsou navrženy PE trouby DN 600 délky 16 a 17 m se sklonem
1,5 %.
Horské vpusti – složí na odvedení vody z příkop do toků a odvodňovacích zařízení. Jsou
navržena z betonu C 30/37-XF4 uložené na podkladním betonu C 25/30-XF2
a obsypané vhodným zemním materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 150 mm
na 95 % PS. Je navrženo jedenáct horských vpustí, a to v km 0,146 vlevo, 1,224 vlevo,
2,325 vlevo, 2,980 vlevo i vpravo, 3,012 vpravo, 3,040 vlevo, 2,360 vlevo, 3,405 vpravo,
3,440 vlevo a 3,770 vpravo.

Na základě požadavku biologického průzkumu (zmírnění vlivu na raka říčního) budou před
zaústěním dešťových vod do vodních toků realizovány retenční nádrže zajišťující regulovaný
odtok, resp. omezení působení povodňových vln při přívalových srážkách v tocích.
S ohledem na umístění obchvatu v zemědělsky využívaném území, kde může docházet
k půdní erozi, bude rovněž technicky zajištěna sedimentace splavenin, např. umístěním retenčních
jímek se sedimentačním prostorem.
Konkrétní technické řešení bude předmětem navazujícího stupně projektové dokumentace.

B.III.3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů,
způsoby nakládání s odpady)
Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat
jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním.
Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo
technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí.
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Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související nese původce, respektive
oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcími
předpisy převzala.
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví
oprávněné osoby. Do té doby musí být zajištěno:
- třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit míšení);
- řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. srážkami); únikem
(vylití, rozsypání) či odcizením.
Období realizace záměru
V rámci realizace záměru se bude jednat především demoliční odpad a dále o podílovou
část ze zbytků stavebního, montážního materiálu.
Odpady vznikající v období realizace budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně
podle kategorií a druhů.
Shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.,
v platném znění). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny
identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
(v platném znění).
Za odpady vznikající v průběhu realizace bude odpovídat dodavatel stavebních prací.
Dodavatel stavebních prací je mj. povinen dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady podle
§9a zákona o odpadech v platném znění. Tzn. v prvé řadě technologickou kázní předcházet vzniku
odpadů, poté jej připravit k opětovnému použití, recyklovat odpad či jej jinak využít (např.
energeticky) a pokud výše uvedené není účelné odpad odstranit.
Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci záměru, budou předány k likvidaci pouze firmě,
která má oprávnění k likvidaci nebo k využití odpovídajícím způsobem.
Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné je nutno dodržet požadavky
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) a vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění).
V následující tabulce jsou uvedeny hlavní odpady, jejichž vznik lze při realizaci záměru
očekávat. Pokud budou vyprodukovány odpady i z jiných skupin (dle katalogu odpadů), bude
s nimi zacházeno odpovídajícím způsobem. Z hlediska množství budou nejvíce zastoupeny
stavební a demoliční odpady, tedy odpady skupiny 17.
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Tabulka 9: Hlavní skupiny odpadů vznikající v rámci realizace záměru
Kód druhu
odpadu
08
08 01 11
15

Druh odpadu

Kategorie
odpadu

Způsob nakládání
(předpoklad)

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT
(BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

odvoz na skládku NO

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

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

odvoz k recyklaci

15 01 02

Plastové obaly

O

odvoz k recyklaci

15 01 04

Kovové obaly

O

odvoz k recyklaci

15 01 05

Kompozitní obaly

O

odvoz k recyklaci

15 01 06

Směsné obaly

O

skládkování

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

odvoz na skládku NO

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH
MÍST)

17 01 01

Beton

O

odvoz k recyklaci

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu cihel,
tašek a keramických výrobků

O

odvoz k recyklaci

17 02 03

Plasty

O

odvoz k recyklaci

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

N

odvoz na skládku NO

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod katalogovým
číslem 17 03 01

O

odvoz k recyklaci

17 04 05

Železo a ocel

O

odvoz do sběrných
surovin

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

odvoz do sběrných
surovin

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

odvoz na skládku NO

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

O

odvoz na mezideponii či
skládku zeminy, využití při
rekultivacích, skládkování

17 09 04

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

O

skládkování

20

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

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

odvoz na kompostárnu

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

skládkování
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Období provozu záměru
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru bude vznikat pouze minimální množství
odpadů odpovídající běžné údržbě - čištění komunikací, údržba zeleně. Tyto odpady mohou být
krátkodobě shromažďovány v prostorách krajské správy a údržby silnic, která má vypracovaný
systém shromažďování, třídění odstraňování odpadů vznikajících v rámci běžného provozu na
pozemních komunikacích.
V případě, že se v souvislosti s provozem záměru vyskytnou i jiné odpady níže neuvedené,
bude se postupovat v souladu s platnou legislativou.
Tabulka 10: Skupiny hlavních odpadů vznikajících v rámci provozu záměru
Kód druhu
odpadu
20

Druh odpadu

Kategorie
odpadu

Způsob nakládání
(předpoklad)

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

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

odvoz na kompostárnu

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

skládkování

20 03 03

Uliční smetky

O

skládkování

B.III.4. Ostatní emise a rezidua
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)

Hluk
Období realizace záměru
V tomto období dochází ke zvýšené hlučnosti produkované stavebními mechanismy a také
nákladními automobily, a to především v rámci demoličních a zemních prací a hluku spojeného
s odvozem zeminy, resp. dovozem materiálů.
Avšak všechny stavební zdroje hluku lze označit za krátkodobé, samotná stavba bude
probíhat výhradně v denní době od 7 do 21 hod mimo dny pracovního klidu. Při dodržování
standardních opatření, které jsou součástí zásad organizace výstavby, se nepředpokládá
překračování platných hygienických limitů pro hluk z výstavby.
Období provozu záměru
Pro předmětný záměr byla zpracována akustická studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 6
dokumentace EIA (Ing. Josef Gresl, 10/2019).
Akustická studie byla zpracována za účelem vyhodnocení vlivu novostavby na hladinu
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb a porovnání vypočtených hodnot
s hygienickými limity uvedenými v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Modelový výpočet je proveden ve dvou variantách (nulová a aktivní) pro výhledový rok
2035, který odpovídá období deseti let od předpokládaného zprovoznění stavby. Nulová varianta
odráží stávající stav komunikační sítě, tzn. bez realizace stavby. Aktivní varianta odpovídá stavu
po realizaci západního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou.
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Hluk z dopravy
V akustické studii je hluk z dopravy po silnici II/360 je řešen ve vztahu k zástavbě Jaroměřic
nad Rokytnou, kdy je nutné prověřit, zda budou po zprovoznění stavby plněny platné hygienické
limity v chráněném venkovním prostoru staveb.
Dokončení stavby je plánováno v roce 2025. Pro potřeby modelového výpočtu byl jako
referenční období pro ověření plnění hygienických limitů hluku zvolen výhledový rok 2035, který
odpovídá cca 10 letům od plánovaného zprovoznění stavby. Pro potřeby přiznání hygienických
limitů staré hlukové zátěže na stávající komunikační síti je dále v akustické studii vyhodnocena
hluková zátěž z dopravy pro rok 2000 a 2025.
Jako podklad pro stanovení intenzit dopravy ve výhledovém období byla použita
aktualizovaná prognóza intenzit automobilové dopravy. Pro stanovení intenzit dopravy v roce
2000 bylo dále využito výsledků Celostátního sčítání dopravy v roce 2000 odpovídající příslušnému
úseku silnice II/360 (sčítací úsek 6-1770) a II/152 (6-1780) - podrobněji viz kap. 2.3. akustické
studie.
Výstupy akustické studie pro nulovou i aktivní variantu jsou uvedeny v kap. D.I.3.
dokumentace EIA.
Popis referenčních bodů modelového výpočtu
Referenční body výpočtu jsou zvoleny na nejbližších chráněných stavbách (dle zákona
č. 258/2000 Sb. §30) v místech, které mohou být ovlivněny jak novostavbou obchvatu, tak změnou
rozložení dopravy na stávající komunikační síti.
Umístění referenčních bodů odpovídá úrovni jednotlivých nadzemních podlaží
hodnocených rodinných domů, resp. objektů k bydlení. U jednotlivých objektů byly zvoleny vždy
ve výšce oken 2 m před fasádou.
Referenční body byly zvoleny v místech, které budou ovlivněny jak novostavbou obchvatu,
tak změnou rozložení dopravy na stávající komunikační síti. Jejich umístění je patrné z obrázku
v kap. B.I.3.
Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb
Hygienické požadavky na úroveň akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb
vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů (v platném znění).
Požadavky kladené tímto zákonem na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi jsou
obsaženy v díle 6 (Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením), § 30 - 34 (Hluk
a vibrace).
Příslušné hygienické limity jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, kterým je
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.




Pro hluk z dopravy na silnicích I. a II. třídy platí hygienický limit 60 dB pro celou denní
dobu a 50 dB pro celou noční dobu.
Pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy platí hygienický limit 55 dB pro celou denní dobu
a 45 dB pro celou noční dobu.
V případě uplatnění staré hlukové zátěže platí pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích hygienický limit 70 dB pro celou denní dobu a 60 dB pro celou noční
dobu.
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Pozn.: Stanovení příslušných hygienických limitů v rámci hodnoceného území Jaroměřic
nad Rokytnou, resp. pro vybrané referenční body je předmětem kapitoly 5.2. akustické studie.
Vibrace
V rámci realizace záměru budou při použití některých typů strojní mechanizace vznikat
vibrace - např. při zakládání mostních objektů apod. Jedná se však o zařízení, která nezpůsobují
vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou
stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních
objektů.
Při provozu záměru lze vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem ovlivňovat okolí
zájmové lokality, vyloučit.
Záření radioaktivní a elektromagnetické
Při realizaci záměru nebudou používány materiály ani instalovány žádné stroje a zařízení,
u nichž by bylo možné očekávat účinky radioaktivního či elektromagnetického záření.
Zápach
Realizace ani provoz záměru nejsou spojeny se vznikem emisí, které by obtěžovali
zápachem.

B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Významné terénní úpravy
Terénní úpravy se budou provádět pouze v nezbytně nutné míře, bude se jednat především
o skrývku ornice, případně humózní vrstvy zeminy v záboru stavby a dále výkopové práce spojené
s realizací tělesa nové komunikace (zářezy, násypy, založení mostních objektů).
Na základě orientační bilance zemních prací lze uvést, že při stavbě je uvažováno s mírným
přebytkem výkopové zeminy. Výkopy (bez sejmuté vrchní humózní vrstvy) tvoří cca 57,4 tis. m3
zemin. Pro násypy je zapotřebí 53,1 tis. m3.
Po dokončení stavby bude na plochách dočasného záboru obnoven požadovaný druh využití
- travní porost / orná půda. V místech, kde dojde k posunu stávajících částí silnic do nové trasy
(úpravy v místech napojení na silnice II/360 a II/152), bude těleso stávající silnice odstraněno,
terén upraven a plochy rekultivovány s využitím sejmuté zeminy.
Zásahy do krajiny
Pro předmětný záměr bylo zpracováno Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, které tvoří
samostatnou přílohu č. 8 předkládané dokumentace (Mgr. Alice Háková, 10/2019).
Analýza potenciálního uplatnění záměru
Trasa plánované komunikace je navržena západně od města Jaroměřice nad Rokytnou.
Analýza potenciálního uplatnění záměru byla vyhotovena na základě terénních pochůzek.
Význačnými vyhlídkovými body pro vyhodnocení vizuálního uplatnění záměru jsou v zájmovém
území plochá bezlesá temena svahů.
Stavba je liniového charakteru a je navržena v zářezech i na náspech. Jsou zde plánovány
dva mosty, které překonávají nivy vodních toků Rokytka a Rokytná. K provedení analýzy
potenciálního uplatnění záměru byly jednotlivé vyhlídkové body (zpracovatelem posouzení vlivů
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záměru na krajinný ráz) navštíveny a provedena analýza uplatnění dílčích úseků plánovaného
obchvatu.
Při terénním šetření byly předem vytipované vyhlídkové body doplněny dle úvahy
s ohledem na přítomnost přírodních, historických a kulturních dominant v území. Situace
s vyznačením navštívených vyhlídkových bodů je uvedena na obrázku níže.
Obrázek 12: Vyhlídkové body (lokality) pro vymezení rozsahu uplatnění plánovaného obchvatu.

Realizace záměru je plánována v rámci intenzivně zemědělsky využívané krajiny, kde je
přítomnost zeleně limitována na drobné lesíky a nivy vodních toků. Krajinu tvoří rozsáhlé scelené
plochy ohraničené lesy vyskytující se na hřbetech. Krajina má charakter relativně zvlněného
povrchu, který je protkán údolími vodních toků.
V menších sídlech převládá výstavba rodinných domů, na okraji se někde nacházejí hmotově
nevhodné zemědělské areály, některé jsou pohledově exponované. Krajinu lemují ploché
zalesněné hřbety. Na exponovaných kótách jsou mnohde přítomny vysílače mobilních operátorů.
Pohledově exponované jsou při dalekých rozhledech venkovské kostely a také veduta historického
centra Jaroměřic.
Vzhledem k umístění záměru na dno mělkého údolí se záměr ve většině své trasy pohledově
neuplatňuje, jen dílčí úseky jsou viditelné spíše z bezprostředního okolí.
Dle terénních šetření byla určena míra významnosti uplatnění záměru v jednotlivých
vyhlídkových bodech, které jsou důležité pro potřeby vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
území, viz vyhodnocení v kap. D.I.8.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
(např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území
a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém
ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí
oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo
archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

Západní obchvat Jaroměřic nad Rokytnou je umisťován mimo do volné krajiny převážně
na pozemky se zemědělským využitím, dále překonává vysokými mostními objekty údolí vodních
toků Rokytná a Rokytka.
K okrajové části obytné zástavby se novostavba silnice II/360 přibližuje v místech křížení se
stávajícími silnicemi III/36078 (ulice Nádražní/Sokolovská) a III/15228 (Bohušická). I v těchto
místech se však obytná zástavba nachází ve vzdálenosti větší než 140 m od osy nové komunikace.
Charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je popsána
v následujícím textu.

C.I.1. Struktura a ráz krajiny
Realizace záměru je plánována v rámci intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Orná půda
převažuje nad trvalými travními porosty, které jsou omezeny na vlhké pcháčové louky v nivách
vodních toků. Rozsáhlé scelené bloky orné půdy jsou rozděleny sítí polních cest a silničními
komunikacemi, které doprovází mezernaté porosty dřevin. Ojediněle byly zachovány meze,
na kterých se vyskytují keřové porosty. Centrem dotčeného krajinného prostoru (dále jen DoKP)
je město Jaroměřice nad Rokytnou s historickým jádrem. Jedná se o významnou komponovanou
krajinu. Mělké poměrně široce rozevřené údolí říčky Rokytné je osou DoKP.
Vlivem stávajícího zemědělského využívání krajiny v rámci DoKP je podíl doprovodné zeleně
v krajině minimalizován a absencí zeleně jsou silně potlačeny prvky původního historického
členění krajiny. Meze jsou zachovány ostrůvkovitě a dřevinné porosty, které lemují původní polní
cesty jsou mezernaté a často úplně chybí. Podél Březinovi cesty nalezneme vyvinuté dřevinné
porosty, které tvoří keře, ale i ovocné stromy.
Nejvýznamnější sídelní obraz v krajině tvoří veduta historického jádra města Jaroměřice nad
Rokytnou se zámkem a kostelem sv. Markéty.
Krajinné osy v území vytváří především přírodní koridory řek, jež ovlivnily charakter velké
části krajiny. Významný podíl mají též osy obchodních stezek, v jejichž směru jsou doposud vedeny
základní komunikace v území. Zajímavou osou v krajině je spojení panských sídel vysoké kulturní
a historické hodnoty Jaroměřic n. R., Myslibořic a Hrotovic, jejichž krajinářsky pojaté kompozice
jsou patrné dodnes.
V území je vyhlášena městská památková zóna, která je součástí významné komponované
krajiny.
Podrobněji viz příloha č. 8 dokumentace EIA, kap. 6.3.
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C.I.2. Geomorfologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologické členění řešeného území
Z hlediska geomorfologického členění spadá území do Hercynského systému:
Provincie:
Soustava:
Podsoustava:
Celek:
Podcelek:
Okrsek

Česká vysočina
Česko-moravská soustava
Českomoravská vrchovina
Jevišovská pahorkatina
Jaroměřická kotlina
Moravskobudějovická kotlina

Českomoravská vrchovina, je mírně zvlněná geomorfologická oblast (též podsoustava)
v jižní části České vysočiny, rozkládající se po obou stranách historické zemské hranice Čech
a Moravy. Zájmové území patří do celku Křižanovská vrchovina. Jejím nejvyšším vrcholem je
Harusův kopec (741 m). Jedná se o plochou vrchovinu z krystalických břidlic moldanubika,
s typickými zalesněnými hřbety. Hlubokými údolími protékají například řeky Oslava a Jihlava.
Krajina Jevišovické pahorkatiny je tvořena od jihu k severu střídajícími se prostory ploché
a členité pahorkatiny gradující k vrchům Klučovské hory, jejíž prostor s několika vrchy má
vrchovinný ráz. Povrch pahorkatiny charakterizují zbytky tropických zvětralin z druhohor
a třetihor, v plochých kotlinách pak zbytky neogenních usazenin. Území dominuje sníženina
s plochým pahorkatinným dnem, nad nímž čnějí ojedinělé vyvýšeniny – suky. Západní omezení
kotliny tvoří zlomový svah, na plochém povrchu s plošinami holoroviny jsou zbytky neogenních
usazenin a hlubokých tropických zvětralin, zejména v severní části tvary zvětrávání a odnosu žul ruwary, žokovité balvany apod. V celém území převládají především pole a louky, místy doplněné
mozaikou s lesy. Pole jsou scelena do místy až rozsáhlých bloků, které podstatně mění měřítko
i charakter krajiny. V severní části převažují lesy se změněnou porostní skladbou, v jižní se častěji
vyskytují doubravy.
Jaroměřická kotlina - severozápadní část Jevišovické pahorkatiny, sníženina s plochým
dnem, nad které ční ojedinělé vyvýšeniny vzniklé především vlivem menší odolnosti žul třebíčskomeziříčského plutonu.
Moravskobudějovická kotlina – okrsek v jižní části Jaroměřické kotliny; sníženina s plochým
pahorkatinným dnem. V sv. části složená z žul až syenitů třebíčského masivu, zbývající část
v migmatitech a pararulách moravské větve moldanubika. Místy poměrně mocné vrstvy kaolínů.
Na rozvodích plošiny holoroviny, rozevřená údolí řek Rokytné a Jevišovky a jejich přítoků. Nejvyšší
bod Holý kopec 579,3 m. Oblast je málo zalesněná borovými a smrkovými lesíky s dubem,
převládají pole a kulturní louky, rozptýlené rybníky s mokřadními lemy.
Z hlediska typologického členění reliéfu jde o oblast pánví, kotlin a brázd, vrásnozlomových
struktur a hlubinných vyvřelin České vysočiny, oblast erozně-denudační (kotliny). Terén v trase
záměru je mírně zvlněný s nadmořskou výškou 417 – 447 m n.m. s nejvyššími místy na obou
koncích trasy a nejnižším bodem v místě přechodu toku Rokytky.
Geologické poměry
Geologické podloží předkvartérního stáří je na posuzované lokalitě tvořeno horninami
z období paleozoika až proterozoika zastoupené především rulou a ortorulou.
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Dané skalní podloží bylo dle předběžného inženýrskogeologického průzkumu (BALUN geo
s.r.o., 11/2016) zastiženo ve všech sondách, avšak bylo nerovnoměrně uloženo. Na posuzovaném
místě byla zastižena zdravá až zvětralá skalní hornina třídy R2 až R5 dle ČSN 73 1001.
Toto podloží je však kryto vrstvou kvarterních sedimentů v podobě jemnozrnné písčité hlíny,
písčitém jílu, prachové a jílovité hlíny a nesoudržnými štěrky a písky s různým stupněm zahlinění a
zajílování.
Konzistence těchto sedimentů a jejich výplně byla stanovena jako měkká, měkká až tuhá,
tuhá, tuhá až pevná a pevná. Index ulehlostí nesoudržných písků a štěrků je stanoven jako ulehlý.
Nejsvrchnější vrstva je tvořena ornicí či drnem zanedbatelné mocnosti.
Obrázek 13: Výřez z geologické mapy 1:50 000

Hydrogeologické poměry
Ustálená hladina podzemní vody byla v rámci předběžného inženýrskogeologického
průzkumu zjištěna pouze v sondách v blízkosti vodních toků v hloubce v rozmezí 1,3 až 3,4 m
pod stávajícím terénem. V období vydatnějších srážek může tedy docházet ještě k mírnému
nastoupání této hladiny.
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Tato voda tedy bude mít vliv na geotechnické parametry základových půd v dosahu aktivní
zóny přitížení pod tělesem nové komunikace.
Geodynamické jevy
Díky příznivé morfologii a stavbě území se v trase ani jejím nejbližším okolí nenacházejí
žádné svahové nestability, aktivní, stabilizovaná či potenciální sesuvná území.
Seismicita
Zájmové území nepatří do seismicky aktivní oblasti a nejsou nutná žádná opatření k zajištění
stability staveb.
Radonové riziko
Z mapy radonového indexu ČGS lze zjistit radonový potenciál místního geologického
podloží. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Obecně
platí, že sedimentární horniny se vyznačují nižšími koncentracemi uranu, než horniny
metamorfované, nejvyšší koncentrace uranu jsou pak obvyklé v magmatických horninách.
Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat
úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Vyšší kategorie radonového indexu
podloží znamená vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu.
Podle mapy radonového indexu ČGS jsou v oblasti Jaroměřic nad Rokytnou zastoupeny
horniny s nízkým až vysokým radonovým indexem.

C.I.3. Určující složky flóry a fauny
Dotčená oblast je tvořena především kulturní krajinou, ve které převažuje zemědělsky
využívané pozemky.
V úseku 3,400 - 3,430 zasahuje obchvat do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Jedná se o lesní zeleň podél staré úvozové cesty vedoucí do údolí řeky Rokytky. Jedná
se o hospodářsky využívaný pozemek s porostem nepůvodní borovice černé (Pinus nigra) a příměsí
dalších dřevin.
Mimolesní zeleň tvoří doprovodnou zeleň cest, vodotečí a remízků. V údolí řeky Rokytky
se nachází vzrostlé topoly černé s příměsí dalších lužních dřevin.
Stávající doprovodná zeleň komunikací představuje na mnoha místech zbytky liniové
zeleně, v minulosti vysázené. Často jsou zastoupeny ovocné druhy (Malus domestica a Pyrus
communis), ale také hybridní topoly (Populus nigra ´Italica´). Mnoho z nich je ve špatném
zdravotním stavu, chybí pravidelná péče. Ovocné stromy, především švestky, trpěly klejotokem.
Na některých místech doprovodná zeleň zcela chybí nebo je nahrazena náletovými
dřevinami.
Typickou zelení vodních toků jsou porosty vrb, olší a topolů s keřovými porosty.
Z botanického hlediska je území zastoupeno běžnými druhy rostlin kulturní krajiny. Nebyly
nalezeny žádné chráněné nebo ohrožené taxony. V blízkosti komunikací a budov byly nalezeny
ruderální druhy, v otevřené krajině druhy luční, podél vodotečí taxony vázané na vodní stanoviště.
Celkem bude nutné z důvodu stavby odstranit 110 ks stromů (některé stromy jsou
vícekmeny) a cca 1 608 m2 keřů a mladých porostů dřevin.
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Podle biogeografického členění ČR (Culek 1996) je sledované území zařazeno
do biogeografického regionu 1.23 – Jevišovický. Bioregion leží v okrajové pahorkatině hercynika
na západě jižní Moravy a víceméně se shoduje s geomorfologickým celkem Jevišovická
pahorkatina, zabírá však i jižní výběžek Bobravské vrchoviny a Boskovické brázdy. Bioregion je
tvořen plošinami na krystalických břidlicích rozřezanými skalnatými údolími.
V potenciální přirozené vegetaci převažují černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi –
Carpinetum).
Podrobněji viz příloha č. 9 dokumentace EIA, případně kap. C.II.5.

C.I.4. Části území chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území se dělí na velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Do VZCHÚ spadají dvě kategorie: národní park
(NP) a chráněná krajinná oblast (CHKO). Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie: národní přírodní
rezervace (NPR) a národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka
(PP).
V zájmovém území ani jeho blízkosti nejsou vyhlášena velkoplošná ani maloplošná chráněná
území. Nejblíže situovaným zvláště chráněným územím je přírodní rezervace Jedlový les a údolí
Rokytné, která se nachází cca 6 km jihovýchodně od plánovaného obchvatu.
Soustava Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
Na území ČR je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými
lokalitami (EVL).
Hodnocený záměr je svou lokalizací mimo území soustavy Natura 2000. Nejblíže
ve vzdálenosti přibližně 5 km jihovýchodním směrem se nachází evropsky významná lokalita EVL
Jedlový les a údolí Rokytné CZ0610179, která je vyhlášena pro ochranu přírodního stanoviště
č. 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis).
Přírodní parky a ochrana krajinného rázu
Z vybraných ustanovení (§ 12) zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že krajinný ráz je
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické
měřítko a vztahy v krajině.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park
a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení
stavu tohoto území.
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Přírodní parky
Zájmové území se nenachází na území přírodního parku ani v jeho blízkosti.
Ochrana krajinného rázu
Při vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) bylo vycházeno především
z potenciálního uplatnění záměru v krajinné scéně. Hranice DoKP tedy sleduje nalezené vymezující
horizonty a zohledňuje i vztahy v území. Výsledný dotčený krajinný prostor vznikl sloučením
dotčených krajinných prostorů dílčích úseků navržené komunikace, které se vizuálně uplatňují
z různých směrů.
Nejvýznamnější lokalitou pro vizuální uplatnění záměru je lokalita 3 a 12. Omezení
vizuálního uplatnění plánovaného záměru je dáno jeho umístěním mimo jednoduché pohledové
horizonty a situováním na dně údolí řeky Rokytné. Hranice DoKP tvoří vyvýšeniny na plochých
temenech hřbetů, které lemují otevřený prostor zvlněné zemědělsky využívané krajiny.

Obrázek 14: Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) pro hodnocený záměr
(na základě vizuálního uplatnění záměru)

Mezi krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy, měřítko a estetickou hodnotu
krajinného rázu patří:




Významná struktura krajiny – v území je zachována cestní síť a částečně i obrys
historického členění města Jaroměřice. Významnou strukturou krajiny je také koryto
řeky Rokytné s přítokem Rokytky.
Významné komponované prostory v krajině – jedná se o Městskou památkovou zónu
Jaroměřice nad Rokytnou s ochranným pásmem. Je zde vymezena kulturní regionální
osa spojující dochované významné památky panských sídel Jaroměřice n. R.Myslibořice – Hrotovice.
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Krajinné kulturní dominanty – v DoKP se uplatňuje jako kulturní dominanta veduta
historického jádra města Jaroměřice. Dominantními stavbami jsou zámek a
komponovanovaný prostor parku a navazující krajiny, dále děkanský chrám sv.
Markéty, Špitál s kaplí sv. Kateřiny, Kaple sv. Josefa a sochy na mostě na moravskobudějovické silnici.
Významné přírodní dominanty – nejvýznamnější přírodní dominantou v území je údolí
řeky Rokytné s doprovodným břehovým porostem, které tvoří osu DoKP. Dále se jedná
o ploché vrcholy ve východní části DoKP.

Z výše uvedených důvodů bylo pro předmětný záměr vypracováno Posouzení vlivu záměru
na krajinný ráz, které tvoří samostatnou přílohu č. 8 dokumentace EIA (Mgr. Alice Háková,
10/2019).
Památné stromy
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) umožňuje vyhlášení
mimořádně významných stromů, jejich skupin a stromořadí za památné stromy (§ 46, odst. 1).
Na území Jaroměřic nad Rokytnou se památné stromy nevyskytují. Nejbližší památný strom
Dub u Lipníka se nachází cca 5 km severovýchodním směrem od centra Jaroměřic nad Rokytnou.
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován dle § 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny
utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 (tohoto zákona) orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek,
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů
a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Významné krajinné v zájmovém území tvoří vodní tok Rokytná a Rokytka a jejich údolní niva.
V případě křížení toku Rokytné (v km 2,4) a jejího náhonu vedeného v souběhu s tokem Rokytné
jde sice evidentně o regulované vodní toky, nicméně vedené v neopevněných korytech. Jinak je
tomu v případě toku Rokytky (km 3,4) nad soutokem s Rokytnou, kde jde o tok přirozený
s doprovodnými lužními porosty. Vodní toky jsou překonávány mostními objekty SO 201 a SO 203.
Dalším významným krajinným prvkem, který se v území dotčeném stavbou nachází, je lesní
porost ve svahu nad tokem Rokytky v km 3,400 - 3,430. Jedná se o segment hospodářského lesa
s pozměněnou druhovou skladbou (borovice černá).
Registrované VKP se v dotčeném území nenacházejí.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Rozlišují
se místní (lokální), regionální a nadregionální ÚSES. Cílem zabezpečování ÚSES v krajině je
uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny, zajištění příznivého působení na
okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové oddělení, podpora možnosti
polyfunkčního využívání krajiny, uchování významných krajinných fenoménů. Skladebné části
ÚSES tvoří biocentrum (centrum biologické diverzity), biokoridor (propojení mezi biocentry),
interakční prvky a ekologicky významný segment krajiny s režimem ÚSES.
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V rámci dotčeného krajinného prostoru nejsou vymezeny žádné prvky ÚSES
nadregionálního a regionálního významu. Nachází se zde několik lokálních biocenter
a biokoridorů. Plánovaný obchvat křižuje vymezené lokální biokoridory podél vodních toků
mostními objekty. Okrajově bude na svazích údolí Rokytky dotčeno území lokálního biocentra
Za Fortnou.
Přesné umístění jednotlivých prvků lokálního ÚSES je patrné z obrázku níže, ÚSES je rovněž
zakreslen do situace širších vztahů uvedené v příloha č. 3 dokumentace EIA.
Koridor vymezený v územním plánu pro obchvat města je prakticky v celém úseku od silnice
II/360 po náhon u toku Rokytné veden v souběhu s lokálním biokoridorem č. 363.0559 (LBC
Za Dvorem-LBC Za Fortnou). V místě křížení koridoru a náhonu dochází také ke křížení tohoto LBK.
LBK č. 863.0559 je chybějící, tedy vymezený v ÚP k založení (výsadba pásu dřevin o šířce min. 15 m
na orné půdě).
V tomto místě kříží koridor silnice také lokální biokoridor LBK č. 363.0548 (LBC Horní loukyLBC Za Fortnou), který je převážně funkční (v rámci ÚP je zde navržena revitalizace toku-náhonu,
zatravnění nivy, náhrada kultivarů topolu, dosadba autochtonních dřevin a výchovné zásahy
v břehových porostech).
Nedaleko napojení koridoru silnice na silnici II/360 dochází ke křížení s chybějícím LBK
č. 363.0543 (LBC Za Dvorem-hranice k.ú.), v rámci ÚP je zde navržena min. 15 m široká výsadba
porostů dřevin na orné půdě.
V místě přechodu koridoru silnice přes tok Rokytky prochází koridor současně lokálním
biocentrem LBC č. 352.0281 Za Fortnou. Jedná se o existující, částečně funkční biocentrum, jehož
cílovým stavem jsou luční, vodní, mokřadní a lesní společenstva. Navrženo je zde doplnění
břehových porostů, náhrada kultivarů topolů, podpora mokřadních společenstev, úprava
druhového složení lesní části LBC ve prospěch listnatých dřevin, v bezlesých partiích LBC
navržených k doplnění také zalesnění. Koridor silnice přechází LBC Za Fortnou v jeho SV cípu před
soutokem Rokytky a Rokytné, přitom komunikace zde má být vedena na mostě.
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Obrázek 15: Územní plán Jaroměřice nad Rokytnou - výřez z hlavního výkresu
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C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM
ÚZEMÍ A POPIS JEHO SLOŽEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY
zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich
změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy
a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání),
přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev,
ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny
klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů

C.II.1. Ovzduší (stav kvality ovzduší)
Úroveň znečištění ovzduší, tzv. imisní pozadí, lze hodnotit na základě nejbližších stanic
imisního monitoringu, případně na základě pětiletých průměrných imisních koncentrací, které
každoročně zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav.
Nejbližší stanice imisního monitoringu
Podle tabelárního přehledu z roku 2018, který zveřejnil Český hydrometeorologicky ústav,
se nejbližší stanice imisního monitoringu nachází v Třebíči ve vzdálenosti cca 15 km. Další stanice
imisního monitoringu se nacházejí v Jihlavě, případně ve Znojmě (Jihomoravský kraj)
ve vzdálenosti více než 30 km.
Níže jsou shrnuty údaje pro imisní stanice Třebíč a Jihlava, které se vzhledem
k reprezentativnosti oblastního měřítka a obdobné nadmořské výšce nejvíce podobají hodnocené
lokalitě.
Stanice Třebíč
Stanice Třebíč (kód lokality JTRE) je pozaďovou stanicí v předměstské zóně,
s reprezentativností oblastního měřítka (4-50 km). Stanice se nachází v areálu školy na SZ okraji
města v nadmořské výšce 462 m n.m.
Z hodnocených znečišťujících látek byly na stanici JTRE v roce 2018 zaznamenávány pouze
koncentrace pro PM10:
Koncentrace PM10
- průměrná roční koncentrace PM10 (limit 40 µg/m3)
- max. 24 hodinová koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3 lze 35. překročit)
- 36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3)

24,1 µg/m3
77,8 µg/m3
42,0 µg/m3

Podle výsledků imisního monitoringu jsou na stanici Třebíč plněn imisní limity pro PM10
s rezervou.
Stanice Jihlava
Stanice Jihlava (kód lokality JJIH) je pozaďovou stanicí v městské obytné/obchodní zóně,
s reprezentativností okrskového měřítka (0,5 - 4 km). Stanice se nachází v areálu školy
na východním okraji města v nadmořské výšce 502 m n.m.
Z hodnocených znečišťujících látek byly na stanici JJIH v roce 2018 zaznamenávány
koncentrace pro NO2, PM10 a PM2,5:
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Koncentrace NO2
- průměrná roční koncentrace NO2 (limit 40 µg/m3)
- maximální hodinová koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3 lze 18. překročit)
- 19. nejvyšší hodnota max. hod. koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3)

12,4 µg/m3
65,4 µg/m3
55,5 µg/m3

Koncentrace PM10
- průměrná roční koncentrace PM10 (limit 40 µg/m3)
- max. 24 hodinová koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3 lze 35. překročit)
- 36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3)

21,8 µg/m3
71,9 µg/m3
37,3 µg/m3

Koncentrace PM2,5
- průměrná roční koncentrace PM2,5 (limit 25 µg/m3)

18,7 µg/m3

Imisní limity pro výše uvedené znečišťující látky byly v roce 2018 na stanici Jihlava plněny
s rezervou.
Pozn.: Umístění stanic imisního monitoringu v zastavěném území okresních měst zcela
neodpovídá charakteru hodnocené lokality. Pro správné vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší
v předmětné lokalitě je proto využíváno primárně pětiletých průměrů imisních koncentrací
uvedených v následující kapitole.
Pětileté průměry imisních koncentrací
Imisní pozadí lokality lze stanovit na základě pětiletých průměrných imisních koncentrací
v letech 2014 až 2018, které zveřejnil ČHMÚ ve čtvercové síti 1 x 1 km. V trase nové komunikace
byly odečteny koncentrace hodnocených znečišťujících látek v níže uvedeném rozsahu.
NO2 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m3)
benzen (průměrná roční koncentrace, limit 5 µg/m3)
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace, limit 1 ng/m3)
PM10 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m3)
PM10 (36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace
v kalendářním roce, limit 50 µg/m3)
- PM2,5 (průměrná roční koncentrace, limit 25/20 µg/m3)
-

8,8 - 10,3 µg/m3
0,8 - 1,0 µg/m3
0,3 - 0,6 ng/m3
18,3 - 20,3 µg/m3
33,3 - 36,5 µg/m3
14,1 - 15,7 µg/m3

Pro lepší přehlednost jsou dále na obrázcích uvedeny výřezy pětiletých průměrných
imisních koncentrací včetně schématického znázornění plánovaného obchvatu Jaroměřic nad
Rokytnou.
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Obrázek 16: Průměrná roční koncentrace
NO2 v letech 2014-2018 (µg/m3)

Obrázek 17: Průměrná roční koncentrace
benzenu v letech 2014-2018 (µg/m3)

Obrázek 18: Průměrná roční koncentrace
benzo(a)pyrenu v letech 2014-2018 (ng/m3)

Obrázek 19: Průměrná roční koncentrace
PM10 v letech 2014-2018 (µg/m3)

Obrázek 20: 36. nejvyšší hodnota 24 hodinové
koncentrace PM10 v letech 2014-2018 (µg/m3)

Obrázek 21: Průměrná roční koncentrace
PM2,5 v letech 2014-2018 (µg/m3)
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Z výše uvedených koncentrací je zřejmé, že imisní limity jsou v celém zájmovém území
plněny s velkou rezervou, a to i v případě průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu a 36.
nejvyšší hodnoty 24 hodinové koncentrace PM10, jež jsou na území větších měst často
překračovány.

C.II.2. Voda (např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost
vod atd.)
Povrchová voda
Z hydrologického hlediska spadá území Jaroměřic nad Rokytnou do dílčího povodí Dyje,
subpovodí 3. řádu Rokytná s číslem hydrologického pořadí 4-16-03.
Přímo zájmové území pak ve své severní části spadá do povodí 4. řádu Štěpánovického
potoka (č.h.p. 4-16-03-0260, 4-16-03-0280), který Jaroměřicemi protéká v severojižním směru,
a dále do povodí Rokytné (č.h.p. 4-16-03-0090, 4-16-03-0210) a Rokytky (č.h.p. 4-16-03-0200),
které do území vstupují ze západu, u Hradištného mlýna se stékají a dále východním směrem
na obec Příštpo již pokračuje jen tok Rokytné.
Novostavba obchvatové komunikace křižuje vodní toky Rokytná a Rokytka. Vodní tok
Rokytná je v celé své délce významným vodním tokem, novostavba obchvatové komunikace jej
překonává mostním objektem SO 201 cca v km 2,4. Přes Rokytku jako pravostranný přítok Rokytné
je plánován mostní objekt SO 203 cca v km 3,4.
Ekologický stav vodního útvaru „Rokytná od pramene po tok Rokytka“ je na základě
informací uvedených v hydroekologickém informačním systému VÚV TGM vyhodnocen jako
střední. Chemický stav vodního útvaru nedosahoval dobrého stavu. Celkový stav vodního útvaru
je tedy nevyhovující.
Ekologický stav vodního útvaru „Rokytná od toku Rokytka po tok Rouchovanka, včetně toku
Rokytka od toku Jakubovský potok“ je rovněž vyhodnocen jako střední, chemický stav vodního
útvaru nedosahoval dobrého stavu. Celkový stav vodního útvaru je tedy nevyhovující.
Záplavové území
Na toku Rokytná je stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna záplavového území.
Záplavové území Rokytné zahrnuje louky nad městem, zámecký park, území pod silničním mostem
na ulici Dobrovského, louky a hřiště u ČOV. Kapacita koryta není místy dostatečná ani pro Q5 - voda
se již rozlévá na louky ve městě. Zástavba je ohrožena při Q100.
Místa plánovaného průchodu obchvatu přes záplavové území je patrné z obrázku níže. Je
vhodné dodat, že toto území je překonáváno vysokými mostními objekty, případné povodňové
stavy tak nemohou provoz po obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou omezovat.
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Obrázek 22: Místa plánovaného průchodu obchvatu přes záplavové území řeky Rokytná

Podzemní voda, minerální prameny
Hladina podzemní vody byla při provedených vrtech v rámci předběžného geotechnického
průzkumu zastižena v hloubce 1,5 – 4,9 m pod povrchem. Svrchní zvodeň je vázaná na kvartérní
pokryv, zónu zvětrávání a zónu podpovrchového rozpojení hornin. Svrchní zvodeň je převážně
volná a sleduje terén. Spodní zvodeň je vázaná na hlubší puklinovo-propustné vrstvy převážně
v metamorfních horninách. Zásobení podzemních vod se děje přímou infiltrací srážek v povodí
nebo břehovou infiltrací a většina těchto vod dotuje svrchní mělkou zvodeň.
V širším území se nacházejí místní zdroje vody, které byly v minulosti využívány
pro zásobování obyvatel vodou. V současnosti tyto zdroje využívají obyvatelé Popovic, areál
Zemědělského družstva a Jaroměřická mlékárna (zdroj v místě soutoku Rokytky a Rokytné). Tyto
místní zdroje nemají vyhlášena ochranná pásma. V oblasti záměru však nejsou evidovány žádné
vodní zdroje využívané pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou ani jejich ochranná
pásma
V zájmovém území se rovněž nenacházejí zdroje minerálních, stolních a léčivých vod ani
jejich ochranná pásma.
Podle hydrogeologické rajonizace je zájmové území zařazeno do hydrogeologického rajónu
základní vrstvy 6550 - Krystalinikum v povodí Jihlavy (ID útvaru podzemních vod 65500).
Hydrogeologické rajóny svrchní ani hlubinné vrstvy v zájmovém území nejsou zastoupeny.
Vodní útvar Krystalinikum v povodí Jihlavy je vymezen v základní (hlavní) vrstvě
horninového profilu. Jeho kvantitativní je podle informací uvedených v hydroekologickém
informačním systému VÚV TGM dobrý, jeho chemický stav nedosahuje dobrého stavu.
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Ochranná pásma
V zájmovém území nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů. Záměr
se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

C.II.3. Půda
(např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení
a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání)

Taxonomický klasifikační systém půd
Na území Jaroměřic nad Rokytnou se vyskytují především nasycené hnědé půdy,
ve sníženinách hnědé půdy pseudoglejové až gleje. Z hlediska klasifikace půdních typů podle
Taxonomického klasifikačního systému půd (TKSP) leží území v oblasti výskytu hnědozemě
modální – HNm, v říčních údolích se nachází fluvizem glejová - FLg. V jižní a východní části území
(mimo území dotčené záměrem) se nacházejí kambizemě modální – KAm.
Obrázek 23: Typy půd v dotčené oblasti dle TKSP

Legenda:

růžová – hnědozem modální, modrá – fluvizem glejová
žlutá – kambizem modální

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Základním ukazatelem hodnocení kvality pud jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik. Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným
kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. pozice, resp. dvojčíslí označuje příslušnost
k hlavní pudní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici a 5.
číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).
Pomocí BPEJ se pak zemědělská půda rozděluje do 5 tříd ochrany zemědělského půdního
fondu (I - V), jejichž charakteristika lze shrnout následovně:
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I. třída ochrany – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně
v polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možné odejmout ze zemědělského půdního fondu
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně
pro liniové stavby zásadního významu.
II. třída ochrany – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
III. třída ochrany – půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností
a středním stupněm ochrany, které je možné územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
IV. třída ochrany – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V. třída ochrany – zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), které představují zejména
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých
až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy pro zemědělské využívání postradatelné.
U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.

Půdy v území posuzovaného záměru se podle BPEJ řadí z velké části do nejcennějších I. a II.
tř. ochrany ZPF (hnědozemě), pouze okrajově jsou zastoupeny půdy III. a V. tř. ochrany ZPF - viz
tabulka v kap. B.II.1.
Pedologická charakteristika
Pedologická charakteristika byla provedena dle platného Taxonomického klasifikačního
systému půd a dle metodiky bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
V místě provedení vpichových sond se nachází půdní typ hnědozem v subtypu modální
a oglejená a půdní typ fluvizem v subtypu glejová. Tyto hnědozemě vznikají na spraších
a sprašových hlínách, méně pak na polygenetických svahovinách v rovinatém případně mírně
zvlněném reliéfu v nižším stupni pahorkatin. Hnědozemě vznikají většinou ve vlhčím podnebí
než černozemě. Hnědozemě se vyznačují mírně vysvětleným eluviálním horizontem, který dále
přechází bez záteků do homogenně hnědého luvického horizontu s polyedrickou strukturou.
Některé hnědozemě mají hlinitou ornici, ale jílovitohlinité podorničí, které je pak příznivě
uplatněno ve vodním režimu. Hnědozemě mají slabě kyselou až neutrální reakci, jsou sorpčně
nasycené, dále mají příznivé složení humusu a střednětěžkou až těžkou zrnitost. Během suchého
období může hnědozemě dávat větší výnosy než černozemě, které trpí nedostatkem vláhy. Půdní
vegetací jsou doubravy a habrové doubravy a hlavním půdotvorným procesem je illimerizace.
Humusový horizont vykazuje v řešeném území poměrně dobrou mocnost. Barva svrchní
orniční vrstvy je hnědá, místně dochází k vybělení. Mocnost skrývky je na základě provedených
vpichových sond navržena v mocnosti 18 až 40 cm. Střední hodnota je 30 cm.
Níže uložený horizont není ke skrývce a následnému využití v rámci ZPF navržen, protože
nemá požadované agrotechnické vlastnosti. Podorniční je v celé délce řešené trasy převážně silně
prachový a písčitý, případně jílovitý a štěrkovitý a vykazuje hnědou až hnědorezavou barvu,
případně i šedou barvu. Senzoricky je podorničí převážně hutněné, vodonepropustné. Ke skrývce
je navržen poměrně dlouhý úsek. Horizont je nevýrazný, vykazuje velmi malý podíl organické
složky, a na spodině je dosti prachovitý a písčitý, což jeho využití dále z části omezuje.
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Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže, případně kontaminovaná místa jsou pozůstatky lidské činnosti
s negativními dopady na životní prostředí, zejm. kontaminace zemin, ale i znečištění podzemních
vod a případně i kontaminace staveb.
Přímo v lokalitě záměru ani jeho blízkém okolí se nevyskytuje žádná stará ekologická zátěž
či kontaminovaná plocha (dle Systému evidence kontaminovaných míst MŽP) ani nebyly
zaznamenány jiné extrémní poměry v dotčeném území.

C.II.4. Přírodní zdroje
V zájmovém území je dle informací České geologické služby evidováno jedno ložisko
nevyhrazených nerostů, kde dříve probíhala povrchová těžba cihlářské suroviny (ID 3134200).
Jedná se o prostor po obou stranách silnice II/360 v blízkosti bývalé cihelny.
V současné době se však v lokalitě záměru nevyskytují žádná poddolovaná území, chráněná
ložisková území, dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.

C.II.5. Biologická rozmanitost (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev,
ekosystémů)
Charakter bioty (fauny a flóry), a tím i její hodnota z hlediska biologické rozmanitosti
(biodiverzity), je podmíněn geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek
a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka.
Jak již bylo uvedeno v kap. B.II.5, pro předmětný záměr byl zpracován Biologický průzkum
včetně vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu, který tvoří samostatnou přílohu č. 9
dokumentace EIA (Mgr. Alice Háková, Mgr. Jan Losík, Ph.D., 10/2019).
Naprostá většina plánovaného obchvatu je vedena na intenzívně obhospodařovaných
polích, která hostí omezenou garnituru druhů schopných osidlovat tyto biotopy. Z tohoto důvodu
bylo k bližšímu průzkumu vymezeno 6 dílčích lokalit (úseků), na nichž trasa protíná trvalé travní
porosty, meze, lesní porosty, travnaté okraje stávajících silničních komunikací nebo vede
v blízkosti přírodního biotopu.
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lokalita 1: Travnaté okraje v úseku km 0,0 – 1,4
lokalita 2: Polní kultury a okraje polních cest v úseku km 1,5 – 2,3
lokalita 3: Niva Rokytné v km 2,4 – 2,6
lokalita 4: Travní a keřové porosty v km 3,0
lokalita 5: Mez v km 3,25
lokalita 6: Niva Rokytky v km 3,4
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Obrázek 24: Dílčí lokality biologického průzkumu

Tyto lokality hostí ochranářsky nejzajímavější společenstva a mohou být vhodnými biotopy
zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.
Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR 2019) se plánované vedení obchvatu zcela vyhýbá
vymapovaným přírodním biotopům (dle Chytrý et al. 2010). V km 3,3 se trasa přibližuje biotopu
L2.2 Údolní Jasanovo-olšové luhy.
Terénní práce v zájmovém území probíhaly od dubna do srpna 2019. Floristický průzkum
proběhl v celé trase obchvatu s důrazem na možný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, jejichž
výskyt se dá předpokládat ve vymezených biologických lokalitách.
Průzkum živočichů byl prováděn různými metodami, většina obratlovců byla zjišťována při
terénních pochůzkách přímým pozorováním nebo na základě akustických projevů či pobytových
stop. Průzkum plazů probíhal přímým pozorováním a prohledáváním potenciálních úkrytů.
Ornitologický průzkum zaměřený na hnízdění ptáků probíhat v termínu realizace biologického
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průzkumu. Při pochůzkách byli ptáci determinováni na základě hlasových projevů a přímým
pozorováním jedinců. Průzkum výskytu letounů proběhl s použitím bat-detektoru ve večerních
hodinách při terénním šetření v srpnu 2019. Průzkum bezobratlých byl proveden smýkáním
travních porostů a instalací padacích pastí se solným roztokem.
Zjištěné údaje o výskytu rostlin a živočichů byly doplněny o nálezy uvedené v nálezové
databázi ochrany přírody (ND AOPK ČR 2019).
Výsledky průzkumu vegetace a zoologického průzkumu jsou v plném rozsahu uvedeny
v kap. 4.2. a 4.3. biologického průzkumu (přílohy 9 dokumentace EIA).

C.II.6. Klima (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči
projevům změny klimatu)
Klimatická oblast
Z klimatického hlediska území náleží podle Quitta do klimatické oblasti mírně teplé, okrsek
MT5. Tato oblast se vyznačuje normálním až krátkým létem, mírně až mírně chladným, suchým
až mírně suchým. Průměrný počet letních dnů dosahuje 30-40 (tj. dnů s maximální teplotou 25°C
a vyšší), průměrná červencová teplota 16-17°C.
Oblast MT5 se dále vyznačuje normálním až dlouhým přechodným obdobím s mírným jarem
i mírným podzimem. Průměrná teplota v dubnu i v říjnu dosahuje 6-7°C).
Zima bývá normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou
sněhovou pokrývkou v délce 60-100 dnů. Průměrný počet ledových dnů, tj. dnů s maximální
teplotou pod 0 C, je 40 až 50 v roce a průměrná lednová teplota je zde -4 až -5°C.
Průměrný úhrn srážek se pohybuje v rozmezí mezi 350 a 450 mm ve vegetačním období
a v rozmezí 250 - 300 mm mimo něj.
Větrná růžice pro lokalitu Jaroměřice nad Rokytnou
Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu ovzduší, je relativní četnost směrů a síly větru.
Pro hodnocení dané lokality byl z pohledu rozptylových podmínek využit odborný odhad větrné
růžice platný ve výšce 10 m n.m. pro lokalitu Jaroměřice nad Rokytnou. Jedná se o jeden
ze vstupních údajů modelového výpočtu rozptylové studie (viz příloha č. 5 dokumentace EIA)
Větrná růžice udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro 5 tříd stability
přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a 3 třídy rychlosti
větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Tabulka 11: Celková větrná růžice pro lokalitu Jaroměřice nad Rokytnou
Průměrná
rychlost

S

SV

V

JV

1,70 m/s

8.16

5.39

6.51

6.25

5,00 m/s

4.92

2.69

4.55

11,00 m/s

0.05

0.01

0.03

Součet

13.13
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J

JZ

Z

3.27

4.09

7.16 10.79

7.45

1.34

2.24 10.05 11.05

0.32

0.01

0.05

8.09 11.09 14.02

4.62

6.38 18.15 22.61

0.94

SZ

Bezvětří

1.91

Součet
53.53
44.29

0.77

2.18
1.91

100.00
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Obrázek 25, 26: Grafické znázornění stabilitní a rychlostní větrné růžice

Z tabulky a grafického znázornění větrné růžice vyplývá, že v území převládá severozápadní,
západní a jihovýchodní proudění. Naopak nejméně je zastoupen jižní a severovýchodní vítr.

C.II.7. Obyvatelstvo, veřejné zdraví
Osídlení
Díky vhodným terénním a klimatickým podmínkám bylo Jaroměřicko hustě osídlováno
ve všech období pravěku. Území dnešních Jaroměřic nad Rokytnou sloužilo jako základna, odkud
postupovalo osídlení proti toku Rokytné severozápadním směrem do nitra Českomoravské
vysočiny.
V posledních cca 5 letech je počet obyvatel Jaroměřic nad Rokytnou poměrně stálý, žije zde
okolo 4 200 obyvatel. Podle údajů Českého statistického úřadu zde bylo k roku 2019 evidováno
celkem 4 163 obyvatel.
V současné době prochází veškerá doprava na silnicích II/360 a II/152 středem města
Jaroměřice nad Rokytnou, dopravou je tedy nejvíce ovlivněna jeho centrální část. Trasa nové
komunikace leží zcela mimo zastavěné území Jaroměřic nad Rokytnou i dalších sídel. Odvedením
tranzitní dopravy mimo město lze předpokládat zčásti přesun negativních vlivů dopravy (emise,
hluk, vibrace, nehodovost ad.) na obyvatelstvo mimo zastavěné území města.
Z hlediska vlivů záměru na veřejné zdraví jsou zásadní dopady na kvalitu ovzduší
a na hlukovou situaci. Popis a vyhodnocení změny imisní a hlukové zátěže ve vztahu ke zdraví
obyvatel žijících v dotčené lokalitě je předmětem přílohy č. 7 dokumentace EIA (Vyhodnocení vlivů
na veřejné zdraví, ATEM s.r.o., 11/2019). Použitá metodika a závěrečné hodnocení je rovněž
obsaženo v dokumentaci EIA v kap. D.1.1.
Služby, cestovní ruch, rekreace
Ve městě se standardní občanské vybavení, nechybí mateřská ani základní škola, dům
pro seniory, mnohá sportoviště. Občanská vybavenost je stejně je soustředěna v okolí
historického centra města. Ve vztahu k plánovanému západnímu obchvatu se nejblíže nachází
venkovní koupaliště v Bohušické ulici, jehož provoz je omezen na teplé období roku (viz obr. níže).
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Obrázek 27: Koupaliště v Bohušické ulici

Turistický ruch je spojen převážně s historickými památkami města. Dominantou města je
barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, který je společně s dalšími objekty a rozlehlým
zámeckým parkem tvoří městskou památkové zónu. Zámek se řadí mezi nejnavštěvovanější
památky Vysočiny. Možnosti ubytování jsou však v obci omezené, lze proto předpokládat,
že poptávka po vícedenním ubytování není vysoká. Územím dále procházejí značené cyklotrasy
a naučná stezka Otokara Březiny - viz kap. B.II.6.
Za rekreační oblasti města využívané převážně místními obyvateli lze označit údolí řeky
Rokytky, které je v širším území jednou z mála zalesněných oblastí. Nad lesním komplexem se pak
nachází dnes chátrající Hradištný mlýn, v jehož okolí je chatová osada. Právě do tohoto prostoru
je po realizaci záměru překládána naučná stezka Otokara Březiny (viz příloha č. 3 dokumentace).
Objekty určené k rekreačnímu využití se rovněž nacházejí v Bohušické ulici za řekou
Rokytnou. Nejblíže ve vztahu k plánovanému obchvatu je zahradní domek č.p. 1172, který se
nachází cca 30 m od osy plánované komunikace.
Obrázek 28: Rekreačnímu oblast v blízkosti Bohušické ulice

72

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

C.II.8. Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
Území historického a kulturního významu
V rámci dotčeného krajinného prostoru se nachází řada kulturních památek, které jsou
evidované Národním památkovým ústavem. Tyto památky jsou převážně v centrální části
zastavěného území Jaroměřic nad Rokytnou, jedná se např. o zámek Jaroměřice nad Rokytnou,
kostel sv. Markéty, kaple sv. Josefa, mnohé sochy a sousoší, městské domy či radnici a spořitelnu.
V trase obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou se při stávajících silnicích II/360 a II/152 na obou
koncích stavby nacházejí drobné sakrální stavby - barokní boží muka. V obou případech bude
nutné objekty božích muk přemístit, a to cca o 15 m , resp. 10 m.
V rámci DoKP byla vyhlášena Městská památková zóna Jaroměřice nad Rokytnou, jejíž
ochranné pásmo novostavba silnice II/360 přechází v km 3,400 – 3,850. Mezi hlavní charakteristiky
městské památkové zóny patří:





rozlehlý park s barokním zámkem a kostelem sv. Markéty (národní kulturní památka),
který je hlavní dominantou Jaroměřic a patří mezi největší zámecké komplexy v Evropě
jaroměřické náměstí nepravidelného tvaru s honosným sloupem Nejsvětější Trojice
a klasicistní kašnou obklopují převážně jednopatrové řadové domy z přelomu 19. a 20.
století, některé však ještě se zachovalým barokním jádrem
řeka Rokytná, kterou překlenuje most zdobený barokními Paganovými sochami,
jenž vede k baroknímu špitálu a ke klášteru

Území archeologického významu
Podle koordinačního výkresu platného územního plánu trasa obchvatu prochází ve své jižní
části v km 2,500 – 2,810 a km 3,080 – 3,800 vymezenými archeologickými nalezišti I. a II. typu.
Dle platné legislativy je nutné písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem
30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, Brno a uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu
o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k
provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu.
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Obrázek 29: Vymezení městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou
a jejího ochranného pásma
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ
ZÁMĚRU
je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit

Trasa obchvatu je plánována podél západní okraje města Jaroměřice nad Rokytnou. Území
je na většině plochy využívané k zemědělským účelům, nachází se zde pole a okrajově budou
dotčeny i trvalé travní porosty a lesy. Křížení vodních toků Rokytná a Rokytka bude realizováno
nově navrženými mostními objekty. Nadmořská výška stávajícího terénu v trase obchvatu
dosahuje max. výšky 446,65 m n. m. a min. výšky 418,12 m n. m. v údolí toku Rokytky.
Z hlediska geomorfologického členění ČR patří zájmové území do okrsku Moravskobudějovická kotlina, která je součástí podcelku Jaroměřická kotlina, celku Jevišovická pahorkatina
a oblasti Českomoravská vrchovina.
Geologické podloží předkvartérního stáří v území tvoří horniny z období paleozoika
až proterozoika zastoupené především rulou a ortorulou. Podle biogeografického členění ČR
(Culek 1996) spadá zájmové území do Jevišovského bioregionu. Dle Quitta patří zájmové území do
mírně teplé oblasti MT 5. V potenciální vegetaci převažují černýšové dubohabřiny (Melampyro
nemorosi – Carpinetum).
V zájmovém území ani jeho širším okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území. Není
zde vymezena ani lokalita soustavy Natura 2000. Realizací záměru nedojde k dotčení prvků
Územního systému ekologické stability regionálního ani nadregionálního významu. Dotčeny
budou prvky ÚSES lokální úrovně. Jedná se o lokální biokoridory podél vodních toků (LBK) a lokální
biocentra (LBC).
Záměrem budou také dotčeny významné krajinné prvky (VKP), kterými jsou les (lesní porost
ve svahu nad tokem Rokytky) a vodní toky Rokytná a Rokytka a jejich nivy. Registrované VKP
se v dotčeném území nenacházejí.
V km 2,320 – 2,470 je záplavové území Q100 řeky Rokytné. V km 3,290 – 3,400 je záplavové
území Q100 řeky Rokytky. V těchto místech je silnice II/360 převedena mostními objekty ve výšce
cca 6 – 7,5 m nad stávajícím terénem.
V úseku 2,500 – 2,810 a 3,080 – 3,800 přechází trasa navrženého obchvatu vymezenými
lokalitami s archeologickými nálezy.
Trasa silnice II/360 přechází v km 3,400 – 3,850 ochranným pásmem městské památkové
zóny.
V případě neprovedení záměru neexistuje pro tranzitní dopravu v ose sever - jih (Třebíč Moravské Budějovice) alternativní dopravní spojení. Automobilová doprava bude nadále využívat
stávající komunikační síť trasovanou centrem Jaroměřic nad Rokytnou. Vzhledem k predikci
dalšího navyšování dopravní zátěže v rámci celé republiky budou negativní vlivy spojené
s automobilovou dopravou intenzivnější, než je tomu dnes.
Kromě zvýšené hlukové a imisní zátěže lze v případě zachování stávajícího stavu očekávat
narůstající dělící účinek, který dopravně zatížená komunikace ve městě vytváří, zvyšující
se nehodovost apod.

75

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ
D.I. CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍMÝCH,
NEPŘÍMÝCH,
SEKUNDÁRNÍCH,
KUMULATIVNÍCH,
PŘESHRANIČNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH, DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH I DOČASNÝCH, POZITIVNÍCH I NEGATIVNÍCH VLIVŮ
ZÁMĚRU
které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho
realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru
s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle
zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou
dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí:

Cílem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je nalezení takového vyrovnaného
systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Předmětem záměru je novostavba silnice II. třídy jako západního obchvatu města
Jaroměřice nad Rokytnou. Jedná se přeložku silnice II/360 v kategorii S 9,5/90 délky 4 000 m,
která má za cíl vyloučit tranzitní ve směru Třebíč - Moravské Budějovice z historického centra
obce.
V porovnání se stávajícím směrově i výškově členitým průtahem Jaroměřicemi
nad Rokytnou je obchvat trasován převážně volnou zemědělsky využívanou krajinou mimo
zastavěné území města.
Nejblíže k obytné zástavbě se novostavba silnice II. třídy dostává v místech křížení se
stávajícími silnicemi III/36078 (ulice Nádražní/Sokolovská) a III/15228 (Bohušická). I v těchto
místech se však obytná zástavba nachází ve vzdálenosti větší než 140 m od osy nové komunikace.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlivy na zdraví obyvatel
Pro posouzení vlivů obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou na veřejné zdraví dotčeného
obyvatelstva bylo vypracováno Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (ATEM, s.r.o., 11/2019), které
tvoří přílohu č. 7 předkládané dokumentace EIA.
Z tohoto odborného podkladu vyplývá, že při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené
populace je nutno brát v úvahu obecně všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví.
Posuzovaný záměr nebude významným zdrojem elektromagnetického záření. V souvislosti s jeho
realizací se nepředpokládá kontaminace zdrojů vod chemickými látkami ani patogenními
organismy či jejich toxiny. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru významněji
ovlivněny, budou tedy hluk a znečištění ovzduší. Podkladovými materiály pro vyhodnocení vlivů
záměru na veřejné zdraví jsou rozptylová studie a akustická studie.
Metodika hodnocení
Použitá metodika hodnocení vychází ze základních metodických postupů hodnocení
zdravotních rizik vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí
a s využitím autorizačních návodů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) k hodnocení zdravotního
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rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší, k hodnocení zdravotního rizika expozice
hluku a odborné literatury.
Postup hodnocení zdravotního rizika je sestaven ze čtyř navazujících kroků:
•

Identifikace nebezpečnosti – jedná se o určení faktorů, které mají být hodnoceny, popis
jejich vlastností se zaměřením na nebezpečnost pro člověka a podmínky, za kterých se
může projevit.

•

Určení vztahu dávky a účinku – kvantitativně hodnotí vztah mezi úrovní expozice
danému faktoru (látce v ovzduší a mírou rizika).

•

Hodnocení expozice – obsahuje kvalitativní vyjádření kontaktu hodnoceného faktoru s
hranicemi organismu a kvantitativní vyjádření intenzity tohoto kontaktu. Cílem je získat
informaci, jakými cestami, v jaké míře a v jakém množství je konkrétní populace
vystavena působení hodnocené chemické látky, apod.

•

Charakterizace rizika – obsahem této etapy je vyjádření míry zdravotního rizika
exponované populace na základě poznatků o nebezpečnosti působícího faktoru a
odhadu konkrétní expoziční úrovně. Jedná se o kvalitativní a kvantitativní popis
odhadnutého zdravotního rizika pro sledovanou populaci, tj. výčet všech možných
zdravotních poškození u sledované populace a uvedení pravděpodobnosti jejich
vzniku. Je nutno popsat všechny výchozí podmínky a fakta zahrnutá do postupu
hodnocení rizik, jakož i všechna zjednodušení a nejistoty, které se zde promítají. Takto
hodnocená rizika je vždy nutno považovat za potenciální, avšak dostatečně
pravděpodobná pro populaci v zájmovém území.

Rozsah hodnocení vlivů na veřejné zdraví
V souladu s výše uvedenými základními metodickými postupy a autorizačním návodem SZÚ
je předmětné hodnocení vlivů na veřejné zdraví členěno do těchto kapitol:
-

podklady pro hodnocení expozice obyvatel, zahrnující též identifikaci hodnocených
znečišťujících látek a podklady pro stanovení imisního pozadí
charakteristika obytné zástavby v okolí záměru
identifikace nebezpečnosti a vztahů dávka – účinek
vyhodnocení expozice a charakterizace rizik
nejistoty v hodnocení
závěr

Vzhledem k odbornosti textových částí přílohy Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví by
nebylo dle zpracovatele dokumentace účelné jejich zkracování. Předpokládané vlivy znečištění
ovzduší a hluku na zdraví obyvatel jsou podrobně vyhodnoceno v kap. 4 a 5 přílohy č. 7
dokumentace EIA. V dalším textu je uveden pouze souhrnný závěr vyplývající z hodnocení jako
celku.
Závěrečné hodnocení
Znečištění ovzduší
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty
pro suspendované částice frakcí PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, benzen a benzo[a]pyren. Z těchto
znečišťujících látek je nutno očekávat v celé výpočtové oblasti již ve výchozím stavu zvýšené riziko
z expozice částicím PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Jako „hraniční“ lze označit míru imisní zátěže PM10,
která v části hodnoceného území velmi těsně překračuje směrnou hodnotu WHO a dále benzen,
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jehož pozaďové koncentrace jsou na hranici přijatelné míry rizika. V případě oxidu dusičitého není
třeba předpokládat překročení směrných hodnot.
Co se týče vlivů záměru, u všech sledovaných polutantů lze označit tyto vlivy za přijatelné
a prakticky nerozpoznatelné. V celkové míře převažuje snížení míry zdravotního rizika v dotčené
populaci, lokální zvýšení není třeba považovat za významné ve smyslu ohrožení zdraví. Nárůst
kojenecké úmrtnosti (vlivem expozice částicím PM10) nepřekročí jednu miliontinu případu,
v případě úmrtnosti u dospělých (expozice částicím PM2,5) bude nárůst rizika na úrovni jedné
desetitisíciny nového případu. V případě úmrtnosti u dospělých vlivem expozice oxidu dusičitému
nebyly vzhledem k nízkým pozaďovým hodnotám imisní zátěže, zaznamenány žádné změny v míře
zdravotního rizika. I v případě karcinogenního rizika vlivem expozice benzenu a benzo[a]pyrenu
převažuje jeho celkové snížení v dotčené populaci a i v lokalitách s nejvyšším nárůstem imisní
zátěže se bude jednat o změny zcela nevýznamné ve smyslu ohrožení zdraví, o 1 – 3 řády
pod úrovní přijatelného rizika (10-6).
V souhrnu tak lze konstatovat, že realizace záměru nepředstavuje rozpoznatelné zvýšení
míry zdravotního rizika z expozice obyvatel znečišťujícím látkám v ovzduší. Změny imisní zátěže
jsou nevýznamné ve smyslu ohrožení zdraví dotčené populace, budou v praxi nepostřehnutelné
a budou vysoce převáženy jinými faktory, jako jsou životní styl nebo expozice dalším zdrojům
znečišťování.
Hluková zátěž
Z provedeného hodnocení vyplývá, že v dotčené části zástavby je možné očekávat
ve výchozím stavu počet hlukem obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu desítek.
Celkově lze vlivem záměru očekávat pokles počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel –
dle provedeného výpočtu se jedná o jednotky případů, i při zohlednění nejistot výpočtu tak lze
konstatovat, že změna bude nejvýše v řádu jednotek osob. V lokalitách s nárůstem hlukové zátěže
nelze vyloučit jednotlivé případy zvýšení počtu obtěžovaných obyvatel.
V případě míry výskytu infarktu myokardu lze očekávat, že vlivem provozu záměru nedojde
v žádné lokalitě k nárůstu míry kardiovaskulárního rizika, z celkového pohledu dojde k jeho snížení.
Na základě výsledků hodnocení lze tedy konstatovat, že provoz záměru se neprojeví
na zvýšení výskytu zdravotních účinků, ačkoliv nelze lokálně vyloučit možný, zcela ojedinělý nárůst
počtu obtěžovaných obyvatel.

Vlivy na rekreační oblasti
Oproti oznámení záměru byl do modelových výpočtu rozptylové i akustické studie doplněn
referenční bod č. 17, který charakterizuje nejbližší rekreační objekt. Jedná se o zahradní domek
určený k rekreačnímu využití, který se nachází cca 30 m od osy plánované komunikace.
Z porovnání tabelárních výsledků rozptylové i akustické studie (kap. D.I.2, D.I.3) je patrné,
že u tohoto rekreačního je i přes realizaci obchvatu dosahováno nižší imisní a hlukové zátěže než v
případě trvale obydleného území Jaroměřic nad Rokytnou. I přes pocitové zhoršení stávající
situace tak nebudou překračovány imisní a hygienické limity, které jsou stanoveny pro trvale
obytné objekty (tzn. při trvalé expozici).
Ostatní rekreační oblasti (areál koupaliště, chatová osada Hradištný mlýn apod.)
se nacházejí ve větší vzdálenosti a na základě grafických výstupů obou studii lze konstatovat,
že realizace záměru nemá potenciál k ovlivnění jejich využívání.
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Pro doplnění lze uvést, že mostní objekty SO 201 a SO 203 přes řeky Rokytná a Rokytka byly
na základě požadavků biologického průzkumu doplněny (oproti informacím uvedených
v oznámení) o plné zábradlí výšky 1,3 m s protihlukovou výplní. Plné zábradlí eliminuje šíření hluku
z mostních objektů, které se bez reálných překážek v území může šířit na větší vzdálenosti než
případě komunikace v terénu.
Z modelových výpočtů provedených v rámci zpracováné akustické studie vyplývá,
že u objektů v blízkosti SO 201 (ref. body 06-08) se toto opatření projevuje snížením hluku
ze samotného obchvatu o cca 2 - 2,7 dB v denní i noční době.
V případě SO 203 (ref. body 13 a 16) se projevuje snížením hluku ze samotného obchvatu o
cca 0,7 - 1,0 dB v denní i noční době. Z grafických výstupů je dále patrné, že ve volném prostoru
v blízkosti mostního objektu (lesní porost v údolí řeky Rokytky) je snížení hlukové zátěže výrazné.
To je dáno jednak výškou komunikace nad terénem, a právě doplněním protihlukového zábradlí,
které eliminuje šíření hluku do prostoru pod úrovní vozovky.
Na základě výše uvedených informací nebyla realizace dalších nadstandardních opatření
ve vztahu k rekreačním oblastem navrhována. Vliv záměru na rekreační oblasti města je přijatelný.

Samotné umístění záměru mimo zastavěné území města již významně minimalizuje
případné negativní vlivy na obyvatelstvo. Na základě odborného vyhodnocení vlivů záměru
na veřejné zdraví lze konstatovat, že celkový vliv záměru na zdraví exponované populace je
akceptovatelný. Rovněž vliv záměru na rekreační oblasti je vyhodnocen jako přijatelný.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
(např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru
vůči změně klimatu)
Období realizace záměru
Jak již bylo uvedeno v kap. B.III.1, v rámci realizace záměru lze očekávat vznik emisí
spojených se samotnou stavební činností a také s vyvolanou obslužnou dopravou. Především se
jedná o zvýšenou prašnost v průběhu realizace zemních prací, kdy celková plocha tohoto plošného
zdroje bude odpovídat ploše záboru stavby.
Součástí zásad organizace výstavby budou konkrétní opatření pro eliminaci zvýšené
prašnosti, např. zkrápění vybraných ploch staveniště, omezení rychlosti vozidel na staveništi,
pravidelné čistění veřejných komunikací používaných stavbou apod.
Vzhledem ke krátkodobému působení těchto zdrojů, a především umístění stavby ve volné
krajině se nejeví jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí jako závažné.
Období provozu (výsledky rozptylové studie)
Výpočet průměrných ročních i maximálních hodinových koncentrací znečišťujících látek byl
proveden podle metodiky „SYMOS´97“, jejíž aktualizovaná verze byla v plném znění publikována
ve Věstníku MŽP v srpnu 2013.
Emise z automobilového provozu byly pro výhledový rok 2035 stanoveny programem
MEFA 13 na základě odhadu intenzit dopravy, dosahovaných rychlostí vozidel, výškových
parametrech silnice, plynulosti dopravy a dalších charakteristik. V případě resuspenze ze silniční
dopravy bylo využito aktualizované metodiky pro její výpočet, která byla zveřejněna ve věstníku
MŽP v listopadu 2018.
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Podrobnější popis metodiky výpočtu včetně dalších výpočtových předpokladů je obsahem
rozptylové studie, která tvoří přílohu č. 5 dokumentace EIA.
Příspěvek k imisnímu zatížení lokality (výsledky rozptylové studie)
Míra znečištění ovzduší lze vyjádřit pomocí dvou charakteristik. V případě maximálních
koncentrací je však třeba zmínit, že nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot.
Ta závisí na četnosti výskytu silných inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se tyto nejvyšší
koncentrace vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin či desítek hodin v roce, a to pouze
za souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek. Maxima jsou také více ovlivněna
konfigurací jednotlivých zvolených elementů zdrojů a přesnost jejich výpočtu je tedy nižší. Jejich
vypovídací schopnost je spíše, pokud jde o relativní posouzení různých částí území. Umožňují
dobře postihnout rozdíly v „rizikovosti“ sledovaného území k výskytu skutečně vysokých
krátkodobých koncentrací.
Výstižnější charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která zahrnuje i vliv větrné
růžice, a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna
náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší.
Pojmy „maximální krátkodobá koncentrace, maximální denní koncentrace a průměrná roční
koncentrace“ užívané v dalším textu je nutno chápat jako příspěvek záměru ke stávajícím
koncentracím, resp. mít na zřeteli i vliv imisního pozadí.
Výsledky modelových výpočtů, které byly vypočteny pro více než 1 650 referenčních bodů,
jsou prezentovány tabelárně pro vybrané referenční body, na obrázcích plošného rozložení
imisních koncentrací a dále komentovány v textové části.
Obrázky znázorňují plošné rozložení imisních příspěvků záměru pro nulovou a aktivní
variantu. Vykresleny byly pro dobu průměrování, pro kterou jsou stanoveny imisní limity.
V tabulkách níže jsou uvedeny vypočtené koncentrace u nejbližší obytné zástavby
(vybraných referenčních bodů) pro průměrné roční, maximální denní i maximální hodinové
koncentrace. Pro lepší porovnání jsou dosahované hodnoty pro nulovou a aktivní variantu řazeny
pod sebou.
Téměř ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím
jednotlivých znečišťujících látek bude docházet při špatných rozptylových podmínkách za silných
inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace rychle klesají.
Za normálních rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích
a v případě instabilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový.
Tabelární výsledky modelového výpočtu:
V tabulkách níže jsou uvedeny vypočtené koncentrace u nejbližší obytné zástavby
(vybraných referenčních bodů) pro průměrné roční, maximální denní i maximální hodinové
koncentrace. Pro lepší porovnání jsou dosahované hodnoty pro nulovou a aktivní variantu řazeny
pod sebou.
Umístění vybraných referenčních bodů je znázorněno v kap. B.I.3., případně v grafických
výstupech izolinií níže.
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Tabulka 12: Příspěvek k imisním koncentracím ve vybraných referenčních bodech (01-06)
Imisní koncentrace ve vybraných referenčních bodech [μg/m 3]
01

02

03

04

05

06

Březinova
č.p. 48

Březinova
č.p. 869

Březinova
č.p. 79

Cigánkova
č.p. 1114

Čapkova
č.p. 940

Sokolovská
č.p. 734

nulová

0.056

0.061

0.109

0.026

0.020

0.024

aktivní

0.040

0.042

0.068

0.024

0.022

0.032

nulová

2.64

2.81

5.04

1.10

0.65

0.67

aktivní

1.87

1.89

3.09

1.45

1.08

0.72

nulová

0.0057

0.0065

0.0127

0.0023

0.0017

0.0027

aktivní

0.0036

0.0038

0.0067

0.0020

0.0019

0.0036

nulová

0.0114

0.0119

0.0219

0.0043

0.0032

0.0043

aktivní

0.0071

0.0072

0.0119

0.0038

0.0035

0.0060

nulová

1.36

1.31

2.25

0.49

0.37

0.61

aktivní

1.00

0.94

1.45

0.53

0.49

0.95

nulová

13.66

14.41

23.59

4.89

2.74

4.20

aktivní

9.55

9.71

14.83

6.37

4.74

4.85

nulová

16.5

15.4

45.1

2.1

0.0

0.6

PM 10 ve výši 5 μg/m (den/rok)

aktivní

6.8

6.8

17.5

2.2

1.7

3.1

Doba překročení koncentrace

nulová

PM 10 ve výši 10 μg/m3
(den/rok)

4.2

4.0

13.4

0.0

0.0

0.0

aktivní

1.9

1.6

4.7

0.0

0.0

0.0

nulová

0.353

0.345

0.599

0.130

0.097

0.157

aktivní

0.260

0.248

0.386

0.137

0.128

0.242

Znečišťující
látka

Doba
Hodnocená
průměrování
varianta

kalendářní rok

NO2
1 hodina

benzen

benzo(a)
pyren*

kalendářní rok

kalendářní rok

kalendářní rok

PM10

**

24 hodin

Doba překročení koncentrace
3

PM2,5**

kalendářní rok

* včetně resuspenze částic, koncentrace jsou uvedeny v ng/m 3
** včetně resuspenze částic
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Tabulka 13: Příspěvek k imisním koncentracím ve vybraných referenčních bodech (07-12)
Imisní koncentrace ve vybraných referenčních bodech [μg/m 3]
Znečišťující
látka

07
08
Doba
Hodnocená
průměrování
varianta rozestavěný Nádražní

09

10

11

12

RD

č.p. 772

Nádražní
č.p. 771

nulová

0.029

0.024

0.028

0.019

0.020

0.022

aktivní

0.038

0.030

0.029

0.029

0.029

0.028

nulová

0.81

0.73

1.17

0.72

0.75

0.77

aktivní

0.82

1.02

1.10

0.69

0.72

0.73

nulová

0.0034

0.0023

0.0029

0.0018

0.0019

0.0022

aktivní

0.0045

0.0031

0.0031

0.0029

0.0029

0.0027

nulová

0.0054

0.0044

0.0055

0.0031

0.0033

0.0036

aktivní

0.0074

0.0056

0.0056

0.0051

0.0051

0.0048

nulová

0.80

0.81

1.09

0.39

0.41

0.45

aktivní

1.18

1.01

1.08

0.80

0.80

0.73

nulová

4.38

5.90

9.11

3.07

3.22

3.42

aktivní

4.78

7.29

8.69

3.81

4.20

4.02

nulová

1.6

4.3

13.2

0.0

0.0

0.0

PM 10 ve výši 5 μg/m (den/rok)

aktivní

4.9

10.0

13.7

0.0

0.1

0.0

Doba překročení koncentrace

nulová

PM 10 ve výši 10 μg/m3
(den/rok)

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

aktivní

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

nulová

0.206

0.204

0.274

0.101

0.106

0.117

aktivní

0.300

0.255

0.273

0.204

0.204

0.186

Štefánikova Štefánikova Bohušická
240
č.p. 867
č.p. 862

kalendářní rok

NO2
1 hodina

benzen

benzo(a)
pyren*

kalendářní rok

kalendářní rok

kalendářní rok

PM10

**

24 hodin

Doba překročení koncentrace
3

PM2,5**

kalendářní rok

* včetně resuspenze částic, koncentrace jsou uvedeny v ng/m3
** včetně resuspenze částic
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Tabulka 14: Příspěvek k imisním koncentracím ve vybraných referenčních bodech (13-16)
Imisní kce ve vybraných ref. bodech [μg/m 3]
Znečišťující
látka

Doba
Hodnocená
průměrování
varianta

13
Kaunicova
č.p. 1027

14

15

Poděbradov Poděbradov
a č.p. 1129
a č.p. 529

16

17

Kaunicova
č.p. 194

Bohušická
č.p. 1172
(rekreace)

nulová

0.029

0.077

0.095

0.019

0.020

aktivní

0.028

0.060

0.071

0.026

0.041

nulová

0.69

4.19

3.88

0.65

0.55

aktivní

0.89

2.83

2.69

0.85

0.93

nulová

0.0030

0.0096

0.0116

0.0016

0.0019

aktivní

0.0026

0.0062

0.0073

0.0024

0.0044

nulová

0.0051

0.0163

0.0195

0.0032

0.0033

aktivní

0.0046

0.0112

0.0128

0.0045

0.0080

nulová

0.52

1.35

1.72

0.34

0.42

aktivní

0.59

1.13

1.35

0.64

1.34

nulová

2.74

15.35

14.82

2.01

2.30

aktivní

3.52

10.72

10.37

4.86

6.62

nulová

0.0

17.2

35.7

0.0

0.0

PM 10 ve výši 5 μg/m (den/rok)

aktivní

0.0

8.6

17.8

1.9

11.7

Doba překročení koncentrace

nulová

PM 10 ve výši 10 μg/m3
(den/rok)

0.0

4.8

8.6

0.0

0.0

aktivní

0.0

2.3

2.1

0.0

0.0

nulová

0.137

0.362

0.464

0.088

0.109

aktivní

0.153

0.301

0.360

0.164

0.340

kalendářní rok

NO2
1 hodina

benzen

benzo(a)
pyren*

kalendářní rok

kalendářní rok

kalendářní rok

PM10

**

24 hodin

Doba překročení koncentrace
3

PM2,5**

kalendářní rok

* včetně resuspenze částic, koncentrace jsou uvedeny v ng/m 3
** včetně resuspenze částic
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Grafické znázornění plošného rozložení imisních příspěvků:
Obrázky znázorňují plošné rozložení imisních příspěvků záměru pro nulovou a aktivní
variantu. Vykresleny byly pro dobu průměrování, pro kterou jsou stanoveny imisní limity.
Obrázek 30: Průměrná roční koncentrace NO2 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 31: Průměrná roční koncentrace NO2 v µg/m3 - aktivní varianta

85

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Obrázek 32: Maximální hodinová koncentrace NO2 v µg/m3 - nulová varianta

86

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Obrázek 33: Maximální hodinová koncentrace NO2 v µg/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 34: Průměrná roční koncentrace benzenu v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 35: Průměrná roční koncentrace benzenu v µg/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 36: Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v ng/m3 - nulová varianta
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Obrázek 37: Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v ng/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 38: Průměrná roční koncentrace PM10 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 39: Průměrná roční koncentrace PM10 v µg/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 40: Maximální denní koncentrace PM10 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 41: Maximální denní koncentrace PM10 v µg/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 42: Průměrná roční koncentrace PM2,5 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 43: Průměrná roční koncentrace PM2,5 v µg/m3 - aktivní varianta
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Vyhodnocení tabelárních a grafických výstupů modelového výpočtu
Z tabelárních výsledků a obrázků plošného rozložení imisních koncentrací je zřejmé,
že nejvyšších hodnot je dosahováno podél nejvytíženějších komunikací. V případě nulové varianty
se jedná o průtah městem, především křížení silnic II. třídy.
Po realizaci obchvatu dochází k přesunu imisních příspěvků tranzitní dopravy do extravilánu
města, tedy celkovému poklesu imisního zatížení v hustě obydleném území Jaroměřic
nad Rokytnou. Vliv nové komunikace se pak projevuje při západním okraji města a zástavbě
Popovic, kde dochází k mírnému navýšení imisních příspěvků z dopravy. Obecně lze však
konstatovat, že vypočtené příspěvky jsou ve vztahu k příslušným imisním limitům velmi nízké.
Podrobnější komentář výsledků rozptylové studie ve vztahu k imisním limitům
hodnocených látek je uveden v následujících podkapitolách.
Imisní koncentrace NO2
Průměrná roční koncentrace NO2
Jak již bylo uvedeno, z obrázků plošného rozložení průměrných ročních koncentrací je
zřejmé, že nejvyšších hodnot je dosahováno podél nejvytíženějších komunikací. V případě nulové
varianty dosahují průměrné roční koncentrace NO2 podél silničního průtahu městem až 0,1 μg/m3,
s rostoucí vzdáleností od silnice tyto koncentrace rychle klesají.
Po realizaci obchvatu dochází k přesunu imisních příspěvků tranzitní dopravy do extravilánu
města, čímž dochází ke snížení imisního zatížení podél stávajícího průtahu městem.
U nejbližší obytné zástavby, která je hodnocena na základě vybraných referenčních bodů,
dosahují koncentrace při nulové variantně od 0,019 do 0,109 μg/m3, po realizaci obchvatu hodnot
v rozmezí 0,022 do 0,071 μg/m3.
Imisní příspěvky hodnocených zdrojů jsou velmi nízké. Stávající imisní pozadí je na základě
pětiletých průměrných koncentrací odhadováno v trase nové komunikace v rozmezí
8,8 - 10,3 μg/m3, v centrální části města pak 11,9 μg/m3. Je zřejmé, že imisní limit 40 μg/m3 bude
nadále plněn s velkou rezervou.
Maximální hodinová koncentrace
Na stávající komunikační síti jsou ve výhledovém roce 2035 nejvyšší hodnoty maximální
krátkodobé koncentrace NO2 opět vázány na bezprostřední okolí silnic II. tříd. U charakteristické
obytné zástavby je v nulové variantě dosahováno hodnot v rozmezí 0,55 - 5,04 μg/m3, při aktivní
variantě 0,69 - 3,09 μg/m3.
Z porovnání nejvyšších koncentrací vyplývá, že realizací obchvatu dochází v centrální části
města až ke 40 % snížení maximálních krátkodobých koncentrací z dopravy.
Uvedené maximální hodinové koncentrace jsou velmi nízké a ve všech variantách dosahují
pouze jednotky procent nejvyšší přípustné koncentrace (200 μg/m3). Vzhledem k imisnímu pozadí
průměrné roční koncentrace NO2 lze očekávat, že i imisní limit pro maximální hodinovou
koncentraci bude plněn s velkou rezervou.
Údaje o dosahovaných hodnotách maximální hodinové koncentrace NO2 v předmětném
území lze odhadnout na základě imisního monitoringu stanice Jihlava. Na imisní stanici Jihlava
dosahovala maximální hodinová koncentrace NO2 v roce 2018 hodnoty 65,4 µg/m3 při průměrné
roční koncentraci 12,4 µg/m3.
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Vzhledem k imisnímu pozadí průměrné roční koncentrace NO2 v centrální části Jaroměřic
nad Rokytnou (do 11,9 µg/m3), lze tyto nejvyšší krátkodobé koncentrace NO2 očekávat na stejné
úrovni.
Vypočtené příspěvky maximální hodinové koncentrace jsou velmi nízké a ve všech
variantách dosahují pouze jednotek procent nejvyšší přípustné koncentrace (200 μg/m3). Imisní
limit pro maximální hodinovou koncentraci bude plněn s velkou rezervou.
Průměrná roční koncentrace benzenu
Vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci benzenu se v celé výpočtové oblasti
pohybují nejvýše do 0,01 g/m3. U nejbližší obytné zástavby, která je hodnocena na základě
vybraných referenčních bodů, jsou dosahované hodnoty v rozmezí 0,0016 - 0,0127 μg/m3
při nulové, resp. do 0,0073 μg/m3 při aktivní variantě.
Uvedené příspěvky představují jen desetiny procenta imisního limitu ve výši 5 μg/m3.
Vzhledem k velmi dobrému imisnímu pozadí lokality, které je v celém hodnoceném území
odhadováno do 1,0 μg/m3, je zřejmé, že imisní limit bude plněn nadále s velkou rezervou.
Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu
Rovněž vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu jsou
v porovnání s imisním limitem ve výši 1 ng/m3 marginální.
V nulové variantě je ve vybraných referenčních bodech dosahováno hodnot v rozmezí
0,0031-0,0219 ng/m3, v aktivní variantě 0,0035-0,0128 ng/m3.
Imisní pozadí lokality je stanoveno na základě pětiletých imisních průměru v rozmezí 0,3 0,6 µg/m3. Je zřejmé, že v případě průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu bude imisní limit
nadále plněn s velkou rezervou.
Imisní koncentrace PM10
Průměrné roční koncentrace
Příspěvky primární i sekundární prašnosti z automobilové dopravy k průměrné roční
koncentraci budou v bezprostřední blízkosti silnic dosahovat až 2 g/m3 v případě nulové varianty,
po realizaci stavby je dosahováno nejvyšších koncentrací do cca 1,5 g/m3. S rostoucí vzdáleností
však koncentrace velmi rychle klesají a v okrajových částech dosahují cca polovičních hodnot.
I přes zahrnutí resuspenze prachových částic do modelového výpočtu rozptylové studie jsou
vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci PM10 výrazně nižší než roční imisní limit,
který činí 40 g/m3. Pro nulovou variantu byly vypočteny příspěvky v rozmezí 0,34- 2,25 μg/m3.
V aktivní variantě dosahují příspěvky hodnot od 0,49 do 1,45 μg/m3.
Imisní pozadí lokality je na základě pětiletých průměrných koncentrací stanoveno v rozmezí
18,3 - 20,3 µg/m3 v trase nové komunikace, v centrální části města 20,2 µg/m3. Je zřejmé,
že v případě průměrné roční koncentrace bude imisní limit plněn nadále s velkou rezervou.
Pozn.: Je nutné si uvědomit, že v imisním pozadí, které je stanoveno na základě pětiletých
průměrných koncentrací, je samozřejmě již zohledněn vliv stávající automobilové dopravy v území.
Prostý součet vypočtených příspěvků s imisním pozadím je tak prováděn na straně bezpečnosti.
Maximální denní koncentrace
Maximální denní koncentrace PM10 v nulové variantě byly ve vybraných referenčních
bodech vypočteny od cca 2,0 do 23,6 μg/m3, což odpovídá až 47 % imisního limitu ve výši
50 μg/m3. V aktivní variantě se maximální denní koncentrace pohybují v rozmezí cca 3,5
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až 14,8 μg/m3 tedy do 30 % imisního limitu. V absolutních hodnotách je po realizaci záměru
dosahováno nižších koncentrací.
Je důležité si uvědomit, že u maximálních krátkodobých koncentrací nelze na rozdíl
od průměrných ročních koncentrací imisní příspěvek přímo sčítat s nejvyšší pozaďovou hodnotou.
Legislativou je tolerováno 35 překročení za kalendářní rok. Jak již bylo naznačeno, plošné rozložení
koncentrací neudává informace o četnosti výskytu koncentrací. Přestože jsou maximální denní
koncentrace prezentovány pro území na jednom grafickém výstupu, jsou často vypočteny
pro každý bod za zcela odlišných podmínek (směr a rychlost větru) a nemohou nastat na celém
území ve stejný okamžik. Ve skutečnosti se tyto koncentrace mohou vyskytovat pouze po velmi
krátkou dobu v roce.
Pro ilustraci byla pro koncentraci PM10 ve výši 5 a 10 μg/m3 vypočtena doba překročení.
Z tabelárního vyhodnocení je zřejmé, že těchto koncentrací bude po realizaci stavby dosahováno
u nejbližší obytné zástavby po dobu jednotek maximálně desítek dní v roce.
V případě referenčních bodů podél stávajícího průtahu městem je zřejmý po realizaci stavby
výrazný pokles doby překročení. Např. u referenčního bodu 03, který se nachází v bezprostřední
blízkosti ulice Březinova (stávající II/360) dochází k poklesu doby překročení pro koncentraci
5 μg/m3 z hodnoty 45,1 na 17,5 dní v roce, pro koncentraci 10 μg/m3 je predikován pokles
z 13,4 na 4,7 dní v roce.
Navýšení doby překročení u objektů v blízkosti obchvatové komunikace je méně výrazné
a v absolutních hodnotách je toto překročení nižší.
Dle pětiletých imisních průměrů 36. nejvyšší hodnoty 24-hod koncentrace PM10 je v celém
hodnoceném území dosahováno koncentrací ve výši cca 33,3 - 36,5 μg/m3. Na základě obdobných
výsledků pro nulovou i aktivní variantu lze konstatovat, že nedojde ke zhoršení imisního zatížení
území, které by mohlo mít významný podíl na hodnotách maximální denní koncentrace PM10.
Imisní limit pro maximální denní koncentraci (včetně tolerance jeho překročení) bude
nadále plněn s velkou rezervou.
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Průměrná roční koncentrace PM2,5
Koncentrace PM2,5 tvoří podílovou složku znečišťující látky PM10 a logicky je proto
dosahováno nižších koncentrací než v případě velikosti částic do 10 μm.
V nulové variantně byly vypočteny příspěvky k průměrné roční koncentraci ve výši 0,09 –
0,60 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby, po realizaci záměru od 0,13 – 0,39 μg/m3.
Vzhledem k imisnímu pozadí v rozmezí 14,1 - 15,7 μg/m3 lze konstatovat, že imisní limit
ve výši 25 μg/m3, resp. přísnější imisní limit platný od roku 2020 ve výši 20 μg/m3 bude nadále
plněn s rezervou.
Závěrečné hodnocení (rozptylové studie)
Rozptylová studie prokazuje, že předkládaný záměr „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou –
obchvat“ nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší látkami NO2, benzenem, benzo(a)pyrenem,
PM10 ani PM2,5.
Po realizaci obchvatu dochází k přesunu imisních příspěvků tranzitní dopravy do extravilánu
města, tedy celkovému poklesu imisního zatížení v hustě obydleném území Jaroměřic
nad Rokytnou. Vliv nové komunikace se pak projevuje při západním okraji města a zástavbě
Popovic, kde dochází k mírnému navýšení imisních příspěvků z dopravy.
Pro všechny hodnocené znečišťující látky lze souhrnně uvést, že jejich imisní příspěvky
se na celém hodnoceném území pohybují podstatně pod imisními limity. Ani při zohlednění
stávajícího imisního pozadí nebude docházet k překračování platných imisních limitů, které budou
nadále splněny.
Realizace předmětné stavby je dále plně v souladu s programem zlepšování kvality ovzduší.
Vlivy na klima
Změny klimatu představují veškeré dlouhodobé změny včetně přirozené variability klimatu
a změn způsobených lidskou činností, přičemž přirozenou a antropogenní složku klimatické změny
od sebe nelze rozlišit. Jedná se o důsledky postupného oteplování a s tím související změny
srážkových úhrnů, ale zejména častější výskyt extrémních situací, jako jsou silné přívalové deště
a častější výskyt dnů s extrémními teplotami.
Obchvat Jaroměřic nad Rokytnou je stavbou regionálního významu zajišťující plynulé
spojení mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi (silnicí I/38). Schopnost provozu záměru je proto
důležitá i v případě extrémních jevů, jak jsou vysoké srážkové úhrny.
Z podélného profilu komunikace (viz obrázek v kap. B.I.6) je zřejmé, že niveleta komunikace
je výrazně nad úrovní případného rozlivu obou vodních toků, které překonává vysokými mostními
objekty. Případné povodňové či jiné extrémní stavy tak provoz obchvatové komunikace nemohou
omezit.
Vzhledem charakteru záměru a jeho technického řešení není třeba navrhovat opatření
nad rámec legislativních požadavků. Vlivy změn klimatu nejsou pro předmětný záměr relevantní.
Záměr jako celek rovněž nemá potenciál k ovlivnění klima na území Jaroměřic
nad Rokytnou.

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že předkládaný záměr nezpůsobí
nadměrné znečištění ovzduší znečišťujícími látkami. Provozem záměru nebude docházet
k negativnímu ovlivnění stávající kvality ovzduší v předmětné lokalitě.
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Vzhledem charakteru záměru a jeho technického řešení lze rovněž vyloučit negativní vliv
na klima.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např.
vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
Období realizace záměru
Jak již bylo uvedeno v kap. B.III.4., v období realizace záměru dojde na přechodnou dobu
ke zhoršení současného stavu hlukové zátěže především v období přípravy staveniště a zemních
prací.
Hluk šířený do okolí staveniště je po celou dobu výstavby různorodý a nelze v této počáteční
fázi přípravy přesně kvantifikovat. Zejména na počátku výstavby lze očekávat provoz těžkých
zemních strojů (bagrů, nakladačů, buldozerů apod.), které budou zajišťovat budování zemního
tělesa komunikace. Hluk bude šířen i z prostoru zařízení staveniště.
Obecně lze uvést, že hluk běžných rypadel se pohybuje v rozmezí 80 - 95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 m od zdroje, hluk běžných stavebních mechanizmů v rozmezí 75 - 85 dB(A) v téže
vzdálenosti.
Všechny stavební zdroje hluku lze označit za krátkodobé, samotná stavba bude probíhat
výhradně v denní době od 7 do 21 hod mimo dny pracovního klidu. Vzhledem ke vzdálenosti
nejbližší obytné zástavby (cca 140 m od osy budoucí komunikace) se při dodržování standardních
opatření, které jsou součástí zásad organizace výstavby, se nepředpokládá překračování platných
hygienických limitů pro hluk z výstavby.
Období provozu záměru (výsledky akustické studie)
Použitá metodika výpočtu
Pro výpočet akustické zátěže území byl použit výpočtový program CadnaA (Version 2019).
Výpočet šíření hluku pro průmyslové zdroje hluku je proveden dle normy ČSN ISO 9613. Metodika
výpočtu zohledňuje odrazy hluku od všech objektů (budovy, clony, atd.) na cestě přenosu hluku
mezi zdrojem hluku a referenčním bodem výpočtu.
Výpočty ekvivalentních hladin akustického tlaku v referenčních bodech výpočtu byly
provedeny pro hluk dopadající na výpočtový bod (dle Metodického návodu pro měření
a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí - Věstník MZ ČR, částka 11/2017). Ve studii tak
není hodnocen odraz od přilehlé fasády.
Akustické parametry provozu na silničních komunikacích byly generovány v souladu
s metodikou schválenou Centrální komisí ministerstva dopravy ČR dne 5.2.2019, zn. 90/2019-910UPR/3 (Výpočet hluku z automobilové dopravy, Aktualizace metodiky 2018).
Přesnost modelového výpočtu ovlivňují především vstupní údaje zadávané do modelu, mezi
které patří výhledové intenzity dopravy, přesnost použitých mapových podkladů a dále zvolená
výpočtová metodika, zaokrouhlování apod. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
jsou tedy uváděny s nejistotou výpočtu ± 2 dB.
Výsledky modelového výpočtu před a po realizaci obchvatu
V tabulce níže jsou shrnuty výsledky modelového výpočtu pro výhledový rok 2035
při zahrnutí komunikační sítě před a po realizaci obchvatu. Rok 2035 je obdobím cca 10 let
od předpokládaného zprovoznění stavby.

102

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

V příslušných sloupcích je uvedena dosahovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A,
pro přehlednost jsou v posledních dvou sloupcích znovu uvedeny příslušné hygienické limity
pro každý z referenčních bodů.
Hodnoty, které je nutno porovnávat s limity staré hlukové zátěže jsou v tabulkách
zvýrazněny tučně.
Tabulka 15: Výsledky modelového výpočtu pro nulovou a aktivní variantu - rok 2035
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A (dB)
Číslo a adresa
referenčního bodu

Podlaží
objektu

Rozdíl mezi
aktivní a nulovou
variantou

Hygienický limit
VČETNĚ přiznání
korekce staré
hlukové zátěže

Nulová varianta
- rok 2035

Aktivní varianta
- rok 2035

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

01 Březinova 48

1

54.6

46.2

51.9

43.8

-2.7

-2.4

60

50

02 Březinova 869

1

52.9

44.6

50.5

42.4

-2.4

-2.2

60

50

03 Březinova 79

1

66.5

58.3

64.1

56.1

-2.4

-2.2

70

60

04 Cigánkova 1114

1

41.5

33.1

41.0

32.6

-0.5

-0.5

60

50

05 Čapkova 940

1

36.7

28.4

40.1

31.5

3.4

3.1

60

50

2

37.9

29.6

40.9

32.3

3.0

2.7

60

50

1

54.3

45.8

54.2

45.6

-0.1

-0.2

55

60

2

54.4

45.9

54.4

45.7

0.0

-0.2

55

60

1

52.5

43.9

52.6

44.0

0.1

0.1

55

45

2

52.7

44.2

52.9

44.3

0.2

0.1

55

45

1

47.4

41.2

49.4

40.9

2.0

-0.3

55

45

2

48.9

42.7

50.7

42.2

1.8

-0.5

55

45

1

57.2

51.1

58.2

49.8

1.0

-1.3

70

60

2

56.4

50.3

57.5

49.1

1.1

-1.2

70

60

1

36.5

28.3

47.2

38.5

10.7

10.2

60

50

10.1

9.6

60

50

06 Sokolovská 734
07 rozestavěný RD
08 Nádražní 772
09 Nádražní 771
10 Štefánikova 240

2

37.6

29.4

47.7

39.0

11 Štefánikova 867

1

38.8

30.4

46.7

38.0

7.9

7.6

60

50

12 Bohušická 862

1

48.6

40.0

43.2

34.5

-5.4

-5.5

60

50

2

48.4

39.8

43.8

35.2

-4.6

-4.6

60

50

1

39.9

31.5

41.4

33.0

1.5

1.5

60

50

2

41.4

33.0

42.8

34.3

1.4

1.3

60

50

1

60.2

52.0

58.8

50.7

-1.4

-1.3

70

60

2

60.9

52.6

59.4

51.4

-1.5

-1.2

70

60

1

68.1

59.9

66.7

58.6

-1.4

-1.3

70

60

2

65.9

57.7

64.4

56.4

-1.5

-1.3

70

60

1

40.7

32.4

44.3

35.9

3.6

3.5

60

50

2

41.3

33.0

44.9

36.5

3.6

3.5

60

50

1

42.6

34.1

55.2

46.5

12.6

12.4

-

-

2

43.2

34.6

56.8

48.0

13.6

13.4

-

-

13 Kaunicova 1027
14 Poděbradova 1129
15 Poděbradova 529
16 Kaunicova 194
17 Bohušická 1172
- zahradní domek

Pro dokreslení vlivu předkládaného záměru jsou v další tabulce porovnány výsledky
modelového výpočtu při zahrnutí veškeré komunikační sítě s příspěvky výhradně od novostavby
obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou, tzn. bez zohlednění stávající komunikační sítě.
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Tabulka 16: Porovnání výsledků modelového výpočtu s příspěvky obchvatu - rok 2035
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A (dB)
Číslo a adresa
referenčního bodu

Denní
doba

Noční
doba

Aktivní varianta
- rok 2035
(pouze obchvat)

Denní doba Noční doba

Rozdíl hodnot
(všechny komunikace
/ pouze obchvat)

Denní
doba

Noční
doba

01 Březinova 48

1

51.9

43.8

37.2

28.7

-14.7

-15.1

02 Březinova 869

1

50.5

42.4

35.3

26.8

-15.2

-15.6

03 Březinova 79

1

64.1

56.1

32.2

23.8

-31.9

-32.3

04 Cigánkova 1114

1

41.0

32.6

38.0

29.3

-3.0

-3.3

05 Čapkova 940

1

40.1

31.5

39.2

30.5

-0.9

-1.0

2

40.9

32.3

39.8

31.1

-1.1

-1.2

1

54.2

45.6

41.6

32.8

-12.6

-12.8

2

54.4

45.7

43.0

34.2

-11.4

-11.5

1

52.6

44.0

43.3

34.5

-9.3

-9.5

2

52.9

44.3

43.7

34.9

-9.2

-9.4

1

49.4

40.9

42.8

34.1

-6.6

-6.8

2

50.7

42.2

43.2

34.5

-7.5

-7.7

1

58.2

49.8

36.2

27.5

-22.0

-22.3

2

57.5

49.1

37.1

28.3

-20.4

-20.8

1

47.2

38.5

47.0

38.3

-0.2

-0.2

06 Sokolovská 734
07 rozestavěný RD
08 Nádražní 772
09 Nádražní 771
10 Štefánikova 240

2

47.7

39.0

47.4

38.7

-0.3

-0.3

11 Štefánikova 867

1

46.7

38.0

46.5

37.7

-0.2

-0.3

12 Bohušická 862

1

43.2

34.5

42.5

33.8

-0.7

-0.7

2

43.8

35.2

43.1

34.4

-0.7

-0.8

1

41.4

33.0

39.0

30.3

-2.4

-2.7

2

42.8

34.3

40.1

31.5

-2.7

-2.8

1

58.8

50.7

36.7

28.2

-22.1

-22.5

2

59.4

51.4

36.9

28.4

-22.5

-23.0

1

66.7

58.6

32.6

23.9

-34.1

-34.7

2

64.4

56.4

33.5

24.8

-30.9

-31.6

1

44.3

35.9

43.8

35.3

-0.5

-0.6

2

44.9

36.5

44.3

35.8

-0.6

-0.7

1

55.2

46.5

55.2

46.5

0.0

0.0

2

56.8

48.0

56.7

48.0

-0.1

0.0

13 Kaunicova 1027
14 Poděbradova 1129
15 Poděbradova 529
16 Kaunicova 194
17 Bohušická 1172
- zahradní domek

104

Aktivní varianta
Podlaží
- rok 2035
objektu (všechny komunikace)

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Následující tabulka pak zahrnuje změnu hlukové zátěže podél stávajícího průtahu městem
v referenční vzdálenosti 7,5 m od komunikace.
Tabulka 17: Změna hlukové zátěže podél stávajícího průtahu městem Jaroměřice nad Rokytnou
Ekvivaletntní hladina akustického tlaku A (dB) při rychlosti 50 km/h
v referenční vzdálenosti 7.5 m od komunikace - rok 2035
Nulová varianta
Aktivní varianta
Porovnání aktivní
Komunikace
(bez obchvatu)
(včetně obchvatu)
a nulové varianty
(průtah městem Jaroměřice
nad Rokytnou)
Denní doba Noční doba Denní doba Noční doba Denní doba Noční doba
Ulice Březinova
(severní část průtahu)
Ulice Poděbradova
(jižní část průtahu)

64.0

55.8

61.7

53.6

-2.3

-2.2

64.7

56.5

63.6

55.2

-1.1

-1.3

Z tabelárních výsledků modelového výpočtu pro výhledový rok 2035 vyplývá, že hluk
ze samotného obchvatu dosahuje u nejbližší obytné zástavby hodnot do 47,4 dB v denní a 38,7 dB
v noční době.
Pro hluk z dopravy na silnicích II. tříd, tedy obchvatu, platí hygienický limit v chráněném
venkovním prostoru staveb ve výši 60 dB pro celou denní dobu a 50 dB pro celou noční dobu.
Platný hygienický limit tak bude ve všech referenčních bodech výpočtu, které charakterizují
nejbližší obytnou zástavbu, plněn s rezervou více než 10 dB.
V případě zahradní chaty (referenční bod 17) je dosahováno nejvýše 56,7 dB v denní
a 48 dB v noční době. Objekty určené k rekreačnímu využití však nemají stanoven chráněný
venkovní prostor staveb, tyto hodnoty tak nelze přímo porovnávat s hygienickými limity. Přesto
lze konstatovat, že hluková zátěž u nejbližšího rekreačního objektu v trase komunikace je
pod úrovní hygienických limitů pro objekty určené k trvalému bydlení.

Při zhodnocení komunikační sítě jako celku, tzn. obchvatu včetně stávajících komunikací II.
a III. tříd, docházíme logicky k rozdílným výsledkům, a to hodnot v rozmezí 40,1 - 66,7 dB v denní
a 31,5 - 58,6 dB v denní době. Příslušné hygienické limity, jejichž stanovení je podrobně pospáno
v kap. 5.2., jsou však plněny ve všech referenčních bodech výpočtu.
Při porovnání výsledků nulové a aktivní varianty je zřejmé, že při západním okraji města
se projevuje vliv umístění nové komunikace a dochází k navýšení hlukové zátěže. Přesto je
nejvyšších hodnot nadále dosahováno podél stávajícího průtahu městem, kde naopak realizace
záměru a odklonění tranzitní dopravy v ose sever-jih povede k poklesu hlukové zátěže.
Na základě tabelárních výsledků pro referenční vzdálenost 7,5 m od komunikace lze
konstatovat, že v severní dopravně nejzatíženější části města dojde podél ulice Březinova
ke snížení emise hluku o cca 2,3 dB v denní a 2,2 dB v noční době. V jižní části, podél ulice
Poděbradova, pak vlivem realizace obchvatu dochází ke snížení emise hluku o 1,1 v denní a 1,3 dB
v noční době.
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Plné zábradlí s protihlukovou výplní (SO 201, SO 203)
Na základě požadavků biologického průzkumu (viz příloha 9 dokumentace EIA) je součástí
záměru instalace plného zábradlí výšky 1,3 m s protihlukovou výplní na mostních objektech
SO 201 a SO 203 přes řeky Rokytná a Rokytka.
Tato „protihluková stěna“ bude splňovat minimálně požadavky kategorie A1 zvukové
pohltivosti a kategorie B3 zvukové neprůzvučnosti dle ČSN EN 1793-1.
Plné zábradlí eliminuje šíření hluku z mostních objektů, které se bez reálných překážek
v území může šířit na větší vzdálenosti než v případě komunikace v terénu. U objektů v blízkosti
SO 201 (ref. body 06-08) se toto opatření projevuje snížením hluku ze samotného obchvatu o cca
2 - 2,7 dB v denní i noční době. V případě SO 203 (ref. body 13 a 16) se projevuje snížením hluku
ze samotného obchvatu o cca 0,7 - 1,0 dB v denní i noční době.
Pozn.: Toto opatření je v prezentovaných výsledcích akustické studie vždy zohledněno,
varianta bez plného zábradlí s protihlukovou výplní na mostních objektech není v rámci
dokumentace EIA předkládána.
Grafické výstupy izofon ve výhledovém roce 2035
Pro vizuální prezentaci výsledků byly v rámci akustické studie vykresleny izofony pro denní
a noční dobu v okolí posuzované stavby ve výšce 2,5 a 5,5 m nad terénem (úroveň 1. a 2. NP).
Pro srovnání jsou v předmětné kapitole uváděny izofony ve výšce 2,5 m nad terénem
pro nulovou a aktivní variantu (včetně instalace plného zábradlí na mostních objektech SO 201
a SO 203)
Grafická prezentace izofon ve výšce 5,5 m nad terénem (v úrovni 2. NP) je uvedena pouze
v akustické studii kap. 5.4.2.
Pozn.: Obytné (chráněné objekty ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví) jsou
na obrázcích znázorněny šedou barvou, neobytné (nechráněné) modrou.
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Obrázek 44: Zobrazení izofon ve výšce 2,5 m nad terénem, rok 2035
- nulová varianta - denní doba
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Obrázek 45: Zobrazení izofon ve výšce 2,5 m nad terénem, rok 2035
- nulová varianta - noční doba
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Obrázek 46: Zobrazení izofon ve výšce 2,5 m nad terénem, rok 2035
- aktivní varianta - denní doba
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Obrázek 47: Zobrazení izofon ve výšce 2,5 m nad terénem, rok 2035
- aktivní varianta - noční doba
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Závěrečné hodnocení akustické studie
Záměrem je novostavba západního obchvatu města Jaroměřice nad Rokytnou, který propojí
stávající silnice II/360 ve směru od Třebíče a II/152 ve směru od Moravských Budějovic a vyvede
tak tranzitní dopravu v ose sever-jih z centra města.
Z tabelárních výsledků modelového výpočtu pro výhledový rok 2035 vyplývá, že hluk
ze samotného obchvatu dosahuje u nejbližší obytné zástavby hodnot do 47,4 dB v denní a 38,7 dB
v noční době. Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb ve výši 60 dB pro celou
denní dobu a 50 dB pro celou noční dobu je tak ve všech referenčních bodech, které charakterizují
nejbližší obytnou zástavbu, plněn s rezervou více než 10 dB.
V případě hodnoceného rekreačního objektu byly vypočteny příspěvky nejvýše 56,7 dB
v denní a 48,0 dB v noční době. Objekty určené k rekreačnímu využití však nemají stanoven
chráněný venkovní prostor staveb, tyto hodnoty tak nelze přímo porovnávat s hygienickými limity.
Přesto lze konstatovat, že hluková zátěž u nejbližšího rekreačního objektu v trase komunikace je
v pod úrovní hygienických limitů pro objekty určené k trvalému bydlení.
Při zhodnocení komunikační sítě jako celku, tzn. obchvatu včetně stávajících komunikací
II. a III. tříd, docházíme logicky k rozdílným výsledkům, a to hodnot v rozmezí 40,1 - 66,7 dB v denní
a 31,5 - 58,6 dB v denní době. Příslušné hygienické limity stanovené dle převažujícího vlivu
příslušné komunikace jsou však plněny ve všech referenčních bodech výpočtu.
Při porovnání výsledků nulové a aktivní varianty je zřejmé, že při západním okraji města
se projevuje vliv umístění nové komunikace a dochází k navýšení hlukové zátěže. Přesto je
nejvyšších hodnot nadále dosahováno podél stávajícího průtahu městem, kde naopak realizace
záměru a odklonění tranzitní dopravy v ose sever-jih povede k poklesu hlukové zátěže.
V severní dopravně nejzatíženější části města podél ulice Březinova je predikováno snížení
emise hluku o cca 2,3 dB v denní a 2,2 dB v noční době. V jižní části, podél ulice Poděbradova,
pak vlivem realizace obchvatu dochází ke snížení emise hluku o 1,1 v denní a 1,3 dB v noční době.

Na základě výsledků akustické studie lze konstatovat, že hygienické limity pro hluk
z obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou budou v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční
době plněny s velkou rezervou. Realizace záměru je rovněž spojena se snížením hlukové zátěže
podél stávajícího průtahu městem.
Realizace stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat je z hlediska požadavků zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, resp. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, akceptovatelná.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Období realizace záměru
Zásobování vodou
Zajištění vody potřebné k realizaci je věcí budoucího zhotovitele stavby. Menší objemy pro
sociální část zařízení staveniště apod. mohou být zajištěny z vodovodního řadu, jednorázová větší
spotřeba např. k čištění komunikací může být řešena pomocí autocisteren.
Rozhodující množství vody je obsaženo ve stavebních směsích. V místě stavby nebude
umístěna mobilní betonárna ani jiné zařízení vyžadující napojení na zdroje vody. Potřeba dodávky
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technologické vody v místě stavby bude minimalizována tím, že na stavbu budou dodávány již
mokré předpřipravené stavební směsi dovážení v domíchávačích.
Stavba tak neklade zvýšené nároky na spotřebu vody oproti stavbám obdobného rozsahu.
Produkce odpadních vod
V průběhu časově omezeného období výstavby budou vznikat splaškové vody
z hygienického a sociálního vybavení vybudovaného pro pracovníky. Jejich znečištění bude
odpovídat běžným splaškovým vodám z domácností.
Dále se bude jednat o technologické odpadní vody, které budou vznikat zejména při kropení
betonu, mytí stavební techniky a dopravních prostředků a čištění příjezdových komunikací
na staveniště. V případě činností s produkcí odpadních vod, které mohou být potenciálně
znečištěný závadnými látkami, budou tyto technologické odpadní vody zachytávány v bezodtoké
jímce s následnou likvidací mimo lokalitu výstavby.
Čisté srážkové vody v místě stavby budou volně zasakovány v místě spadu. Odstavné plochy
stavební mechanizace, které mohou být zdrojem znečištěných srážkových vod, je nezbytné opatřit
bezodtokými jímkami a takto znečištěné srážkové vody vyvážet k likvidaci. Stejně tak
technologické vody z čištění stavební mechanizace budou shromažďovány v bezodtoké jímce
s následným vyvážením k likvidaci.
Období provozu záměru
Při standardním provozu komunikace záměr nevyžaduje nároky na odběr vody, splaškové
ani technologické odpadní vody nevznikají. Případná spotřeba zahrnující očistu komunikací,
zálivku mladých dřevin je řešena pomocí autocisteren.
Povodňové stavy
Záměr prochází v místě křížení silnice III/36078 (směr Popovice) vymezeným záplavovým
územím pro Q100. Obchvatová komunikace zde bude vedena cca 6,5 m nad úrovní stávajícího
terénu. Křížení náhonu Rokytné a vlastního toku je řešeno pomoci mostního objektů (SO 201),
který je s obrovskou rezervou dimenzován na hladinu záplavy pro Q100. V nejnižším bodě má most
světlou výšku cca 429 m n.m., výška hladiny při povodni pro Q100 je cca 419 m n.m. Z těchto důvodů
není předpokládáno významné ovlivnění odtoku povrchových vod při povodni.
Křížení náhonu Rokytky a vlastního toku bude řešeno pomoci mostního objektů (SO 203),
který je s obrovskou rezervou dimenzován na hladinu záplavy pro Q100. V nejnižším bodě má most
světlou výšku cca 431 m n.m., výška hladiny při povodni pro Q100 je cca 419 m n.m. Z těchto důvodů
není předpokládáno významné ovlivnění odtoku povrchových vod při povodni.
Odvodnění komunikace
Odvodnění silnice je navrženo příčným a podélným sklonem. Vody z vozovky a pláně jsou
svedeny příčným sklonem do oboustranných příkop. Soustavou propustků a horských vpustí jsou
vody odvedeny do vodotečí, případně odvodňovacích zařízení.
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V úseku od km 0,065 do km 0,650 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 0,146
a následně do stávajícího odvodňovacího potrubí.
V úseku od km 0,650 do km 1,540 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 1,224
a následně do stávajícího odvodňovacího potrubí.
V úseku od km 1,540 do km 2,270 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 2,325
a následně do vodního toku Rokytná.
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V úseku od km 2,570 do km 3,180 jsou vody svedeny do horských vpusti v km 2,980,
3,013 a 3,040, které jsou zaústěny do nově navržené kanalizace (SO 302) vyústěné
do toku Rokytná.
V úseku od km 3,180 do km 3,240 jsou vody svedeny otevřenými příkopy do terénu,
odkud volně potečou do toku Rokytná.
V úseku od km 3,420 do km 3,670 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 3,405
a následně do vodního toku Rokytka.
V úseku od km 3,670 do km 3,882 jsou vody svedeny do horské vpusti v km 3,770
a následně do terénního příkopu, který je zástěn do toku Rokytka.

Příkopy jsou navrženy trojúhelníkové se sklony svahů 1:2,5 až 1:1,5. Minimální podélný
sklon příkop je navržen. Při sklonu příkopy menším 0,5 % a větším 3 % jsou příkopy zpevněny
betonovými tvárnicemi.
Na základě požadavku biologického průzkumu (zmírnění vlivu na raka říčního) budou před
zaústěním dešťových vod do vodních toků realizovány retenční nádrže zajišťující regulovaný
odtok, resp. omezení působení povodňových vln při přívalových srážkách v tocích.
S ohledem na umístění obchvatu v zemědělsky využívaném území, kde může docházet
k půdní erozi, bude rovněž technicky zajištěna sedimentace splavenin, např. umístěním retenčních
jímek se sedimentačním prostorem.
Eliminace znečištění odpadních vod je zajištěna především těmito lapači splavenin. Pro
případ havárie, např. většího úniku pohonných hmot je kromě zásahu v místě úniku možné
uzavření výpustních objektů a dočasné akumulování znečištěných vod. Konkrétní technické řešení
bude předmětem navazujícího stupně projektové dokumentace.
Režim podzemních vody
Nová komunikace je trasována převážně v úrovni stávajícího terénu. Výjimku tvoří lokality,
kde jsou pomocí mostních objektů překonáván vodní toky. V případě toku Rokytná je před i za
mostním objektem těleso komunikace vedeno ve 2 až max. 5 m náspu. V případě mostního
objektu SO 203 se v prostoru před i za mostním objektem komunikace dostává do zářezu, přesto
je niveleta komunikace výrazně nad úrovní toku Rokytka (viz obr. v kap. B.I.6.).
Vzhledem k morfologii terénu, minimálnímu rozsahu zářezových úseků, které se nacházejí
výrazně nad úrovní hladiny vodních toků, které jsou překovávány dlouhými estakádami, se
významné ovlivnění hladiny podzemních vod nepředpokládá.
Ovlivnění vodních útvarů z pohledu Rámcové směrnice o vodách
Obecně lze uvést, že vodní útvary povrchových vod mohou být ovlivněny především
významnými úpravami vodních toků a dále vnosem kontaminantů do těchto toků.
Při realizaci záměru nebude zasahováno do koryt vodních toků – jedná se o tok Rokytná a
Rokytka. Navržené mostní objekty SO 201 a SO 203 jsou rozsáhlé mosty, které neovlivní svým
zásahem tyto vodní toky ani neovlivní jejich průtočnost (piloty mostů jsou umístěny mimo koryta
toků).
S ohledem na charakter záměru (bez přímého zásahu do vodního toku) se nepředpokládá
zhoršení ekologického stavu a chemického stavu předmětného vodního útvaru. Dále lze vyloučit
zhoršení klasifikace z pohledu jednotlivých ukazatelů či biologických složek hodnocení (dle Přílohy
V Rámcové směrnice o vodní politice).
Lze rovněž s jistotou předpokládat, že samotná výstavba a provozování záměru nebudou
v budoucnosti překážkou ke zlepšení současného ekologického stavu a k zachování či zlepšení
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chemického stavu útvaru povrchových vod „Rokytná od pramene po tok Rokytka“ ani útvaru
„Rokytná od toku Rokytka po tok Rouchovanka, včetně toku Rokytka od toku Jakubovský potok“.
Vodní útvary podzemních vod mohou být obecně ovlivněny z hlediska kvantitativních
charakteristik a chemického stavu.
Vzhledem charakteru záměru a navrhovanému způsobu odvodnění komunikace
se nepředpokládá ovlivnění jakosti dotčených útvarů podzemních vod „Krystalinikum v povodí
Jihlavy“ ani jejich kvantitativního stavu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr nemá potenciál k negativnímu ovlivnění ekologického
stavu ani chemického stavu předmětných vodních útvarů ani k ovlivnění jakosti dotčeného útvaru
podzemních vod ani jeho kvantitativního stavu.
Negativní ovlivnění povrchových a podzemních vod se nepředpokládá.

D.I.5. Vlivy na půdu
Zábory stavby/půdy
Jak již bylo uvedeno, celkový zábor stavby činí cca 19,03 ha, z toho 13,21 ha tvoří trvalý
zábor, dočasný zábor do 1 roku tvoří 3,17 ha a dočasný zábor nad 1 rok 2,65 ha.
Zemědělský půdní fond
Z hlediska trvalého záboru stavby tvoří pozemky spadající do zemědělského půdního fondu
cca 82,9 % (10,94 ha). Převážně se jedná o ornou půdu, v menší míře o trvalý travní porost.
Dočasný zábor ZPF do 1 roku činí 1,65 ha, dočasné zábory nad 1 rok 2,53 ha. Podle jednotlivých
tříd ochrany ZPF je záměr situován převážně v I. a II. třídě ochrany (84,5 %), zbylou část tvoří
pozemky III. a V. třídy ochrany.
Je zřejmé, že již v rámci návrhu územně plánovací dokumentace bylo počítáno se značným
záborem půd vysoké bonity. Z hlediska základních zásad ochrany ZPF je kromě samotného záboru
ZPF potřeba vyhodnotit ovlivnění organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území,
narušení sítě zemědělských účelových komunikací a ztížení možnosti obhospodařování ZPF.
Trasa západního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou je předurčena koridorem veřejné
dopravní infrastruktury DK21, který je v rámci územně plánovací dokumentace vymezen
pro přeložku a homogenizaci silnice II/360 a byl optimalizován ze všech výše uvedených hledisek.
Zábor zemědělského půdního fondu je v případě liniových staveb nevyhnutelný, alternativní
řešení s menšími dopady na zábor ZPF není relevantní. Technické řešení stavby pak respektuje
zásady ochrany ZPF - jsou navrženy rekultivace částí stávajících komunikací, zachování dostatečně
velkých spojitých zemědělských ploch a přístupu na ně a minimalizace ovlivnění odtokových
poměrů území.
Pozemky evidované k plnění funkce lesa
Záměrem jsou rovněž dotčeny pozemky evidované k plnění funkce lesa (PUPFL). Jedná
se lesní porost v údolí řeky Rokytky přibližně ve staničení hlavní trasy km 3,4. Trvalý zábor PUPFL
činí 990 m2, dočasné zábory PUPFL nejsou předpokládány. Zábor PUPFL je minimalizován
technickým řešení stavby, která údolí přechází mostní konstrukcí.
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Rekultivace
Veškeré dočasně zabrané plochy budou po ukončení výstavby záměru uvedeny
do původního stavu a navráceny k původnímu využití. V rámci záměru je dále navržena rekultivace
ploch uvolněných komunikací (SO 051), což se týká částí silnic II/360 a II/152 v místech napojení
obchvatu.
Provádění skrývky
Provádění skrývky je prvním krokem přípravy stavby. Na základě doporučení pedologického
průzkumu bude prvořadým úkolem přípravy staveniště provést skrývku ornice odděleně
od podorničí. Senzoricky je však ornice od podorničí jasně rozlišitelná.
Pro následné využití ornice budou vytříděny větší kameny, valouny a ostatní skelet. Obsah
těchto přirozených příměsí může být limitním faktorem pro návrh využití ornice.
Při provádění skrývky v zájmové lokalitě bude dbáno na to, aby nebyla spolu se skrývaným
humusovým horizontem, přibírána i níže uložená vrstva pod ním, která nemá požadované
vlastnosti. Důležité je také zamezit přibírání materiálu z okolí místa skrývky, zejména
z degradovaných zemin, a zemin s vysokým obsahem sekundárního znečištění. Při samotném
skrývání a manipulaci se zeminou je nutné zamezit její kontaminaci ropnými látkami, resp. odpady.
V případě předmětného záměru je uvažováno se zřizováním deponií ornice pro potřeby
rekultivace ploch. Zbylý skrytý substrát bude po vyjmutí z přirozeného prostředí rozprostřen
na zbývající části parcel, které nejsou záměrem dotčeny, případně odvezen na jiné místo, které je
určeno ke zúrodnění.
Skrytý materiál vykazuje poměrně dostatečný obsah organické složky, proto je vhodný
k využití na plochách primární produkce. Limitujícím faktorem může být obsah makroskeletu
(vysoká kamenitost) ve střední části, kterou lze řešit prosítováním.
Podorničí je především prachového a písčitého charakteru, a není proto vhodné
pro zúrodňovací využití. Lze jej v omezené míře (zejména po smísení s dovezeným kompostem)
použít na závěrečné ohumusování v rámci stavby. Množství podorničí, které takto bude k dispozici
je velmi omezené.

Záměr trasovaný v dopravním koridoru dle schválené územně plánovací dokumentace je
veden převážně po zemědělských pozemních I. a II. třídy ochrany, ve své jižní části okrajově
zasahuje do lesního porostu.
Vzhledem k faktu, že se jedná o veřejně prospěšnou dopravní stavbu, u kterých je zábor
zemědělských ploch nevyhnutelný, je vliv na půdu vyhodnocen jako akceptovatelný.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí přírodní zdroje
Do dotčeného území nezasahují žádná sesuvná území, výhradní ložiska, chráněná ložisková
území, poddolovaná území či dobývací prostory. Nachází se zde pouze v minulosti povrchově
těžené nevýhradní ložisko cihlářských hlín.
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Terénní úpravy jsou prováděny pouze na místě samotné stavby a v jejím bezprostředním
okolí. V souvislosti s realizací záměru nedochází k významným změnám geologických podmínek
či horninového podloží.

Realizací záměru nedochází k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra ekosystémy)
Pro předmětný záměr byl zpracován Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivu záměru
na biodiverzitu, který tvoří samostatnou přílohu dokumentace.
Vzhledem k odbornosti textových částí průzkumu a jejich vyhodnocení by nebylo
dle zpracovatele dokumentace EIA účelné jejich zkracování. Předpokládané vlivy záměru na
biologickou rozmanitost jsou proto souhrnně uvedeny v příloze č. 9 dokumentace EIA, v kap. 5-8,
které jsou děleny do níže uvedených podkapitol:
-

Předpokládané vlivy záměru na rostliny a živočichy (Charakteristika ovlivnění rostlin
a živočichů, Hodnocení ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů)
Ovlivnění prvků ÚSES a významných krajinných prvků
Vliv na zvláště chráněné části přírody a lokality soustavy Natura 2000
Vliv na migrační prostupnost území

Na základě předpokládaných vlivů na rostliny a živočichy, prvky ÚSES, VKP, zvláště chráněné
části přírody a migrační prostupnost území jsou zpracovateli biologického průzkumu navrhována
zmírňujících opatření uvedená níže.
Jedná se o opatření k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních vlivů
pro bezobratlé druhy živočichů /obojživelníky a plazy/ ptáky / savce a živou přírodu. Dále jsou
uvedena opatření pro snížení vlivu záměru na migrační prostupnost území, která jsou převzata
ze samostatné migrační studie, která tvoří přílohu č. 4 biologického průzkumu.
Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních vlivů
pro bezobratlé druhy živočichů:
•

Na osetí lemů a svahů podél obchvatu je na vhodných místech žádoucí (v kontaktu
s dřevinnými porosty, polními cestami a loukami) namísto kulturních travních směsí použít
směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které poskytnou dostatek pylu
a nektaru čmelákům, včelám a motýlům. Také je možné použít směs s vyšším podílem
poloparazitických druhů jako je např. kokrhel. Velikost těchto ploch a jejich přesné umístění
bude specifikováno v navazujících stupních projektové dokumentace v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby. Více informací
na www.motylidalnice.cz.

•

Pro podporu populací bezobratlých je vhodné vytvořit mozaiku biotopů, v zářezech
do skalního podloží v blízkosti mostního objektu SO 203 mohou být odkryté horniny
ponechány obnažené, případně plochy bez navážky ornice ponechané samovolné sukcesi.

•

Případné výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách ve větší vzdálenosti
od komunikace, a s ohledem na typ stanoviště vybírat vhodné druhy. Kvetoucí stromy a keře
slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj nektaru. Pro suchá stanoviště jsou vhodné
např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro
vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky. Do pohledově exponovaných úseků
obchvatu, kudy vede obchvat v zářezu, je vhodné místo skupinové výsadby zvolit výsadbu
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liniovou a vytvořit tak alej. Vhodnými druhy jsou lípy malolisté, javory mléče, ale i ovocné
dřeviny, jako třešně ptačí nebo jeřáby.
•

Kosení travnatých porostů na vyšších svazích tělesa komunikace je vhodné provádět
mozaikovitě, postačí 1x ročně, někde i 1x za dva roky v pozdějším letním termínu. Frekvence
kosení bude záviset na charakteru travnatých porostů.

•

Před zahájením stavebních prací v korytě toků je nutné provést průzkum výskytu raka
říčního a případně jeho transfer výše po toku. Transfer bude proveden odborně způsobilou
osobou a náhradní lokalita bude odsouhlasena orgánem ochrany přírody.

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků pro
obojživelníky a plazy:
•

Při stavební činnosti v nivách vodních toků je na okraji staveniště žádoucí instalovat zábrany
proti možnému vniknutí obojživelníků a plazů do staveniště. Jejich instalace bude
provedena před zahájením jejich migrací, které jsou závislé na konkrétních klimatických
podmínkách v daném roce (teplota, déšť apod.). Pokud budou zábrany instalované podél
hranice staveniště včetně okolí koryta bude nutné na jejich okraj, případně do 10 m umístit
sběrné nádoby, které bude nutné několikrát denně (2-4x, v závislosti na termínu) vybírat. Je
také možné instalovat zábrany takovým způsobem, kdy vznikne podél koryt toků na břehu
pro živočichy volný průchod. I v tomto případně je však nutné instalovat na vnější okraj
zábran sběrné nádoby, které budou vybírány dle potřeby. Instalaci zábran a případný
transfer ZCHD živočichů bude proveden odborným způsobem. Náhradní lokality budou
odsouhlaseny orgánem ochrany přírody.

•

Vhodné je opatřit obsypové kužely mostních objektů (jejich část) kamenným záhozem, který
může sloužit jako vhodný biotop pro ještěrky obecné.

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků pro
ptáky:
•

Z důvodu omezení vlivu na populace ptáků je nezbytné omezit navrhované kácení dřevin
na minimum.

•

Kácení bude provedeno v období září – pol. března, tedy mimo hnízdní období ptáků.

•

Při realizaci záměru dojde k zásahu do dřevinných porostů. Jako kompenzační opatření
mohou sloužit výsadby stromů a keřů v okolí komunikace, případně na místech k tomu
určených. Důležitá je obnova břehových porostů v okolí mostních objektů.

•

K výsadbám je vhodné použít i bobulonosné dřeviny a keře, které poskytnou ptákům
potravu i úkryt a místo ke hnízdění.

•

Ke snížení vlivu záměru na populace ptáků hnízdících na zemi (koroptev polní, motáci), je
vhodné provést skrývku ornice či začít stavební činnosti vždy před začátkem jejich hnízdění,
tj. do března, popřípadě po jeho skončení, tj. v srpnu. Při dodržení tohoto termínu nebudou
zničena jejich hnízda a ptáci si budou moci najít jiné plochy ke svému vyhnízdění.

•

Z důvodu možné kolize ptáků s dopravou budou instalované protihlukové stěny opatřeny
proužky o šířce min. 2 cm v osové vzdálenosti 10 cm, možné je také použít kontrastní
zmatnění stěn nebo stěny neprůhledné.

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků pro
savce:
•

S ohledem na možný výskyt netopýrů ve stromových dutinách břehového porostu podél
Rokytky a Rokytné, doporučujeme kácení vzrostlých dřevin v této lokalitě (o obvodu kmene
nad 80 cm) provádět od září do října, kdy jsou netopýři schopní si najít náhradní úkryty
pro svoje zimování.
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•

Z důvodu omezení působení rušivých vlivů na vydru říční a bobra evropského budou práce
v okolí vodních toků prováděny od 6 do 18,00 hod. a staveniště nebude mimo tuto dobu
osvětleno.

•

Před zahájením stavebních prací v nivách toků bude v dotčeném území a jeho okolí
proveden aktuální průzkum výskytu bobra evropského se zaměřením na přítomnost jeho
nor. Na základě výsledku budou přijata opatření k minimalizaci negativního ovlivnění jeho
populace.

Opatření pro snížení vlivu záměru na migrační prostupnost území:
•

Pro vyloučení vlivu na migrační průchodnost pro živočichy vázané na vodní prostředí toků
je třeba vyhnout se nevhodným úpravám dna a břehů koryta pod mostem. Dno je třeba
zachovat nezpevněné s přirozenou dynamikou, aby byla zajištěna hloubková členitost vody.

•

Ve fázi výstavby bude migrační průchodnost území snížena v důsledku zvýšeného rušení
stavebními pracemi. Pro zmírnění tohoto vlivu je vhodné neprovádět stavební práce
po setmění a vypínat umělé osvětlení staveniště v nočních hodinách.

•

Z důvodu přehlednosti území podél komunikace pro řidiče není žádoucí provádět na svazích
zářezů souvislé výsadby dřevin. Případně lze svahy zasypat velkými kameny, které jsou
pro živočichy obtížně překonatelné.

•

V úsecích, kde je trasa vedena na úrovni stávajícího terénu, je vhodné udržovat po obou
stranách komunikace sečený travnatý pás, který zpřehlední situaci pro řidiče a živočichové
se na tomto otevřeném pásu budou chovat opatrněji.

•

V úsecích, kde je plánovaná komunikace vedena na úrovni stávajícího povrchu
nebo na nízkém násypu, je vhodným opatřením umístění reflexních ploch, které odráží
světlo projíždějících automobilů do okolí silnice a vytváří dočasný výstražný optický plot.
Odrazky se umisťují na okraji komunikace, např. na směrové sloupky.

•

Instalace pachových ohradníků je doporučována pro méně přehledné úseky, kde je
komunikace vedena v zářezech.

Obecná opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních
účinků realizace záměru na živou přírodu:
•

Případné deponie a mezideponie zeminy umísťovat mimo výskyt přírodních
a polopřírodních stanovišť, která jsou biotopem zvláště chráněných druhů živočichů.

•

Dále doporučujeme vytipovat umístění zařízení staveniště a parkování mechanizace
na zpevněných plochách, mimo výskyt přírodních i polopřírodních stanovišť. Nevhodné jsou
také lokality v nivách a v blízkosti vodních toků.

•

V profilech přemostění vodních toků nedojde k ovlivnění břehové linie toků, s výjimkou
zaústění dešťových vod. Bude zachována morfologie dna toků.

•

Stavební práce v nivách vodních toků budou prováděny šetrně k vodnímu prostředí.
Při stavební činnosti v okolí toku je žádoucí používat biologicky odbouratelná maziva.

•

V případě nutnosti přemostění vodních toků při stavební činnosti budou instalovány
provizorní mosty, které budou umístěny tak, aby nedošlo k ovlivnění břehů toků. Po jejich
odstranění bude dotčené území uvedeno do původního stavu.

•

Havarijní plán pro realizaci stavby bude zpracován s důrazem na odvod dešťových vod
do vodních toků, které jsou biotopem raka říčního.

•

S ohledem na zmírnění vlivu na raka říčního a vodní prostředí toku budou před zaústěním
dešťových vod realizovány retenční jímky s regulovaným odtokem. Jejich dimenze, případně
jiné technické opatření, zajistí omezení působení povodňových vln při přívalových srážkách
v tocích. S ohledem na umístění obchvatu v zemědělsky využívaném území, kde může
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docházet k půdní erozi, bude technicky zajištěna sedimentace splavenin, např. umístěním
retenčních jímek se sedimentačním prostorem.
•

V dalších stupních projektové přípravy je vhodné zpracovat detailní plán sadových úprav
(resp. vegetačních úprav) s využitím původních a geograficky vhodných druhů. Není vhodné
osazovat celé těleso komunikace. Plán vegetačních úpravy bude odsouhlasen orgánem
ochrany přírody. Lokalitami pro náhradní výsadby jsou vhodné např. vymezené plochy
prvků ÚSES včetně niv vodních toků.

•

Případná rekultivace lesního pozemku ovlivněného výstavbou mostního objektu nad nivou
Rokytky bude specifikována a odsouhlasena orgánem ochrany přírody.

•

Při realizaci záměru bude přítomen biologický dozor stavby, který bude zajišťovat
dodržování podmínek pro organizaci výstavby s důrazem na minimalizaci ovlivnění populací
zvláště chráněných druhů živočichů.

Závěry biologického průzkumu (vlivy na faunu, flóru a ekosystémy)
Cílem biologického průzkumu bylo popsat společenstva rostlin a živočichů v území
dotčeném plánovaným záměrem „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“. Během terénních
šetření bylo zjištěno, že záměrem budou dotčeny převážně člověkem silně ovlivněné biotopy,
zejména intenzívně obdělávaná pole. V trase plánované přeložky ovšem dojde k zásahu do niv
dvou vodních toků, které jsou významnými krajinnými prvky. Dotčeny budou i břehové porosty
a několik ploch s travními porosty.
Vlivy na faunu a flóru
Dotčené porosty nepředstavují ochranářsky významná společenstva rostlin, ani se zde
nevyskytují zvláště chráněné rostlinné druhy. Jedná se vesměs o degradované porosty ruderální
a synantropní vegetace, která je silně poznamenána zvýšeným přísunem živin z okolních
zemědělsky užívaných polí.
Většina zaznamenaných živočichů ovšem patří k běžným druhům, které jsou v ČR široce
rozšířené zejména díky své schopnosti přežívat i v intenzívně zemědělsky využívané krajině. Přesto
se v daném území vyskytují druhy zvláště chráněných živočichů, které jsou vázány jak na trvalé
porosty, tak na biotopy polních kultur a dále na vodní prostředí toků Rokytka a Rokytná. Tyto
zvláště chráněné druhy budou realizací záměru i jejím provozem v různé míře ovlivněny a je třeba
před realizací záměru zažádat o výjimku na zásahy do jejich vývoje a biotopů dle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Vliv na zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000
V trase plánované přeložky se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani lokalita soustavy
Natura 2000. Nejblíže situovaným ZCHÚ je níže po toku vymezená přírodní rezervace Jedlový les
a údolí Rokytné, která je součástí rozsáhlejší stejnojmenné evropsky významné lokality.
Vzhledem k charakteru záměru nedojde jeho realizací k ovlivnění přírodních stanovišť,
které patří k předmětům ochrany EVL a PR Jedlový les a údolí Rokytné.
Rovněž podle stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí ze dne
23. 9. 2019 (viz příloha č. 2) uvedený záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Ovlivnění významných krajinných prvků (VKP)
Realizací záměru budou ovlivněny vodní toky a jejich nivy, které jsou dle zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, významnými krajinnými prvky. Avšak vzhledem k omezenému
rozsahu ovlivněného území nedojde k významnému oslabení jejich stabilizační funkce.

119

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Dotčen bude i VKP, tj. lesní porost nad nivou Rokytky. Nutné zásahy do lesního porostu
budou omezeného rozsahu a nezpůsobí významnou fragmentaci v rámci zalesněného svahu.
Lesní porost i nivy vodních toků budou ovlivněny i působením nepřímých rušivých vlivů při
provozu záměru, mezi které patří například zvýšená intenzita osvětlení a zvýšení hladiny hluku
oproti stávajícímu stavu. Vzhledem k charakteru lesního porostu a míře jeho ovlivnění při stavbě i
provozu záměru a díky parametrům mostních objektů, nedojde k významnému oslabení
stabilizační funkce VKP. Proti působení rušivých vlivů budou na mostech instalovány protihlukové
stěny.
Ovlivnění prvků ÚSES
Výstavbou obchvatu bude dotčeno několik prvků ÚSES lokálního významu.
Podél plánovaného obchvatu je v km 1,2 – 2,4 veden lokální biokoridor a v km 1,6 se dotýká
trasa obchvatu území lokálního biocentra LBC Za dvorem. Jedná se o prozatím nefunkční prvky
ÚSES. V km 1,55 obchvat trasu tohoto lokálního biokoridoru protíná. V souladu s metodikou ÚSES
(Bínová a kol. 2017) mohou být biokoridory přerušeny tělesy dopravních komunikací včetně dálnic
bez dalších opatření. V návrhu vegetačních úprav je ve vymezeném biokoridoru vedoucího podél
trasy obchvatu plánována výsadba zeleně.
K ovlivnění lokální biokoridorů dojde také v místech křížení plánovaného obchvatu s nivou
Rokytné a Rokytky ke kácení dřevin. Liniové porosty dřevin budou přerušeny a může tak dojít k
ovlivnění migrační prostupnosti území. V těchto profilech je plánována realizace mostních objektů,
které díky svým parametrům významně neovlivní funkčnost stávajících biokoridorů. Migrační
průchodnost v rámci lokálních biokoridorů vedoucích podél vodních toků nebude vzhledem
k parametrům mostních objektů ovlivněna.
Respektování zmírňujících opatření
Na základě předpokládaných vlivů na rostliny a živočichy, prvky ÚSES, VKP, zvláště chráněné
části přírody a migrační prostupnost území jsou navrhována zmírňující opatření, jejichž realizace
byla ze strany investora/oznamovatele odsouhlasena. Jedná se tak o opatření, která lze považovat
za nedílnou součást předkládaného záměru.
Detailní podoba a umístění některých navržených zmírňujících opatření budou
specifikovány v rámci další projektové přípravy (aktualizace dokumentace pro územní
rozhodnutí/dokumentace pro stavební povolení).

Realizace ani provoz záměru nebude mít při respektování navržených zmírňujících opatření
uvedených v biologickém průzkumu významný negativní vliv na biologickou rozmanitost území.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Pro předmětný záměr bylo zpracováno Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, který tvoří
samostatnou dokumentace EIA.
Vzhledem k odbornosti textových částí posouzení a jeho vyhodnocení by nebylo dle
zpracovatele dokumentace účelné jejich zkracování. Předpokládané vlivy záměru na krajinný ráz
jsou tak uvedeny v kap. 8 (přílohy č. 8 dokumentace EIA) a rozděleny do níže uvedených
podkapitol:
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Výčet základních environmentálních charakteristik ploch pro umístění a realizaci
záměru a dotčeného území z hlediska krajiny
Ochranné podmínky vymezení oblasti
Přeshraniční vlivy na krajinný ráz

Souhrnné vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
Záměr představuje výstavbu nové silniční komunikace, liniové stavby, která je plánována
mimo zastavěné území města Jaroměřice nad Rokytnou, případně na jeho okraji. Stavbou budou
dotčeny převážně zemědělsky využívané pozemky a pomocí mostů obchvat překlene nivy vodních
toků.
V souhrnném vyhodnocení vlivů na krajinný ráz uvedeného v kap. 9.2 je pak uvedeno,
že srovnáme-li záměr s existujícími uvedenými znaky krajinného rázu vymezeného prostoru, pak
dojdeme k závěru:
-

-

-

-

že nebude významně ovlivněna přírodní hodnota krajinného rázu místa ani oblasti,
neboť dojde pouze k omezenému zásahu do travních a lesních porostů nižší druhové
diverzity. Ovlivnění údolí vodních toků, které patří k přírodním dominantám DoKP,
bude omezeno výstavbou mostních objektů. Narušené dřevinné porosty budou
obnoveny;
dále nebude významně snížena estetická hodnota krajinného rázu, neboť obchvat je
situován pod vymezenými horizonty DoKP. Pro potlačení vizuálního uplatnění záměru
bude nezbytné provést vhodné vegetační úpravy, viz předchozí tabulka;
záměr významně neovlivní harmonické vztahy a měřítko krajiny. Bude zde instalován
nový, nevhodně se uplatňující znak, který ale významně neovlivní přírodní, kulturní a
historickou charakteristiku místa či oblast;
záměr respektuje uplatnění stávajících kulturních dominant a zasahuje do nich
v omezené míře.

Cílem přílohy č. 8 dokumentace EIA bylo posouzení vlivu záměru „II/360 Jaroměřice
nad Rokytnou - obchvat“ na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Dílčím cílem bylo nalézt problematická místa z pohledu snížení zákonných hodnot
ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona a navrhnout řešení.
Na základě vyhodnocení vlivu záměru na pozitivní charakteristiky a významné rysy
jednotlivých charakteristik krajinného rázu včetně přírodních, kulturních a historických hodnot,
neznamená realizace záměru významné ovlivnění stávajícího krajinného rázu oblasti. Dojde
k mírnému až silnému ovlivnění přírodních a estetických hodnot krajinného rázu, neboť budou
realizací obchvatu dotčeny některé přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajiny.
Harmonické vztahy v krajině nebudou významně ovlivněny, jedná se o liniovou stavbu
umístěnou ve většině trasy mimo vizuálně exponované lokality. Vizuální uplatnění záměru je v
dálkových pohledech setřeno jejím umístěním a také přítomností vegetace. Ovlivnění estetických
i přírodních hodnot bude částečně zmírněno výsadbou listnatých druhů dřevin podél obchvatu.
Dle závazného stanoviska Městského úřadu v Třebíči, č.j. OŠK 62595/17-SPIS
11634/2017/Ol byla realizace obchvatu v souvislosti s jeho částečným umístěním v ochranném
pásmu památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou vyhodnocena jako přípustná z hlediska zájmů
státní památkové péče.
Stanovisko a doporučení
Navrhovaný záměr „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ představuje realizaci nové
liniové stavby mimo zastavěné území města Jaroměřice. Výstavbou bude dotčena na většině trasy
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zemědělsky využívaná krajina zcelených lánů polí, lokálně také travní a dřevinné porosty, včetně
lesa.
Pro omezení ovlivnění je nežádoucí provádět rozsáhlé modelace terénu mimo koridor
stavby. Nadbytečná zemina bude z území odvezena. V rámci navazujícího stupně projektové
dokumentace bude zpracován detailní projekt ozelenění stavby, který zajistí její vhodné začlenění
do krajiny. Navrhujeme provést podél tělesa komunikace v závislosti na umístění a vizuálním
uplatnění stavby výsadbu aleje nebo skupin dřevin. Aleje budou realizovány z listnatých druhů
dřevin umístěných 3 – 4 m od hrany komunikace. Vhodné druhy jsou třešeň ptačí, lípa malolistá,
javor mléč a jeřáb ptačí. Aleje budou vysazovány jako vzrostlé, s obvodem kmínku min. 8 cm.
Realizace záměru způsobí únosný zásah do cenných znaků jednotlivých charakteristik
krajinného rázu. Výrazně nebude snížena její přírodní a estetická hodnota.
Základní ochranné podmínky z pohledu ochrany hodnot a kvalit území vymezené oblasti
krajinného rázu jsou dodrženy.
Na základě výše uvedeného hodnocení představuje navržený záměr únosný zásah
do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Na základě vyhodnocení vlivu záměru na pozitivní charakteristiky a významné rysy
jednotlivých charakteristik krajinného rázu včetně přírodních, kulturních a historických hodnot,
neznamená realizace záměru významné ovlivnění stávajícího krajinného rázu oblasti.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
V km 3,400 – 3,850 přechází novostavba silnice II/360 ochranným pásmem městské
památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou.
Podle koordinačního výkresu platného územního plánu trasa obchvatu prochází ve své jižní
části v km 2,500 – 2,810 a km 3,080 – 3,800 vymezenými archeologickými nalezišti I. a II. typu.
V prostoru stavby se nacházejí u silnice II/360 a II/152 boží muka, které jsou zapsány
do státního seznamu památek. Boží muka u silnice II/152 budou přemístěny za nově navržené
těleso silnice II/360. Boží muka u silnice II/360 budou zachovány a provede se zpevněná plocha
délky 10 m a šířky 3 m pro přístup k těmto božím mukám. Je řešeno stavebním objektem SO 702.
Mimo výše uvedené se v prostoru uvažovaného záměru nenachází žádné kulturní,
architektonické či archeologické památky.
Vliv na významné rysy jednotlivých charakteristik krajinného rázu, do kterých spadají
i kulturní a historické charakteristiky krajiny, jsou vyhodnocen v rámci předchozí kapitoly D.I.8.
Z umístění a charakteru záměru vyplývá, že záměr nevykazuje významné negativní vlivy
na hmotný majetek, kulturní dědictví ani architektonický a archeologické aspekty území.

D.II. CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů
z nich plynoucích

Z charakteru záměru je zřejmé, že rizika při možných nehodách, katastrofách
a nestandardních stavech spočívají především znečišťování vody a půdy.
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V období realizace záměru může docházet k havarijním stavům u stavebních mechanismů
s následným únikem ropných látek (nafta, benzín) do okolí. Dalším možným rizikem je únik látek
z používaných stavebních technologií. Následky případných havárií včetně likvidace nebezpečných
odpadů budou řešeny v souladu s havarijními plány.
Standardně se jedná o urychlenou asanaci zasaženého území s následnou likvidaci
(odstraněním) kontaminované půdy tak, aby bylo zabráněno šíření závadných látek
do povrchových či podzemních vod.
Při provozu záměru může tak jako na všech pozemních komunikacích může docházet
k dopravním nehodám s následným únikem ropných či jiných závadných látek do půdy. Případná
likvidace je zajištěna ve spolupráci s HZS, jedná se o náhodné stavy bez možnosti jejich predikce.
Výstavba obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou však povede ke zvýšením plynulosti provozu,
čímž dochází ke snížení rizika havárií.
Za běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele ani životní prostředí v okolí záměru
žádná významná rizika.

D.III. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI D BODŮ I A II Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM
NA MOŽNOST PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Případné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou pouze lokálního
charakteru. Vzhledem k umístění lze proto vyloučit nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

123

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

D.IV. CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A POPIS KOMPENZACÍ
pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů
na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru,
včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů,
norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.
Technická opatření nad rámec požadavků legislativy, která jsou zpracovatelem
dokumentace považována za zásadní, jsou zohledněna v navrhovaných opatřeních pro fázi
přípravy, realizace a provozu záměru. Opatření vyplývající z předkládané dokumentace EIA
a odborných příloh dokumentace jsou přeformulována tak, aby odpovídala účelu stanoviska
a jejich splnění bylo kontrolovatelné.

D.IV.1. Opatření pro fázi projektové přípravy záměru
1. Projektová dokumentace pro navazující řízení bude zohledňovat požadavky biologického
průzkumu prezentované a doporučení obsažená v posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.
Zejména se jedná o tato zmírňující opatření:
Vegetační úpravy
o

o

o

o

Na osetí svahů podél obchvatu budou na vhodných místech v kontaktu s dřevinnými
porosty, polními cestami a loukami použity namísto kulturních travních směsí směsi
původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin
Výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách ve větší vzdálenosti
od komunikace, a s ohledem na typ stanoviště vybírat vhodné druhy. Do pohledově
exponovaných úseků obchvatu, kudy vede obchvat v zářezu, je vhodné místo
skupinové výsadby zvolit liniovou výsadbu v jeho horní části a vytvořit tak alej.
Případné aleje budou realizovány z listnatých druhů dřevin umístěných cca 3 až 4 m
od hrany komunikace. Aleje budou vysazovány jako vzrostlé, s obvodem kmínku min.
8 cm.
Plán vegetačních úpravy bude odsouhlasen orgánem ochrany přírody (OŽP Třebíč).

Náhradní výsadba
o

o

Náhradní výsadba bude zahrnovat obnovu břehových porostů v okolí mostních
objektů. Jako další lokality pro náhradní výsadbu budou upřednostněny vymezené
plochy prvků ÚSES.
Pro náhradní výsadbu budou použity i bobulonosné dřeviny a keře.

Bezpečnost provozu (eliminace střetů s živočichy)
o
o

Na svazích vysokých zářezů nebudou navrhovány plošné ani skupinové výsadby dřevin.
Protihlukové stěny budou opatřeny proužky o šířce min. 2 cm v osové vzdálenosti
10 cm, možné je také použít kontrastní zmatnění stěn nebo stěny neprůhledné.

Požadavky na technické řešení stavby
o
o
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o

Deponie a mezideponie zeminy budou umisťovány výhradně mimo výskyt přírodních
a polopřírodních stanovišť.
o Před zaústěním dešťových vod do recipientu budou realizovány retenční nádrže
s regulovaným odtokem případně jiné technické opatření, které zajistí omezení
působení povodňových vln při přívalových srážkách v tocích včetně sedimentace
splavenin.
2. Projektová dokumentace pro navazující řízení bude v části popisující zásady organizace
výstavby obsahovat výčet požadavky, které respektují podmínky stanoviska pro fázi
realizace záměru.

D.IV.2. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru
3. Realizace stavby bude probíhat v souladu s požadavky biologického průzkumu. Zejména se
jedná o tato zmírňující opatření, jejichž dodržování bude zajišťováno (kontrolováno)
biologickým dozorem stavby:
Biologický dozor stavby
o

o

o

o

Před zahájením stavebních prací v korytě toků je nutné provést průzkum výskytu raka
říčního a případně zajistit jeho transfer výše po toku. Transfer bude proveden odborně
způsobilou osobou a náhradní lokalita bude odsouhlasena orgánem ochrany přírody.
Při stavební činnosti v nivách vodních toků budou na okraji staveniště instalovány
zábrany proti možnému vniknutí obojživelníků a plazů do staveniště. Jejich instalace
bude provedena před zahájením jejich migrací, které jsou závislé na konkrétních
klimatických podmínkách v daném roce (teplota, déšť apod.). Instalaci zábran
a případný transfer zvláště chráněných druhů živočichů bude proveden odborným
způsobem. Náhradní lokality budou odsouhlaseny orgánem ochrany přírody.
Před zahájením stavebních prací v nivách toků bude v dotčeném území a jeho okolí
proveden aktuální průzkum výskytu bobra evropského se zaměřením na přítomnost
jeho nor. Na základě výsledku budou přijata opatření k minimalizaci negativního
ovlivnění jeho populace.
Pro vyloučení vlivu na migrační průchodnost pro živočichy vázané na vodní prostředí
toků je třeba vyhnout se nevhodným úpravám dna a břehů koryta pod mostem. Dno je
třeba zachovat nezpevněné s přirozenou dynamikou, aby byla zajištěna hloubková
členitost vody.

Kácení dřevin
o
o

Kácení dřevin může být prováděno v období od září do poloviny března, tedy mimo
hnízdní období ptáků.
S ohledem na možný výskyt netopýrů ve stromových dutinách břehového porostu
podél Rokytky a Rokytné, bude kácení vzrostlých dřevin v této lokalitě (o obvodu
kmene nad 80 cm) provádět od září do října, kdy jsou netopýři schopní si najít náhradní
úkryty pro svoje zimování.

Osvětlení staveniště
o

Z důvodu omezení působení rušivých vlivů na vydru říční a bobra evropského budou
práce v okolí vodních toků prováděny od 6 do 18 hod., staveniště nebude mimo tuto
dobu osvětleno.

125

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Skrývka ornice
o

Ke snížení vlivu záměru na populace ptáků hnízdících na zemi (koroptev polní, motáci),
bude provedena skrývka ornice před začátkem jejich hnízdění, tj. do března, popřípadě
po jeho skončení, tj. v srpnu.

Ostatní požadavky
o

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Zařízení staveniště bude umístěno mimo lokality přírodních a polopřírodních stanovišť.
Nevhodné jsou také lokality v nivách a v blízkosti vodních toků.
o V případě nutnosti přemostění vodních toků při stavební činnosti budou instalovány
provizorní mosty, které budou umístěny tak, aby nedošlo k ovlivnění břehů toků.
Po jejich odstranění bude dotčené území uvedeno do původního stavu.
o Havarijní plán pro realizaci stavby bude zpracován s důrazem na odvod dešťových vod
do vodních toků, které jsou biotopem raka říčního.
Práce spojené se zvýšenou hlučností (např. zemní práce, zakládání staveb a přeprava
materiálů) mohou být realizovány výhradně v denní době v časovém intervalu od 7:00
do 21:00 hod.
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platným Metodickým návodem
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi.
Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny,
aby nedocházelo k neúměrnému znečišťování veřejných komunikací a s tím spojené zvýšené
prašnosti.
Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění kontroly a řádnou údržbu (např. čištění
tlakovou vodou) všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu
probíhajících stavebních prací.
Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné hmoty
s výjimkou množství pro jednodenní potřebu. Látky závadné vodám budou skladovány
v prostorech k tomuto účelu vyhrazených, zabezpečených proti úniku do půdy nebo vod
(např. nad záchytnými vanami).
Doplňování pohonných hmot a provozních kapalin do stavebních mechanismů bude
prováděno na vodohospodářsky zabezpečených plochách.
Pro likvidaci případných havarijních úniků či úkapů závadných látek bude na staveništi
k dispozici havarijní souprava s dostatečným množstvím sanačních prostředků.

D.IV.3. Opatření pro fázi provozu
11. V rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku z dopravy v chráněném
venkovním prostoru staveb. Umístění měřicích míst bude odsouhlaseno orgánem ochrany
veřejného zdraví (KHS Třebíč).
12. V případě prokázání překročení hygienických limitů hluku budou provedena dodatečná
protihluková opatření
13. V souladu s požadavky biologického průzkumu bude zajištěno plnění těchto opatření:
o Kosení travnatých porostů na vyšších svazích tělesa komunikace bude prováděno
mozaikovitě, postačí 1x ročně, někde i 1x za dva roky v pozdějším letním termínu.
Frekvence kosení bude stanovena na základě charakteru travnatých porostů.
o V úsecích, kde je trasa vedena na úrovni stávajícího terénu, bude udržován po obou
stranách komunikace sečený travnatý pás, který zpřehlední situaci pro řidiče
a živočichové se na tomto otevřeném pásu budou chovat opatrněji.
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V úsecích, kde je plánovaná komunikace vedena na úrovni stávajícího povrchu nebo
na nízkém násypu, bude opatřena reflexními plochami, které odráží světlo
projíždějících automobilů do okolí silnice a vytváří pro živočichy dočasný výstražný
optický plot. Odrazky budou umisťovány na okraj komunikace, např. na směrové
sloupky.
Instalace pachových ohradníků bude provedena na méně přehledných úsecích, kde je
komunikace vedena v zářezech.

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ
PRO ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při zpracování dokumentace EIA a hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního
prostředí bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací získaných
především z projektové dokumentace záměru a odborných příloh dokumentace a terénních
šetření provedených zpracovatelem dokumentace.

D.VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ
VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH
PLYNOUCÍCH

V průběhu zpracování dokumentace EIA se nevyskytly takové nedostatky, které by
omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
Celkově lze prohlásit, že dodané údaje a další získané podklady byly dostatečné
pro vypracování dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)
Trasa západního obchvatu odpovídá koridoru dopravní infrastruktury DK21, který je v rámci
územně plánovací dokumentace vymezen pro přeložku a homogenizaci silnice II/360. Konkrétní
trasování, tj. směrové i výškové řešení stavby, vychází z požadavků na překonání poměrně
členitého území, zachování jeho obslužnosti a opětovného napojení na stávající komunikační síť.
Variantní řešení odpovídající těmto „mantinelům“ bylo předmětem předprojekční přípravy
stavby. V rámci dokumentace EIA je záměr předkládán v jediné optimalizované variantě, která
byla odsouhlasena ze strany oznamovatele i dotčených správních orgánů.
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F. ZÁVĚR
Předmětem záměru „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ je novostavba silnice
II. třídy jako západního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou, který propojí stávající silnice II/360
ve směru od Třebíče a II/152 ve směru od Moravských Budějovic. Obchvat je navržen v kategorii
S 9,5/70 o celkové délce 4,0 km.
V porovnání se stávajícím směrově i výškově členitým průtahem městem Jaroměřice
nad Rokytnou je obchvat trasován převážně volnou zemědělsky využívanou krajinou mimo
zastavěné území města. Jeho realizace povede ke zvýšení plynulosti tranzitní dopravy v ose severjih, snížení dopravní zátěže v centrální části Jaroměřic nad Rokytnou, resp. zvýšení bezpečnosti
provozu.
Samotné umístění záměru mimo zastavěné území města již významně minimalizuje
případné negativní vlivy na obyvatelstvo. Celkový vliv záměru na zdraví exponované populace je
akceptovatelný.
Předkládaný záměr nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší znečišťujícími látkami.
Provozem záměru nebude docházet k negativnímu ovlivnění stávající kvality ovzduší v předmětné
lokalitě. Vzhledem charakteru záměru a jeho technického řešení lze rovněž vyloučit negativní vliv
na klima.
Hygienické limity pro hluk z obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou budou v chráněném
venkovním prostoru staveb v denní i noční době plněny s velkou rezervou. Realizace záměru je
rovněž spojena se snížením hlukové zátěže podél stávajícího průtahu městem. Realizace stavby je
z hlediska požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví akceptovatelná.
Záměr nemá potenciál k negativnímu ovlivnění ekologického stavu ani chemického stavu
předmětných vodních útvarů ani k ovlivnění jakosti dotčeného útvaru podzemních vod ani jeho
kvantitativního stavu. Negativní ovlivnění povrchových a podzemních vod se nepředpokládá.
Záměr trasovaný v dopravním koridoru dle schválené územně plánovací dokumentace je
veden převážně po zemědělských pozemních I. a II. třídy ochrany, ve své jižní části okrajově
zasahuje do lesního porostu. Vzhledem k faktu, že se jedná o veřejně prospěšnou dopravní stavbu,
u kterých je zábor zemědělských ploch nevyhnutelný, je vliv na půdu vyhodnocen jako
akceptovatelný.
Realizací záměru nedochází k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.
Realizace ani provoz záměru nebude mít při respektování navržených zmírňujících opatření
uvedených v biologickém průzkumu významný negativní vliv na biologickou rozmanitost území.
Realizace záměru není spojena s významným ovlivnění stávajícího krajinného rázu oblasti.
Záměr nevykazuje významné negativní vlivy na hmotný majetek, kulturní dědictví
ani architektonický a archeologické aspekty území.
Případné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou pouze lokálního
charakteru. Vzhledem k umístění lze proto vyloučit nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

Vlivy samotného záměru na jednotlivé složky životního prostředí odpovídají charakteru
liniové stavby. Pro zmírnění případných negativních vlivů jsou navrhována zmírňující opatření
pro fázi přípravy, realizace i provozu záměru. Při jejich respektování je záměr „II/360 Jaroměřice
nad Rokytnou - obchvat“ z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelný
a lze jej doporučit k realizaci.
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SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Název záměru:
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Zařazení záměru dle přílohy č. 1:
Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je záměr
zařazen do kategorie II, pod bod 49 „„Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně
než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a = 2 km); ostatní pozemní komunikace
od stanovené délky (a = 2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané
pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b = 1 000 voz/24 hod).
Dokumentace EIA je zpracovávána na základě závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu
Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 12.10.2018 pod č.j. KUJI
75844/2018, kdy pro záměr „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat, PD“ nelze vyloučit
významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován dle zákona.

Oznamovatel:
Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
IČO: 708 90 749

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Jiří Lojda
Kraj Vysočina - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Kraj Vysočina
Jaroměřice nad Rokytnou (ZÚJ 590754)
Jaroměřice nad Rokytnou (kód 657506),
Popovice nad Rokytnou (kód 657514)

Dotčené územní samosprávné celky:
Kraj:
Obec:
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Stručný popis záměru:
Předmětem záměru „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ je novostavba silnice
II. třídy jako západního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou, který propojí stávající silnice II/360
ve směru od Třebíče a II/152 ve směru od Moravských Budějovic.
V porovnání se stávajícím směrově i výškově členitým průtahem městem Jaroměřice
nad Rokytnou je obchvat trasován převážně volnou krajinou mimo zastavěné území města. Jeho
realizace povede ke zvýšení plynulosti tranzitní dopravy v ose sever-jih, snížení dopravní zátěže
v centrální části Jaroměřic nad Rokytnou, resp. zvýšení bezpečnosti provozu.
Hlavní stavební objekt zahrnuje výstavbu vlastního obchvatu II/360. Obchvat je
naprojektován v návrhové kategorii S 9,5/70 s maximální dovolenou rychlostí 90 km/h. V místech
křižovatek bude maximální povolená rychlost snížena na hodnotu 70 km/h. Navržená komunikace
má délku 4 000 m.
Začátek úpravy je na silnici II/360 cca 400 m před křižovatkou se silnicí III/36077 (směr
Vacenovice), přeložka silnice dále pokračuje částečně v trase stávající silnice II/360 směrem k obci
Jaroměřice, od stávající silnice II/360 se následně odklání jihozápadním směrem přes zemědělské
půdy, nadchází mimoúrovňově tok Rokytnou a její náhon i silnici III/36078 směřující do Popovic.
Úrovňově kříží silnici III/15228 do Bohušic a dále mimoúrovňově kříží údolí toku Rokytky, poté
se trasa stáčí jihozápadně od Jaroměřic nad Rokytnou k trase stávající silnice II/152 směřující
do Moravských Budějovic. Napojením na silnici II/152 cca 300 m před křižovatkou se silnicí
III/15229 je trasa přeložky ukončena.
Jako související stavba je uvažována propojka silnic III/36078 a III/15228 podél nově
navrženého obchvatu v km 2,500 – 2,960 vpravo o celkové délce 525 m.

Kapacita záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.
Záměrem je novostavba silnice II. třídy jako západního obchvatu města Jaroměřice
nad Rokytnou. Související stavbou je propojka silnic III/36078 a III/15228. Základní technická
specifikace staveb je uvedena níže.
Obchvat Jaroměřic nad Rokytnou
třída silnice:
návrhová kategorie:
délka:

II
S 9,5/70 (max. povolená rychlost 90 km/h, v křižovatkách
70 km/h)
4 000 m

Související stavba -propojka silnic III/36078 a III/15228
třída silnice:
délka:

účelová komunikace, jednopruhová
525 m

Charakter záměru z hlediska vstupů
Půda
Podle aktualizovaného záborového elaborátu, který byl vypracován pro potřeby
dokumentace pro územní rozhodnutí stavby, činí celkový zábor stavby cca 19,04 ha, z toho 13,21
ha tvoří trvalý zábor, dočasný zábor do 1 roku tvoří 3,17 ha a dočasný zábor nad 1 rok 2,65 ha.
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Z hlediska trvalého záboru stavby tvoří pozemky spadající do zemědělského půdního fondu
cca 82,9 % (10,95 z 13,21 ha). Převážně se jedná o ornou půdu, v menší míře o trvalý travní porost.
Dočasný zábor ZPF do 1 roku činí 1,65 ha, dočasné zábory nad 1 rok 2,53 ha.
Podle příslušných BPEJ je záměr situován převážně v I. a II. třídě ochrany zemědělského
půdního fondu, které tvoří cca 84,5 % trvalého záboru ZPF. Dále jsou dotčeny pozemky ve III. a V.
třídě.
Záměrem jsou rovněž dotčeny pozemky evidované k plnění funkce lesa (PUPFL). Jedná
se lesní porost v údolí řeky Rokytky přibližně ve staničení hlavní trasy km 3,4. Trvalý zábor PUPFL
činí 990 m2, dočasné zábory PUPFL nejsou předpokládány.
Voda
Při běžném provozu záměru jsou zapotřebí suroviny pro zajištění údržby komunikace,
především pohonné hmoty posypový materiál pro zajištění zimní údržby komunikace.
Surovinové zdroje
Při běžném provozu záměru jsou zapotřebí suroviny pro zajištění údržby komunikace,
především pohonné hmoty posypový materiál pro zajištění zimní údržby komunikace.
Energetické zdroje
Při provozu záměru není energetických zdrojů zapotřebí.
Biologická rozmanitost
Pro předmětný záměr byl zpracován Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivů
na biodiverzitu, který tvoří samostatnou přílohu č. 9 předkládané dokumentace EIA (Mgr. Alice
Háková, Mgr. Jan Losík, Ph.D., 10/2019).
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Ve městě Jaroměřice nad Rokytnou se scházejí hned čtyř silnice II. třídy, silnice II/360,
II/401, II/152 a II/361. Plánovaný západní obchvat Jaroměřic nad Rokytnou, který propojí silnice
II/360 od severu a II/152 od jihu, tvoří nové dopravní spojení na trase Třebíč - Moravské
Budějovice.
Nejvyšších intenzit dopravy je v širším území dosahováno právě na trase mezi městem
Třebíč a Moravskými Budějovicemi (napojení na silnici I/38). Plánovaný obchvat tak odvání
tranzitní dopravu v ose sever - jih z centra města.
Po dobu výstavby bude stavební pozemek přístupný po silnicích II/360, II/152, III/36077,
III/36078 a III/15228. Stavba bude prováděna z těchto komunikací. V případě mostního objektu
SO 203 je navržena provizorní komunikace ze silničních panelů v km 3,060 – 3,240, která
zabezpečuje přístup ze stávající polní cesty pod nově navržený mostní objekt.
Záměr počítá se zachováním stávajících sjezdů na komunikace nižších tříd i sjezdů
k zemědělským pozemkům (SO 107, SO 111, SO 113).
Charakter záměru z hlediska výstupů
Zdroje znečišťování ovzduší
Pro předmětný záměr byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí imisní příspěvek
z automobilové dopravy pro znečišťující látky NO2, benzen, benzo(a)pyren, PM10 a PM2,5
ve výhledovém roce 2035 ve dvou variantách.
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Nulová varianta odpovídá stávajícímu stavu komunikační sítě, tzn. bez realizace obchvatu.
Aktivní varianta odpovídá stavu po realizaci obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou. Vyhodnocení
imisních příspěvků ve výhledovém období cca 10 let od plánovaného uvedení stavby do provozu
je na straně bezpečnosti.
Emise z automobilového provozu byly pro výhledový rok 2035 stanoveny programem
MEFA 13 na základě odhadu intenzit dopravy, dosahovaných rychlostí vozidel, výškových
parametrech silnice, plynulosti dopravy a dalších charakteristik. V případě emisí PM10, PM2,5
a benzo(a)pyrenu byla rovněž zohledněna resuspenze částic.
Odpadní vody
V průběhu provozu záměru splaškové ani technologické odpadní vody nevznikají.
Při provozu komunikace je však zapotřebí vhodně nakládat se srážkovými vodami dopadajícími
na zpevněné plochy.
Odvodnění silnice je navrženo příčným a podélným sklonem. Vody z vozovky a pláně jsou
svedeny příčným sklonem do oboustranných příkop. Soustavou propustků a horských vpustí jsou
vody odvedeny do vodotečí, případně odvodňovacích zařízení.
Odpady
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru bude vznikat pouze minimální množství
odpadů odpovídající běžné údržbě - čištění komunikací, údržba zeleně. Tyto odpady mohou být
krátkodobě shromažďovány v prostorách krajské správy a údržby silnic, která má vypracovaný
systém shromažďování, třídění odstraňování odpadů vznikajících v rámci běžného provozu
na pozemních komunikacích.
Ostatní emise a rezidua - Hluk
Pro předmětný záměr byla zpracována akustická studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 6
dokumentace EIA (Ing. Josef Gresl, 10/2019). Akustická studie byla zpracována za účelem
vyhodnocení vlivu novostavby na hladinu akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru
staveb a porovnání vypočtených hodnot s hygienickými limity uvedenými v nařízení vlády
č. 272/2011 Sb.
Modelový výpočet je proveden ve dvou variantách (nulová a aktivní) pro výhledový rok
2035, který odpovídá období deseti let od předpokládaného zprovoznění stavby. Nulová varianta
odráží stávající stav komunikační sítě, tzn. bez realizace stavby. Aktivní varianta odpovídá stavu
po realizaci západního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou.
Zásahy do krajiny
Pro předmětný záměr bylo zpracováno Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, které tvoří
samostatnou přílohu č. 8 předkládané dokumentace (Mgr. Alice Háková, 10/2019).
Analýza potenciálního uplatnění záměru byla vyhotovena na základě terénních pochůzek.
Význačnými vyhlídkovými body pro vyhodnocení vizuálního uplatnění záměru jsou v zájmovém
území plochá bezlesá temena svahů.
Rizika havárií
Za běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele ani životní prostředí v okolí záměru
žádná významná rizika.
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Vlivy záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
Samotné umístění záměru mimo zastavěné území města již významně minimalizuje
případné negativní vlivy na obyvatelstvo. Na základě odborného vyhodnocení vlivů záměru
na veřejné zdraví lze konstatovat, že celkový vliv záměru na zdraví exponované populace je
akceptovatelný.
Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že předkládaný záměr nezpůsobí
nadměrné znečištění ovzduší znečišťujícími látkami. Provozem záměru nebude docházet
k negativnímu ovlivnění stávající kvality ovzduší v předmětné lokalitě. Vzhledem charakteru
záměru a jeho technického řešení lze rovněž vyloučit negativní vliv na klima.
Na základě výsledků akustické studie lze konstatovat, že hygienické limity pro hluk
z obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou budou v chráněném venkovním prostoru staveb v denní
i noční době plněny s velkou rezervou. Realizace záměru je rovněž spojena se snížením hlukové
zátěže podél stávajícího průtahu městem.
Realizace stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat je z hlediska požadavků zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, resp. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, akceptovatelná.
Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr nemá potenciál k negativnímu ovlivnění ekologického
stavu ani chemického stavu předmětných vodních útvarů ani k ovlivnění jakosti dotčeného útvaru
podzemních vod ani jeho kvantitativního stavu. Negativní ovlivnění povrchových a podzemních
vod se nepředpokládá.
Záměr trasovaný v dopravním koridoru dle schválené územně plánovací dokumentace je
veden převážně po zemědělských pozemních I. a II. třídy ochrany, ve své jižní části okrajově
zasahuje do lesního porostu. Vzhledem k faktu, že se jedná o veřejně prospěšnou dopravní stavbu,
u kterých je zábor zemědělských ploch nevyhnutelný, je vliv na půdu vyhodnocen jako
akceptovatelný.
Realizací záměru nedochází k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.
Realizace ani provoz záměru nebude mít při respektování navržených zmírňujících opatření
uvedených v biologickém průzkumu významný negativní vliv na biologickou rozmanitost území.
Na základě vyhodnocení vlivu záměru na pozitivní charakteristiky a významné rysy
jednotlivých charakteristik krajinného rázu včetně přírodních, kulturních a historických hodnot,
neznamená realizace záměru významné ovlivnění stávajícího krajinného rázu oblasti.
Z umístění a charakteru záměru vyplývá, že záměr nevykazuje významné negativní vlivy
na hmotný majetek, kulturní dědictví ani architektonický a archeologické aspekty území.
Za běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele ani životní prostředí v okolí záměru
žádná významná rizika.
Případné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou pouze lokálního
charakteru. Vzhledem k umístění lze proto vyloučit nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

Vlivy samotného záměru na jednotlivé složky životního prostředí odpovídají charakteru
liniové stavby. Pro zmírnění případných negativních vlivů jsou navrhována zmírňující opatření
pro fázi přípravy, realizace i provozu záměru. Při jejich respektování je záměr „II/360 Jaroměřice
nad Rokytnou - obchvat“ z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelný
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REFERENČNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
•

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou obchvat“ včetně dokladové části (MDS PROJEKT, spol. s r.o., 04/2018)

•

Územně plánovací dokumentace města Jaroměřice nad Rokytnou ve znění změny č. 1

•

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění aktualizace č. 6

•

Osobní prohlídka zájmového území, fotodokumentace

•

Platná legislativa v oblasti životního prostředí (www.zakonyprolidi.cz)

•

Metodické výklady a sdělení k zákonu č. 100/2001 Sb.
(https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_pokyny)

•

www.mzp.cz

•

www.chmi.cz

•

www.geoportal.gov.cz

•

www.nahlizenidokn.cuzk.cz

•

www.heis.vuv.cz

•

https://mapy.geology.cz

•

www.mapy.nature.cz

•

www.sekm.cz

•

www.jaromericenr.cz

Další podklady, které byly využity při zpracování dokumentace EIA jsou uvedeny
v samostatných přílohách dokumentace.

136

Dokumentace EIA

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely
na zpracování dokumentace:
Ing. Josef Gresl

držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle
ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (rozhodnutí MŽP o udělení autorizace č.j. 58610/ENV/12
ze dne 11. 7. 2012, rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j.
3198/ENV/17 ze dne 15. 2. 2017)

Podvesná XI 6470, 760 01 Zlín

+420 777 678 270, josef@gresl-eia.cz

Další zpracovatelé jsou uvedeni v samostatných přílohách předkládané dokumentace EIA.

Datum zpracování dokumentace:
listopad 2019

Podpis zpracovatele dokumentace

137

