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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Identifikační údaje:
Název: Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice
Záměr je zařazen pod kódem ULK1123 a naplňuje dikci bodu 49 Silnice všech tříd a místní
komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (2 km);
ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity
dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající
stavby (1 000 vozidel za 24 hodin), kategorie II přílohy č. 1 zákona.
Charakter záměru:
Předmětem posuzovaného záměru je novostavba, přeložka komunikace I. třídy v
dvoupruhovém uspořádání. Jedná se liniovou dopravní stavbu kategorie S11,5/90 o celkové
délce 20,588 km. Záměr navrhuje variantní umístění plochy odpočívky v prostoru poblíž
křižovatky Volfartice a variantní řešení křižovatek. Vlastní návrh komunikace je však
posuzován v jedné aktivní variantně. Záměr je rozdělen na dva dílčí úseky Děčín – Benešov
nad Ploučnicí a Benešov nad Ploučnicí – Manušice.
Kapacita (rozsah) záměru:
V úseku Děčín – Benešov nad Ploučnicí o délce 7 350 m jsou navrženy tři křižovatky MÚK
Jedlka v km 4,535 (variantně úrovňová křižovatka Benešov nad Ploučnicí – západ v km
5,895), křižovatka v km 7,450 (variantně nerealizace křižovatky), MÚK Benešov nad
Ploučnicí – východ v km 8,575, a dále 20 mostních objektů na komunikaci a 1 mostní objekt
přes komunikaci, tunel cca v km 3,000 v místě přechodu trasy přeložky silnice I/13 přes
skalní výběžek a ekodukt nad komunikací v km 4,230.
V úseku Benešov nad Ploučnicí – Manušice o délce 13 238 m jsou navrženy tři křižovatky:
křižovatka v km 13,735 a v km 17,315 (obě variantně MÚK), MÚK Manušice v km 22,413,
dále 11 mostních objektů na komunikaci a 7 mostních objektů přes komunikaci.
Záměr přeložky silnice I/13 v celém úseku Děčín - Manušice dále zahrnuje realizaci přeložek
komunikací, propustků, zárubních zdí, objektů odvodnění komunikací, úprav vodotečí,
přeložek inženýrských sítí, protihlukových opatření, oplocení, sadových úprav a dalších
souvisejících provozních staveb.
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Umístění záměru:
kraj:

Ústecký, Liberecký

obec:

Děčín, Malá Veleň, Benešov nad Ploučnicí, Dolní Habartice, Velká Bukovina,
Žandov, Volfartice, Horní Libchava a Česká Lípa

k. ú.

Březiny u Děčína, Malá Veleň, Benešov nad Ploučnicí, Ovesná, Dolní Habartice,
Malá Bukovina, Velká Bukovina, Karlovka, Žandov u České Lípy, Volfartice, Horní
Libchava, Manušice.

Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ:

65993390

Zpracovatel oznámení: Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, spol. s r.o., (Držitel autorizace
k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP č.j. 3772/603/OPV/93, prodloužené rozhodnutím
č. j. 48068/ENV/06, 3032/ENV/11, 70572/ENV/15).
Závěr:
Záměr „Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice“ naplňuje dikci bodu 49 kategorie II přílohy
č. 1 zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle
citovaného zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je dle vyjádření
Ministerstva životního prostředí dle § 21 písm. n) zákona (č.j. MZP/2020/710/2480 ze dne
12. 6. 2020) Krajský úřad Ústeckého kraje.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření doručených od
dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, dotčené veřejnosti a
veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice“
může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle
citovaného zákona.
V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která musí být zpracována autorizovanou
osobou ve smyslu § 19 zákona a v rozsahu dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, je nutné se
zaměřit zejména na následující oblasti:


pokud je to možné a technicky proveditelné předložit variantní řešení přeložky silnice
I/13 popř. dílčích úseků a provést jejich komplexní zhodnocení s důrazem na
podrobné geologické zmapování rizikových oblastí, důsledné hodnocení vlivu všech
variant na krajinný ráz, včetně hodnocení konkrétních stavebních objektů a
vizualizací umístění záměru do krajiny. V opačném případě podrobně odůvodnit
předložení jediného řešení ve vztahu k možnostem širšího území;



zpracovat hlukovou a rozptylovou studii se zohledněním relevantních požadavků v
obdržených vyjádřeních;



zpracovat posouzení vlivů na veřejné zdraví se zohledněním závěrů přepracované
hlukové a rozptylové studie;



podrobně popsat možné kumulativní a synergické vlivy předmětného záměru dle
relevantních požadavků obdržených ve vyjádřeních zejména se souvisejícími
liniovými stavbami a s důrazem na přírodní a krajinné složky životního prostředí;



v samostatné hydrogeologické studii vyhodnotit důsledně ze všech aspektů vlivy
záměru na vodní útvary a zejména zdroje pitné vody s důrazem na vodní režim v
území včetně vyhodnocení do jaké míry bude vodní režim realizací a provozem
záměru ovlivněn. Na základě výsledků vyhodnocení stanovit odpovídající monitoring
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a opatření včetně návrhu způsobu zadržení srážkové vody v místě záměru přírodně
blízkými způsoby podle principů udržitelného hospodaření s dešťovými vodami;


zpracovat rámcovou migrační studii, která zahrne i hodnocení vlivů na funkce prvků
stávajícího a navrhovaného ÚSES. Ve vztahu k identifikovaným vlivům na migrační
průchodnost krajiny stanovit efektivní opatření eliminující bariérový efekt novostavby
komunikace;



v rámci relevantní kapitoly dokumentace vyhodnotit vlivy záměru na klima a odolnost
a zranitelnost záměru vůči klimatickým změnám. Vyhodnocení bude vycházet z
metodického doporučení MŽP (č. j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017);



vyhodnotit podrobně přímé i nepřímé vlivy na biologickou rozmanitost dle vydaného
metodického doporučení MŽP (č. j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017).
Navržená opatření odůvodnit z hlediska jejich efektivity;



provést detailní bilanci množství vytěžené zeminy a množství potřebné zeminy včetně
její kvality, uvést návrh způsobu rekultivace dočasně vyjmutých pozemků včetně
zařízení staveniště a dále i návrh na využití přebytku zemin v konkrétních koncových
zařízeních. S ohledem na tyto skutečnosti vyhodnotit vliv záměru na půdy;



provést přesné zmapování sesuvných území a jejich zakreslení do situace, sestrojení
účelové mapy náchylnosti území k sesuvným pohybům, s dostatečnou mírou
přesnosti stanovit rozsahy záborů a odvodnění nutných pro stabilizaci těchto území;



zpracovat biologické hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1192 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů bezprostředně dotčeného
území, včetně návrhu záchranných či kompenzačních opatření se zohledněním
relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních;



podrobně vypořádat všechny požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v
doručených vyjádřeních. Tuto kapitolu zařadit na úvod dokumentace, kde bude
popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány a
vzešlá opatření řádně zapracovat do příslušné kapitoly dokumentace (D. IV.).

S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků
a dalších subjektů požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu tištěných verzí,
která odpovídá počtu dotčených samosprávných celků a jedné elektronické verzi na
technickém nosiči dat.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 25. 6. 2020 oznámení záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - Manušice“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Záměr naplňuje svojí
podstatou bod 49 v kategorii II, přílohy č. 1 zákona. Příslušným úřadem k provedení
zjišťovacího řízení je dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje. Oznámení
záměru splňuje náležitosti podle § 6 odst. 4 a 6 zákona, proto jej příslušný úřad dopisem ze
dne 29. 6. 2020 pod č. j.: KUUK/104544/2020, spis. zn.: KUUK/103367/2020/2 rozeslal
v souladu s § 6 odst. 7 zákona dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům. Zveřejnění informací v souladu s § 16 odst. 1 písm. a) zákona bylo provedeno na
informačním systému CENIA (kód záměru ULK1123) dne 26. 6. 2020, a v souladu s § 16
odst. 2 na úřední desce Ústeckého kraje dne 3. 7. 2020 a na úředních deskách dotčených
územních samosprávných celků dne 1. 7. 2020 (Město Benešov nad Ploučnicí, Město Česká
Lípa, Statutární město Děčín, Obec Dolní Habartice, Obec Malá Veleň Obec Volfartice, Obec
Velká Bukovina), dne 2. 7. 2020 (Obec Horní Libchava) a dne 3. 7. 2020 (Liberecký kraj,
Město Žandov). Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní
samosprávné celky se mohly k oznámení záměru vyjádřit ve lhůtě do 2. 8. 2020, resp. do
3. 8. 2020 neboť 30 den lhůty připadal na den pracovního klidu.
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V souladu s § 7 odst. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, zda záměr může mít
významný vliv na životní prostředí popř. na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti a zda podléhá posouzení vlivů záměru na životní
prostředí podle tohoto zákona. Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení
obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s ohledem na povahu,
celkový rozsah záměru, jeho umístění v rámci velkoplošného zvláště chráněného území,
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí,
především pak na základě vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních
samosprávných celků, dotčené veřejnosti a veřejnosti, ve kterých obdržel relevantní
odůvodněné připomínky a požadavky ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu.
S přihlédnutím k těmto požadavkům byly specifikovány výše uvedené oblasti.
Ke zveřejněnému oznámení záměru obdržel příslušný úřad během zjišťovacího řízení níže
uvedená vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených orgánů státní
správy (stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení záměru):
Příslušný úřad obdržel vyjádření, která neobsahovala požadavek na další posuzování vlivů
podle zákona od následujících subjektů: Rada Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého
kraje, Městský úřad Česká Lípa a Obec Malá Veleň (podmíněný souhlas, viz níže).
Dále je uvedeno stručné shrnutí vyjádření s požadavkem na další posouzení záměru podle
zákona:
Hejtman Libereckého kraje ve svém vyjádření ze dne 29. 7. 2020 k předloženému
oznámení sděluje, že Liberecký kraj požaduje řešit veškeré křižovatky na jeho území jako
mimoúrovňové. Liberecký kraj dále požaduje zpracování vyhodnocení vlivů na životní
prostředí i u varianty přeložky v severním koridoru v úseku Nový Bor – Kamenický Šenov –
Děčín. Liberecký kraj nesouhlasí s realizací odpočívky Volfartice a navrhuje hledat řešení
například v blízkosti průmyslové zóny Česká Lípa. Toto řešení pak požaduje posoudit v
dokumentaci EIA.
Město Benešov nad Ploučnicí ve svém vyjádření ze dne 27. 7. 2020 požaduje záměr
vzhledem k jeho rozsahu posoudit podle zákona, zejména z hlediska zachování trvale
udržitelného rozvoje a socioekonomických dopadů nejen pro občany města Benešov nad
Ploučnicí.
Město Žandov ve svém vyjádření ze dne 31. 7. 2020 pod č. j. MěÚŽ 686/2020 požaduje,
aby předložený záměr byl posuzován dle výše uvedeného zákona. Záměr není zpracován s
ohledem na současný stav poznatků a metod posuzování, jak požaduje výše uvedený
zákon, umístění koridoru přeložky vychází ze zastaralých koncepcí (řeší se již od počátku
90. let, první zmínky jsou z let sedmdesátých), které neakceptují současný stav silniční sítě
ani stávající možnosti alternativního řešení. V rámci dokumentace je požadováno zohlednění
zásad Politiky územního rozvoje a Dopravní sektorové strategie. Podrobné rozpracování
kapitoly zdůvodnění záměru (odborné a objektivní odůvodnění nezbytnosti záměru s
vypracováním SWOT analýzy a ekonomické efektivnosti např. programem HDM-4), řádně
popsat a vyhodnotit varianty (zdůvodnění jejich výběru, výhody a nevýhody), zpracování
studie s dopravním modelem distribuce a intenzit silniční dopravy a podrobnějších prognóz
dopravních intenzit, posouzení vlivu stavby na fragmentaci území, rozdělení přirozených
celků a nevratnou změnu krajinného rázu, vypracování přehledu záborů ZPF a PUPFL podle
tříd jejich ochrany a pro jednotlivá katastrální území, výpočet odhadu množství vytěžené
zeminy a množství potřebné zeminy včetně její kvality, a dále i návrh na řešení v případě
záporného poměru těchto zemin, zpracovat vizualizace stavby, podrobný průzkum
sesuvných území, podrobné posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody zejména ve
vztahu k CHOPAV, konkretizaci opatření z hlediska ochrany ovzduší a ochrany proti
nadměrnému hluku a odborné prověření plánované odpočívky a křižovatky Volfartice u
místní části Radeč.
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Obec Volfartice ve svém vyjádření ze dne 29. 7. 2020 pod čj. OÚV/659/2020 požaduje
posouzení záměru podle zákona. Ve svém vyjádření uvádí obsahově totožné požadavky
jako Město Žandov.
Obec Horní Libchava ve svém vyjádření z 14. 7. 2020 úvodem upozorňuje na rozpor
s Politikou územního rozvoje a Dopravní sektorové strategie MŽP, upozorňuje na umístění
stavby v CHKO České středohoří zejména v relaci s narušením krajinného rázu, rizika
kumulativních vlivů na biodiverzitu, migrační prostupnost a celkovou zátěž v území.
Současně upozorňuje na nevhodnost vedení trasy mezi Horní Libchavou a Volfarticemi a
polohu mostní estakády nad obytnou zástavbou. Vzhledem k poloze vůči obytné zástavbě
považuje tuto trasu z hlediska emisí a hluku za nedostatečně prověřenou a pro obě obce za
nepřijatelnou. Požaduje prověřit přemístění křižovatky v km 4,58 v obci Manušice do prostoru
poblíž 8 km. Závěrem požaduje záměr posoudit podle zákona.
Obec Malá Veleň ve svém vyjádření ze dne 29. 7. 2020 s realizací záměru souhlasí za
předpokladu splnění těchto připomínek:
1) V trase plánované přeložky nebo v její těsné blízkosti jsou umístěny v katastru obce dva
vodní zdroje (vodojemy), včetně pramenišť (na p. p. č. 892/1 a 1165/2) a jeden soukromý
vodní zdroj na p. p. č. 1088/4 a 1096/9 a navazující vodovodní řady.
2) Požadujeme provést protihluková opatření po celé délce průchodu přeložky komunikace v
částech obce Soutěsky a Jedlka tak, aby nebyla překročena normová hodnota hluku v
přilehlých obytných domech.
3) Upozorňujeme na možnost sesuvu svahů nad plánovanou přeložkou komunikace a
nutnost dostatečného zajištění těchto svahů proti sesuvu.
Obec Velká Bukovina ve svém vyjádření ze dne 27. 7. 2020 pod čj. OVB-297/2020 úvodem
upozorňuje na rozpor s Politikou územního rozvoje a Dopravní sektorovou strategií,
upozorňuje na umístění stavby v CHKO České středohoří zejména v relaci s narušením
krajinného rázu, rizika kumulativních vlivů na biodiverzitu, migrační prostupnost a celkovou
zátěž v území. Požaduje vyhodnocení rizika ztráty funkce prvků ÚSES (LBC 17 Velká
Bukovina, IP 56, RBC 1357 Výslunní a LBK 6), posouzení vlivů na prameniště pitné vody, ze
kterého je správní území obce zásobováno. Závěrem jsou uvedeny požadavky na
zpracování dokumentace v obecných okruzích (krajinný ráz, sesuvná území, zábory ZPF,
ochrana vod, ovzduší a ochrana před hlukem, migrační prostupnost).
Obec Dolní Habartice ve svém vyjádření ze dne 13. 7. 2020 a jeho doplnění ze dne
20. 7. 2020 úvodem upozorňuje na rozpor s Politikou územního rozvoje a Dopravní
sektorovou strategií MŽP. Dále sděluje, že v katastru obce dojde realizací k ohrožení
vodních zdrojů, které zásobují i část města Benešov nad Ploučnicí, upozorňuje na umístění
v hodnotných plochách CHKO České středohoří ve vztahu ke krajinnému rázu, na zábory
ZPF, omezení migrační propustnosti v území, hlukovou a imisní zátěž z přemostění údolí,
které končí u obytné zástavby a pokračuje prudkým stoupáním. Z uvedených důvodů
požaduje záměr posoudit podle zákona.
Magistrát města Děčín zaslal prostřednictvím tajemníka magistrátu k předloženému
oznámení souhrnné vyjádření ze dne 21. 1. 2017 pod č. j. MDC/70528/2020, ve kterém
souhrnně uvádí připomínky za státní správu a samosprávu (Statutární město Děčín).
Z hlediska ochrany vod je uveden požadavek na zpracování hydrogeologického posouzení
vlivu stavby na povrchové a podzemní vody a zároveň posouzení současného stavu a
způsobu využití stávajících zdrojů vody, posouzení možnosti jejich kvantitativního a
kvalitativního ovlivnění touto stavbou a jejím provozováním. Dále je požadováno, aby v
blízkosti stavby v místech přiblížení k zástavbě a zejména v oblasti projektovaných zářezů
byly vymezeny oblasti možného kvantitativního a kvalitativního ovlivnění vydatnosti a kvality
jímané vody individuálních jímacích objektů. Z hlediska ochrany přírody vzhledem k rozsahu,
v jakém má být dotčena vegetace, doporučuje záměr posoudit dle citovaného zákona.
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Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen
ČIŽP) zaslala vyjádření ze dne 29. 7. 2020 pod Zn. ČIŽP/44/2020/5539, ve kterém z hlediska
ochrany přírody a krajiny požaduje posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
KHS územní pracoviště Děčín zaslala k oznámení vyjádření ze dne 31. 7. 2020 pod č. j.
KHSUL 41836/2020, ve kterém konstatuje, že s ohledem závěry „Akustického posouzení,
zak. číslo 19.0454-04“ z 02/2020 a rozsah stavby, požaduje orgán ochrany veřejného zdraví
dopracování posouzení záměru v bodu „Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví“ a požaduje
pokračovat v projednávání záměru v celém rozsahu zákona.
KHS územní pracoviště Libereckého kraje se sídlem v Liberci zaslala k oznámení
vyjádření ze dne 30. 7. 2020 pod č. j. KHSLB 13572/2020, ve kterém navrhuje posuzovat
záměr podle zákona. V rámci zpracované dokumentace EIA požaduje, aby bylo
dopracováno hodnocení vlivu na zdraví obyvatel s ohledem na akustickou zátěž z nově
navrhovaného záměru.
Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa“) se k předloženému
oznámení vyjádřila dopisem ze dne 30. 7. 2020 pod č. j. SNPCS 04823/2020. Správa
úvodem shrnuje své připomínky k oznámení záměru: absence variantního řešení,
nedostatečnost vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, vlivů na přírodní stanoviště, biologického
hodnocení, nevhodnost umístění z hlediska geologických poměrů v území. Závěrem Správa
požaduje využít stávající koridor vedení silnice I/13 rozšířením stávající komunikace a
řešením obchvaty obcí a měst, dopracovat popis technických opatření na úroveň možného
relevantního vyhodnocení významnosti vlivů, zpracování variantního řešení, zhodnocení
kumulativních vlivů s dalšími dopravními stavbami, zpracovat podrobnější průzkumy o
přírodních poměrech v území.
AOPK RP Ústecko, správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“) se
k předloženému oznámení vyjádřila dopisem ze dne 29. 7. 2020 pod č. j. SR/1752/UL/20202. Agentura úvodem shrnuje obecné připomínky k záměru:
Záměr přeložky silnice I/13 není předkládán ve variantním řešení (z hlediska odlišného
vedení alternativních tras, nikoliv z hlediska variantních řešení jednotlivých stavebních
objektů zde předkládaného návrhu). Chybí podstatné vstupní informace o území ve vztahu k
rizikovým oblastem náchylným k sesuvným pohybům (zmapovaný plošný a hloubkový
rozsah sesuvů), které jsou nezbytné pro řádné zhodnocení vlivu záměru na životní prostředí.
Není dostatečně reflektováno umístění záměru do velkoplošného chráněného území CHKO
České středohoří. Hodnocení vlivů je provedeno na obecné úrovni a negativní vlivy záměru
jsou zjednodušovány a bagatelizovány. Nejsou zohledněny kumulativní vlivy se souvisejícími
liniovými stavbami z hlediska ovlivnění přírodních a krajinných složek prostředí (přeložka I/13
Děčín – Ludvíkovice – Folknářská spojka a silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava). Nejsou
zpracována některá klíčová hodnocení v dostatečné podrobnosti a se zohledněním všech
okolností (řada hodnocení má být provedena až v dalších fázích projektové dokumentace).
Rozsah záboru, kácení, nutné úpravy vodotečí, technické zabezpečení stavby, vliv na
krajinný ráz musí být zhodnoceny již ve fázi hodnocení EIA, neboť na nich by mělo být
postaveno posouzení, zda je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí únosná. Opatření na
ochranu přírody a krajiny jsou navržena na velmi obecné úrovni. Některá navíc přímo
vyplývají ze zákona (výjimka dle §56 zákona), jiné jsou u takových záměrů nezbytností
(vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, migrační studie) a nelze je považovat za opatření vedoucí
k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů. Provedené
biologické průzkumy neposkytují dostatečnou znalost pro uspokojivé zhodnocení míry
ovlivnění místních populací vzácných a ochranářsky významných druhů. Učiněné závěry
nejsou argumentačně podloženy a dotčené území není řádně zmapováno.
Vlivy na zvláště chráněná území nejsou zhodnoceny z hlediska akceptovatelnosti nebo
významnosti, pouze je konstatováno, že pozornost bude nutné věnovat konečnému návrhu
technického řešení stavby s ohledem na minimalizaci vlivů záměru. Hodnocení vlivů na
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz
6/9

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

krajinný ráz nezohledňuje skutečnost, že ochrana krajinného rázu je předmětem ochrany
zvláště chráněného území a mimořádné přírodní a krajinářské hodnoty údolí Ploučnice.
S jeho závěry a stručným odůvodněním AOPK nesouhlasí. Agentura dále nesouhlasí se
zhodnocením vlivů na biologickou rozmanitost, ekosystémy a VKP a s některými tvrzeními,
které mají snahu bagatelizovat a zmírňovat vlivy záměru. Agentura nesouhlasí se závěrem,
že z hlediska problematiky povrchových a podzemních vod v případě stanovených opatření
na jejich ochranu nebude výstavba ani provoz představovat významné riziko pro životní
prostředí v daném území. Oznámení se neustále odvolává na nutnost provést podrobný
inženýrsko-geotechnický průzkum, tudíž všechny vlivy nejsou v současné době známé a
potřebná opatření logicky nelze stanovit. S ohledem na závažnost rizik vyplývající z
dostupných studií (možnost aktivace mohutných sesuvů, které mohou ohrozit i obydlená
území) považuje Agentura způsob vyhodnocení těchto rizik za naprosto nedostatečné.
Agentura závěrem konstatuje, že z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny
představuje záměr závažné narušení přírodního prostředí rozsáhlé části CHKO, zahrnující
podstatné negativní ovlivnění krajinného rázu, hlukové zatížení stávajících klidových lokalit,
další fragmentaci krajiny a značné poškození přírodních hodnot s rizikem poklesu biologické
rozmanitosti. Vyhodnocení záměru zcela postrádá variantní návrhy v trasování přeložky I/13
a jejich komplexní porovnání ve vztahu k problematice vlivu na přírodní prostředí a krajinu a
ke geologicky rizikovému území. Agentura rovněž považuje za nezbytné, návrh a hodnocení
variantních řešení průběžně konzultovat.
Vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti
Příslušný úřad dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel celkem 401 podání vyjádření
veřejnosti a dotčené veřejnosti, včetně petice „Proti výstavbě přeložky silnice I/13 v úseku
Děčín – Manušice.“ Ve vyjádřeních je mimo odůvodněných nesouhlasů veřejnosti
upozorňováno zejména na nesoulad záměru s nadřazenými strategickými dokumenty a
územními plány obcí, na devastaci hodnotného území a kulturních charakteristik ve vztahu
ke krajinnému rázu, nevhodnost zásahů do biotopů z hlediska zvláštní druhové ochrany,
ohrožení vodních zdrojů, ohrožení zemědělského půdního fondu a okolního zemědělského
hospodaření, nadměrné zatížení obyvatelstva hlukem a emisemi z dopravy ve vztahu
k místním poměrům (lokální inverze), problematiku převedení podstatné části dopravních
intenzit ve směru z Děčína na Nový Bor, omezení migrační prostupnosti krajiny (i ve vztahu
k ovlivnění funkce ÚSES), nevhodné zásahy do VKP, vedení přeložky v území s vysokým
rizikem sesuvů, problematiku likvidace odpadů z provádění stavby, problematiku omezení
rekreačního potenciálu a navýšení bezpečnostních rizik. Dále je požadováno zohlednění
nepřímých vlivů na klimatické změny v důsledku zvýšeného rizika snížení retence vody
v krajině. Řada obdržených vyjádření upozorňuje na dílčí nedostatky biologického průzkumu
a vlastního hodnocení vlivů na živočichy a rostliny (zejm. bezobratlí, ptáci, ryby,
obojživelníci), nedostatky hodnocení vlivů na vodní ekosystémy, ochranná vodárenská
pásma a CHOPAV. Ve vyjádřeních veřejnosti je souhrnně upozorňováno, že
akceptovatelnost záměru není v oznámení prokazatelně doložena. Součástí vyjádření jsou i
náměty na variantní řešení (tunelové varianty, zkapacitnění stávající silnice I/13 s obchvaty
obcí apod.)
Příslušný úřad po prostudování obsahu všech obdržených vyjádření veřejnosti formuloval
podstatné okruhy pro zpracování dokumentace, které jsou uvedeny pod výrokovou částí
závěru zjišťovacího řízení. Současně je zpracovateli dokumentace uložena povinnost
zohlednit všechny relevantní požadavky na zpracování dokumentace z došlých vyjádření
popř. uvést důvod, proč tyto požadavky zohledněny nebyly.
Vzhledem k počtu a obsahu došlých vyjádření, které příslušný úřad obdržel, je závěr
zjišťovacího řízení vydán v rámci prodloužené lhůty dle § 7 odst. 4 zákona.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
a nelze se proti němu odvolat. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených
orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Dotčené územní samosprávné celky (viz níže) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o
neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je podle
§ 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme o
vyrozumění elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (koutecky.j@kr-ustecky.cz)
popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to
v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také na Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru ULK1123.
Rozdělovník k č. j.: KUUK/127876/2020
Oznamovatel:
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX 386, Zeyerova 1310,
460 55 Liberec
Dotčené územní samosprávné celky:
2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
3) Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
4) Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
5) Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa 1
6) Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
7) Město Žandov, Náměstí 82, 47107 Žandov u České Lípy
8) Obec Malá Veleň, Jedlka 46, 405 02 pošta Děčín 2
9) Obec Dolní Habartice, Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín
10) Obec Velká Bukovina, Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina
11) Obec Volfartice, Volfartice 59, 471 12 Volfartice
12) Obec Horní Libchava, Horní Libchava 60, 471 11 Horní Libchava
Dotčené orgány státní správy:
13) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2
14) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
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15) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36
Česká Lípa 1
16) AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, Litoměřice
17) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
18) ČIŽP OI, Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
19) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská
1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
20) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 31
Liberec
21) OBÚ Most, U Města Chersonu 1429, 434 01 Most
22) MŽP, odbor obecné ochrany přírody a krajiny - ochrana ZPF, Vršovická 65,
100 10 Praha 10
23) AOPK ČR, Správa NP České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
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