KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V Karlových Varech dne 22. 8. 2014
č. j. 2376/ZZ/14
Vyřizuje: Ing. Skálová / 221

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některýc h
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Identifikační údaje:
Název:

„Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35-22,85)“

Charakter záměru:

Záměr řeší úpravu trasy stávající silnice I/20 ve staničení
km 21,35 – 22,85. Úsek silnice se nachází mezi obcemi Bečov
nad Teplou a Krásné Údolí. Začátek řešeného úseku odpovídá
konci města Bečov nad Teplou, konec řešeného úseku se nachází
v blízkosti rybníků nad Bečovem (přibližně 600 m severně
od Nových Domků). Hlavním důvodem pro úpravu silnice
je odstranění nehodovosti v projednávaném úseku.

Kapacita (rozsah) záměru:
Délka úseku silnice:

cca 1500 m

Varianta V1 „minimalistická“:
celkový zábor ploch:

29 890 m2

navrhovaná průjezdní rychlost:

30 – 35 km/h

výška opěrných zdí a zídek:

do 1,0 m

Varianta V2 „úsporná“:
celkový zábor ploch:

34 180 m2

navrhovaná průjezdní rychlost:

40 km/h (plynulý průjezd rychlostí 50 - 55 km/h)

průměrná výška opěrných zdí:

6,0 m (maximálně 8,5 m)

Varianta V3 „normativní“:
celkový zábor ploch:

39 552 m2

navrhovaná průjezdní rychlost:

60 km/h

průměrná výška opěrných zdí:

7,0 m (maximálně 13,5 m)

Umístění:
kraj:

Karlovarský

obec:

Bečov nad Teplou

katastrální území:

Bečov nad Teplou

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO : 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e -mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Termín zahájení a dokončení stavby: zahájení cca v roce 2015 - 2016
Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Souhrnné vypořádání připomínek:
K záměru se vyjádřil Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
Karlovarský kraj; Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje; Česká inspekce životního prostředí,
oblastní inspektorát Plzeň; Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem;
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad; Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního prostředí a Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR.
Příslušný orgán ochrany přírody (Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR) vyloučil vliv na lokality Natura 2000.
Záměr není v rozporu s platným Územním plánem města Bečov nad Teplou.
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
konstatuje, že záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“). Všechny tři varianty
předpokládají zábor ZPF pouze v nejnutnějším rozsahu. Převážně se jedná o zemědělské půdy
s podprůměrnou produkční schopností (V. třída ochra ny). Po posouzení uvedených variant řešení
doporučuje krajský úřad z hlediska ochrany ZPF jako nejvýhodnější variantu č. 1, neboť ta
předpokládá nejmenší zásah do ZPF. Vzhledem k tomu, že ani jedna z variant nepředstavuje výrazný
negativní zásah do ZPF a s přihlédnutím k důvodům stavby (zvýšení bezpečnosti silničního provozu náprava úseku komunikace s vysokou dopravní nehodovostí) a k omezeným technickým možnostem
stavby, je možné souhlasit i s variantou 2 nebo 3. K odnětí půdy ze ZPF pro výše uvedenou stavbu bude
zapotřebí souhlasu orgánu ochrany ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů. Tento souhlas (závazné stanovisko) je nezbytným podkladem k vydání rozhodnutí
podle zvláštních předpisů. Žádost o udělení souhlasu je nutno podat u Magistrátu města Karlovy Vary,
odboru životního prostředí.
Vydání požadovaného souhlasu orgánu ochrany ZPF bude řešeno v rámci navazujících řízení.
Karlovarský kraj se záměrem souhlasí za podmínky, že při rozhodování o konečné podobě záměru
budou dodržovány platné právní předpisy, respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy
a pro realizovanou variantu budou dodržena navržená kompenzační opatření uvedená v oznámení
záměru v kapitole D.IV.
Tato připomínka je zohledněna v závěru zjišťovacího řízení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň z hlediska ochrany přírody upozorňuje
na to, že je nutné postupovat při kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
a zároveň požaduje, aby byl v lokalitě proveden dendrologický průzkum. V případě, že bude nezbytností
kácení vzrostlé dřeviny rostoucí mimo les, musí být součástí stavby na vhodných místech náhradní
výsadba dřevin.
Tato připomínka je zohledněna v závěru zjišťovacího řízení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem z hlediska ochrany vod
upozorňuje na to, že je nutné projednat způsob a podmínky vypouštění srážkových vod z pozemních
komunikací s místně příslušným vodoprávním úřadem. Dále požaduje, v případě, že by během stavby
mohlo dojít k ovlivnění individuálních zdrojů pitné vody v blízkosti navrhované komunikace, navrhnout
příslušná opatření a práce provádět pod vedením autorizovaného hydrogeologa .
Tato připomínka je zohledněna v závěru zjišťovacího řízení.
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Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí z hlediska ochrany pozemků určených
k plnění funkcí lesa považuje v souladu s názorem zpracovatele oznámení za nejvhodnější variantu
V2. Navrženou variantu V3 považuje za méně vhodnou z důvodu více než 2 x většího záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa, přičemž pozitivní efekt této varianty je nepoměrně menší.
Splnění požadavků bude řeš eno v rámci navazujících řízení, přičemž v závěru zjišťovacího řízení
je doporučeno při výběru varianty k realizaci záměru přihlédnout k vyjádřením uplatněným
v rámci posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se záměrem
souhlasí a konstatuje, že je potřeba získat k záměru výjimku z ochranných podmínek pro zvláště
chráněný druh vřesovec pleťový.
Jedná se o připomínku informativního charakteru. Splnění požadavků bude řešeno v rámci
navazujících řízení.
Ostatní subjekty, které se k záměru vyjádřily, nemají k záměru připomínky.
Závěr:
Záměr „Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35-22,85)“ naplňuje dikci bodu 9.1 kategorie II
přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dle § 7 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle tohoto zákona. Na základě zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou
(km 21,35-22,85)“
nemá významný vliv na životní prostředí
a n e b u d e posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
za dodržení následujících podmínek:


Pro realizovanou variantu budou dodržena navržená kompenzační opatření uvedená v oznámení
záměru v kapitole D.IV (oznámení je zveřejněno v elektronické verzi na internetové adrese:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK477).



Před vydáním územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, bude v lokalitě proveden
dendrologický průzkum. V případě, že bude nezbytné kácet vzrostlé dřeviny rostoucí mimo les,
musí být součástí stavby na vhodných místech náhradní výsadba dřevin.
Před vydáním územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, bude nutné v případě, že by
během stavby mohlo dojít k ovlivnění individuálních zdrojů pitné vody v blízkosti navrhované
komunikace, navrhnout příslušná opatření a provádět práce pod vedením autorizovaného
hydrogeologa.



Doporučení: Při výběru vhodné varianty realizace záměru doporučuje příslušný úřad přihlížet
k vyjádřením vydaným z hlediska ochrany ZPF a z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí
lesa.

Odůvodnění:
Příslušný úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení z hlediska jeho vlivu na životní
prostředí. Došlá vyjádření obsahovala upozornění na dodržování platné legislativy a navržených
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kompenzačních opatření uvedených v oznámení záměru, vyjádření ohledně nejvhodnější varianty
záměru a doplňující požadavky. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr nemá významný vliv na životní prostředí., a to za dodržení výše stanovených podmínek.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.
Došlá vyjádření (v příloze):
Karlovarský kraj, ze dne 18. 8. 2014 (výpis z usnesení ze dne 21. 8. 2014)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 13. 8. 2014
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 1. 8. 2014
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 11. 8. 2014
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, ze dne 11. 8. 2014
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, ze dne 1. 8. 2014
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, ze dne 30. 7. 2014
Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
ze dne 13. 8. 2014

otisk razítka

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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