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ÚVOD
Předmětem tohoto dokumentu je podrobnější posouzení stavby jižního obchvatu obce Velké
Přílepy (dále jen „obchvat“) z hlediska velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí
a doložení reálnosti této stavby v koordinaci s navrhovaným záměrem dle požadavků Magistrátu
hlavního města Prahy č.j. MHMP 1493024/2018 ze dne 19.9.2018.
Potřeba stavby obchvatu vyplynula z procesu EIA záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek
mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ (dále jen „přeložka II/240). Návrh obchvatu
je vhodným opatřením řešící problematické napojení přeložky II/240 na obec Velké Přílepy ulicí
Kladenskou s nevyhovující kapacitou a technickým stavem.
Stavba obchvatu naplňuje dikci bodu 48 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
(pozemní komunikace s délkou nad 2 km a intenzitě dopravy nad 1000 voz/den) a podléhá
zjišťovacímu řízení.
Předkládaný dokument obsahuje následující části:
a)

doložení modelu dopravy v případě realizace obchvatu (AF-CITYPLAN, s.r.o., 03/2019)
a porovnání akustické situace v zájmovém území bez a s tímto obchvatem

b)

vyloučení zásadních rizik z hlediska vlivů na ŽP v trase obchvatu

c)

v přílohové části je dokladováno, že obec Velké Přílepy i Středočeský kraj realizaci obchvatu
podporují.

Ke stavbě obchvatu byla zpracována Technická studie „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“, VPÚ
DECO PRAHA a.s., 08/2018.
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1. STRUČNÝ POPIS STAVBY
Stavbou je plánovaná silniční komunikace „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ (dále jen „obchvat“)
která řeší připojení silnice III/00710 na stávající silnici II/240 v úseku Lichoceves - Velké Přílepy
mimo centrum obce, kde je dnes silnice III. třídy trasována v nevyhovujícím prostorovém
uspořádání po ulici Kladenská. Ke stavbě obchvatu byla zpracována Technická studie „Jižní
obchvat obce Velké Přílepy“, VPÚ DECO PRAHA a.s., 08/2018 [1].
Trasa obchvatu je vedena jižně od Velkých Přílep, začíná napojením z plánované okružní
křižovatky na silnici II/240, která je plánována v rámci projektu Obecní soubor Statenice. V km
cca 0,410 je navržena nová styková křižovatka, kde se na obchvatovou silnici napojuje stávající
silnice II/240 z Velkých Přílep. V km cca 1,250 je navržena přeložka polní cesty mostním objektem
nad navrhovanou silnicí. Na konci úseku trasa prochází v zářezu v prostoru lokálního biocentra.
Následně je komunikace ukončena v navržené okružní křižovatce a napojena na stávající silnici
III/00710. Komunikace je navržena v návrhové kategorii S 7,5/70. Délka komunikace je 2 015 m.
V km cca 0,410 je navržena styková křižovatka, kde se na navrhovanou komunikaci připojuje
stávající silnice II/240 z Velké Přílepy.
V km cca 1,250 je navržena přeložka polní cesty mostem nad navrhovanou silnicí. Most je
navržen jako jednoduchý rámový most o rozpětí cca 17,5m. V rámci příčného uspořádání se
počítá s volnou šířkou mostní konstrukce 10,0 m, přičemž se předpokládá 4,0 m šířky pro
přeložku polní cesty a 6,0 m šířky pro přechod drobné zvěře přes obchvatovou komunikaci.
Přechod pro zvěř bude doplněn keřovým pásmem, které bude navazovat na stávající alej podél
současné, obchvatem přerušené polní cesty. Zároeň bude most na svých koncích doplněn
o technické zábrany (oplocení), které budou drobnou zvěř navádět do keřového pásma.
Umístění stavby obchvatu s napojením na přeložku II/240 je patrné z obr 1 a dále z grafické
přílohy A4 dokumentace EIA.
Obr. 1 Situace obchvatu Velkých Přílep
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2. ZMĚNY DOPRAVNÍCH INTENZIT A AKUSTICKÉ SITUACE VYVOLANÉ
REALIZACÍ OBCHVATU
Návrh obchvatu je vhodným opatřením řešící problematické napojení navržené přeložky II/240
na obec Velké Přílepy ulicí Kladenskou s nevyhovující kapacitou a technickým stavem.
Realizací obchvatu dojde k výraznému odlehčení dopravy v centru obce a tím ke zlepšení všech
složek životního prostředí významných pro obyvatelstvo (hluková situace, kvalita ovzduší,
socioekonomické vazby v obci, bezpečnost chodců).
Pro účely posouzení změn dopravních intenzit vyvolaných realizací obchvatu byl zpracován
dopravní model (AF-CITYPLAN s.r.o., 03/2019) [2]. Z následujícího rozdílového obrázku je patrný
pokles celkové denní dopravy až o 7500 vozidel v ul. Pražská a 500 - 1000 vozidel ul. Kladenská.
Obr. 2 Rozdíl zatížení silniční sítě mezi variantou aktivní (přeložka s obchvatem) a variantou
nulovou (bez přeložky i obchvatu) [2]

S ohledem na trasování obchvatu zcela mimo zastavěnou část obce lze očekávat, že provoz na
obchvatu (cca 7400 vozidel/den) nebude znamenat překračování hygienických limitů hluku
u stávající obytné zástavby.
Realizací obchvatu dojde k nárůstu dopravy na přeložce mezi MÚK u Lichocevsi a MÚK Svrkyně,
a to o cca 25% (viz obr 3 a 4). V tomto úseku přeložky II/240 je v dokumentaci EIA navržen zemní
val s tím, že parametry zemního valu budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace
přeložky II/240, a to s ohledem na závěry akustické studie, která bude aktualizována na základě
dopravního modelu zohledňujícího obchvat Velkých Přílep. V tomto smyslu je v kap. D.IV
Dokumentace EIA navržena podmínka.
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Obr. 3 Zatížení silniční sítě - stav přeložka s obchvatem [2]

Obr. 4 Zatížení silniční sítě - stav přeložka bez obchvatu [4]

(poznámka: k této kapitole je komentován nejméně příznivý stav, tj. rok 2040 bez SOKP)
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3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ STAVBY NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Záměr je plánován v zemědělsky intenzivně využívané krajině jihozápadně od obce Velké Přílepy.
Většina trasy protíná ornou půdu, pouze při napojení obchvatu se dotýká lesního porostu
a travinobylinných společenstev. Lokálně budou také ovlivněny meze a polní cesta
s doprovodnou alejí ovocný dřevin, tzv. Statenická cesta.
V následující tabulce je uveden výčet zjištěných změn prvků životního prostředí dotčeného
území. Znaménkem (+) je označena situace, kdy daná změna je v přímém kontaktu s daným
prvkem, (+/-) označuje potenciální nepřímý vliv vyplývající ze vzdáleného výskytu, (-) značí, že
daný prvek se v blízkosti nevyskytuje.
Tab. 1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Environmentální charakteristika

Výskyt

Kategorie

podkategorie

Zvláště chráněná území

Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Lesy

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Natura
2000
Migrace
živočichů

Rašeliniště
Vodní toky
Rybníky
Jezera
Údolní nivy
Registrované OOP (VKP)
Nadregionální
biocentrum
biokoridor
Regionální
biocentrum
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Evropsky významné lokality
Ptačí oblasti (PO)
Dálkové migrační koridory
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+
+/+/+
+
-

Poznámka

Nevyskytují se.

Lesní porost v koncovém úseku
obchvatu.
Nevyskytují se.
Podmoráňský potok
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
RBK 1136
LBC 13
LBK 9
LBK 11
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.

Environmentální charakteristika
Kategorie

Výskyt

Poznámka

podkategorie

Památné stromy
Dobývací prostory (těžené i netěžené)
Chráněné ložiskové území
Prognózní zdroje nerostných surovin
Poddolovaná území
Vodní plochy
Ochranná pásma vodních zdrojů
CHOPAV
Přírodní park
Území hustě zalidněná
Staré ekologické zátěže

+/-

Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytuje se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Nevyskytuje se.
Nevyskytuje se.
Obec Velké Přílepy
Nevyskytují se.

Stavbou obchvatu budou dotčeny převážně člověkem silně ovlivněné biotopy, zejména
intenzívně obdělávaná pole. Rozsah záboru půdy u navrženého obchvatu odpovídá analogickým
komunikacím stejných kategorií. Významnost zásahu je dána zastoupením bonitně nejcennějších
půd v I. a II. třídě ochrany. S ohledem na jejich plošný výskyt v celém zájmovém (i širším) území
se jim nelze vyhnout.
S ohledem na charakter stavby a charakter dotčeného území jsou dalšími potenciálně dotčenými
složkami životního prostředí zejména fauna, flora a ekosystémy (dotčení prvků ÚSES - LBK 9,
LBK11 a LBC 13 a drobného lesního porostu (VKP)).
V lokalitě ovlivněné stavbou záměru je pohyb živočichů vázán na fragmenty porostů rozptýlené
zeleně. Není zde přítomna žádná významná migrační cesta, která by sloužila k pravidelným
dálkovým migracím významnějších druhů velkých savců. Pohyb živočichů v daném území je
převážně difuzní bez významnější směrové orientace, je sezónně proměnlivý v závislosti na
rozmístění zdrojů potravy.
Obchvat není v kontaktu s žádným zvláště chráněným územím, přírodním parkem ani lokalitou
Natura 2000. V trase ochvatu se nevyskytují vodní toky, CHOPAV ani OPVZ. V dotčeném území se
nenachází poddolované území, dobývací prostory, CHLÚ ani prognózní zdroje.
V další části tohoto dokumentu byla proto pozornost věnována především možným vlivům na
zájmy ochrany přírody s důrazem na problematiku vlivů na ÚSES, VKP, migrační prostupnost
území a možné ovlivnění populací zvláště chráněných druhů rostlin.
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3.1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Podle biogeografického členění ČR (Culek 1996) spadá zájmové území do Řipského bioregionu.
Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30 - 70 m. Podloží je tvořeno
permokarbonskými sedimentárními horninami, které jsou překryty vrstvou vápnitých křídových
sedimentů nebo kvartérních spraší. V půdním pokryvu převažují černozemě. Území spadá
do teplé klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou 8-9 °C a srážkovými úhrny 450-500 mm.
Potenciální přirozenou vegetací větší části bioregionu je mozaika teplomilných doubrav
(pravděpodobně svaz Quercion petraeae, zejména Potentillo albae-Quercetum). Vzácnější jsou
teplomilné typy dubohabřin (asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků
byly vyvinuty lužní lesy, většinou podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, především PrunoFraxinetum.
Přirozenou náhradní vegetací na suchých stanovištích jsou xerotermní trávníky, na mělkých
půdách svazu Festucion valesiaceae, v mezofilnějších podmínkách svazů Koelerio-Phleion
phleoidis a Bromion. Na vlhkých loukách byly zastoupeny různé asociace svazů Alopecurion
pratensis a Arrhenatherion. V lesních lemech se vzácně objevují společenstva svazu Geranion
sanguinei, křoviny svazů Prunion spinosae i Prunion fruticosae.
V současnosti v bioregionu dominuje orná půda (cca 71 %), lesy mají charakter menších
fragmentů. Přirozené porosty dubohabřin a doubrav jsou často nahrazeny druhotnými
akátinami. V bezlesí převládají agrikultury, louky jsou jen ojedinělé.
Území spadá do teplé klimatické oblasti (T2). Geomorfologicky je součástí Podberounské
soustavy, Brdské podsoustavy, celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule, okrsku Turská
plošina.
Realizací jižního obchvatu Velkých Přílep nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území. Dojde
však k ovlivnění prvků ÚSES lokální úrovně a lesního porostu, který představuje významný
krajinný prvek.
Obr. 5 Převažující charakter území v trase obchvatu, březen 2019
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3.2 BIOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OVLIVNĚNÉHO ÚZEMÍ
3.2.1 METODICKÉ POSTUPY POUŽITÉ PŘI BIOLOGICKÉM PRŮZKUMU A JEHO AKTUALIZACI
Terénní průzkum proběhl pochůzkou v březnu roku 2019, při níž byly registrovány přítomné
druhy rostlin a živočichů, případně jejich pobytové stopy. Dále jsou v komentáři použity údaje
o výskytu rostlin a živočichů, které byly v části zájmového území zaznamenány při terénních
šetřeních v letech 2015-2016, které proběhly ve vegetační sezóně.

3.2.2 VÝSLEDKY BOTANICKÉHO PRŮZKUMU
Plánovaný obchvat odbočuje ze silnice spojující Velké Přílepy a Statenice v místě, kde je podél
stávající silniční komunikace přítomen mezernatý porost náletových druhů dřevin. Dominantními
druhy jsou myrobalán třešňový, bez černý, trnka obecná, topol vlašský, topol kanadský a javor
jasanolistý.
Dále trasa obchvatu křižuje obdělávaná pole. V polních okrajích dominují ostružiníky, kopřiva
dvoudomá, třtina křovištní, bršlice kozí noha, lopuch plstnatý a srha laločnatá.
Mezi km 1,200 a 1,300 obchvat křižuje polní cestu s doprovodnou alejí ovocných dřevin, jako
jsou hrušně, švestky a jabloně. Dále je zde přítomen nálet jasanu ztepilého, dubu letního a bezu
černého. Kvalita podrostu je ovlivněna přísunem živin z okolních polí, je zde patrná eutrofizace
a ruderalizace. V travních porostech dominují konkurenčně silné druhy rostlin, jako je srha
laločnatá, pcháč rolní, merlíky, kokoška pastuší tobolka, jílek vytrvalý, rmen rolní, silenka
dvoudomá, úhorník mnohodílný, lopuch plstnatý, sléz přehlížený, rdesno ptačí, mák rolní,
pampeliška knotovka dvoudomá, kakost maličký a mák vlčí.
Obr. 6 Statenická cesta v místě křížení plánovaného obchvatu
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V km 2,000 se obchvat napojuje na kruhovým objezdem na MÚK přeložky II/240. V místě
napojení dojde realizací záměru k narušení dřevinných porostů s dominancí trnovníku akátu,
habru obecného, dubu letního, dubu zimního, lípy srdčité, přítomny jsou zde dále borovice lesní,
bříza bělokorá, při okrajích trnka obecná, růže šípková a bez černý. Jedná se o severní část LBC
13.
Obr. 7 Dřevinný porost s hojným výskytem trnovníku akátu

Kromě dřevinných porostů budou při napojení obchvatu dotčeny travino-bylinné porosty
s náletem dřevin. Porosty nejsou koseny. Dominují zde druhy jako třtina křovištní, kopřiva
dvoudomá, pelyněk černobýl, vrbovka chlupatá, ovsík vyvýšený, na okrajích hojně ostružiník
křovitý. Roztroušeně zde roste trnovník akát, třešeň ptačí a bez černý. Na výslunných svažitých
polohách jsou přítomny pozůstatky krátkostébelných trávníků s výskytem kostřavy ovčí,
mateřídoušky vejčité, chrpy čekánku a měrnice černé. Z důvodu absence péče do trávníků
expanduje třtina křovištní. Travní porosty jsou součástí LBC 13.
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Obr. 8 Nekosené travino-bylinné porosty

Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, nebyl při
terénních šetřeních v místech záměru doložen. Dle charakteru dotčených biotopů zde jejich
výskyt nepředpokládáme.

3.2.3 VÝSLEDKY ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
Na polích, po nichž je vedena většina plánovaného obchvatu, se vyskytuje společenstvo živočichů
schopných osidlovat tyto intenzívně obhospodařované kultury. V polních kulturách a zejména
na jejich okrajích se vyskytují drobní zemní savci, jako jsou hraboš polní, krtek obecný, hryzec
vodní a myšice křovinná. Z hlediska ochrany přírody je zajímavý výskyt silně ohroženého křečka
polního, jehož nory byly zaznamenávány na okrajích polní cesty, kterou protíná západní část
obchvatu. S ohledem na biotopové nároky tohoto druhu však nelze jeho výskyt vyloučit ani
v jiných částech přímo ovlivněného území. V polních kulturách také po část roku nacházejí
vhodné biotopy i větší savci, kromě srnce obecného byly v přilehlých porostech dřevin nalézány
pobytové stopy divokých prasat, která v době vegetace osidlují zejména pole s kukuřicí. Pole v
území obývá i zajíc polní. V dotčených lesních porostech se vyskytuje liška obecná. Ve starých
ovocných stromech podél Statenické cesty se nacházejí menší dutiny, které mohou v letním
období obývat zástupci netopýrů.
Z ptáků hnízdí v polích v trase obchvatu skřivan polní a pravidelně byl v okolí pozorován také
ohrožený moták pochop. Porost keřů podél polních cest a v rámci LBC 13 využívá k hnízdění
ohrožený ťuhýk obecný, v travních porostech hnízdí i ohrožený bramborníček hnědý. V rámci k.ú.
Lichoceves je v nálezové databázi ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2017) zaznamenán výskyt
kriticky ohroženého strnada lučního. V rámci polních kultur můžeme předpokládat výskyt
ohrožené koroptve polní i křepelky polní. V lesním porostu u Statenické cesty byl zjištěn výskyt
dravců, jestřába lesního a krahujce obecného, na okraji lesa byl pozorován slavík obecný (dle ND
OP AOPK ČR 2019).
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V rámci travních porostů při výslunných okrajích mezí a polních cest se v dotčeném území
vyskytuje také ještěrka obecná. Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých se na ruderálních
porostech při okrajích polí pravidelně vyskytovaly dělnice čmeláků rodu Bombus a mravenci rodu
Formica. Nelze také vyloučit výskyt zlatohlávka tmavého, na polních cestách se může vyskytovat
ohrožený svižník polní.

3.3 PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY ZÁMĚRU NA ROSTLINY A ŽIVOČICHY
3.3.1 CHARAKTERISTIKA OVLIVNĚNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
Realizace stavby bude znamenat narušení terénu a likvidaci rostlinného krytu včetně odstranění
dřevin v celé trase plánovaného obchvatu a napojení na přeložku komunikace II/240. Z hlediska
ovlivnění živé přírody bude významná zejména likvidace travino-bylinných porostů a narušení
porostu dřevin v rámci LBC 13. Dotčené travní porosty nejsou z hlediska ochrany rostlin
významné, jsou silně degradované v důsledku eutrofizace a ruderalizace. Také lesní porost
s hojným výskytem trnovníku akátu nepředstavuje ochranářsky cenné společenstvo. Ovšem
tento lesní porost v severní části LBC 13 je vhodným hnízdním biotopem pro několik druhů
ptáků, například káně lesní, menší dutiny mohou osídlovat sýkory. Také travní porosty
s rozptýleným výskytem keřů jsou hnízdním biotopem ohrožených druhů ptáků, ťuhýka
obecného a bramborníčka hnědého. U ptáků by přímé ohrožení jejich populací hrozilo jen
v případě, že by kácení dřevin a stavební práce probíhaly v době rozmnožování. Také výskyt
bezobratlých je v zájmovém území omezen na travino-bylinné okraje polních cest a polí. Dle
charakteru dotčeného území lze předpokládat výskyt převážně běžných druhů, které jsou široce
rozšířeny v okolní krajině.
Obratlovci zaznamenaní v zájmovém území většinou patří k plošně rozšířeným druhům, které
jsou přizpůsobeny k životu ve fragmentovaném prostředí zemědělské krajiny. Většina nepatří
mezi zvláště chráněné taxony a v daném území mají dostatek náhradních biotopů, takže
životaschopnost jejich populací nebude realizací záměru ohrožena. K přímému ovlivnění jedinců
přítomných druhů obratlovců by mohlo dojít v případě fossoriálně žijících drobných savců.
Většina druhů je však z místa stavby schopna sama uniknout.
Rovněž zábor polních kultur bude znamenat úbytek biotopů pro některé druhy živočichů.
Vzhledem k celkovému rozsahu polních kultur v dané oblasti však nebude tento úbytek
z hlediska vlivu na početnost jejich populací významný. Ze zvláště chráněných druhů bude
záborem polí dotčen např. biotop křečka polního a motáka pochopa.
Ve fázi provozu bude stavba pro většinu obratlovců znamenat zvýšení rizika mortality v důsledku
kolizí s projíždějícími vozidly. Zároveň bude stavba představovat novou migrační bariéru pro
zemní druhy obratlovců. Riziko zvýšené mortality i význam snížení migračního potenciálu lze
do určité míry snížit realizací vhodných zmírňujících opatření. Vyhodnocení těchto vlivů je
uvedeno v následující kapitole.
Provoz nového obchvatu přispěje ke zvýšení hlukové zátěže území. Většina trasy prochází již
antropogenně ovlivněnou krajinou, kde zvýšení intenzit hluku neovlivní významně faktory
pohody pro volně žijící živočichy. Výjimkou je napojení obchvatu na přeložku II/240, kde mohou
být ovlivněny druhy ptáků hnízdících v okolí.
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3.3.2 HODNOCENÍ OVLIVNĚNÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ŽIVOČICHŮ
V následujícím textu je popsán charakter rozšíření zjištěných zvláště chráněných druhů, jejichž
výskyt byl v trase obchvatu zaznamenán nebo jej můžeme na základě vyhodnocení potenciálu
dotčených biotopů předpokládat.
Křeček polní (Cricetus cricetus), silně ohrožený druh
Druh osidlující zemědělské kultury, ve druhé polovině 20 stol. silně ustoupil a v současnosti
se vyskytuje jen v úrodných teplých oblastech v nížinách. Ve vhodných územích může dosahovat
populačních hustot až kolem 10 jedinců na hektar. Početnost na konkrétních polích meziročně
silně kolísá v závislosti na druhu pěstované plodiny. V širším okolí záměru se vyskytuje plošně.
Dle nálezů nor v trase obchvatu v březnu 2019 může dojít k přímému ovlivnění několika jedinců
až nižších desítek jedinců. Křeček polní je také častou obětí střetů s automobily, plánovaná
stavba bude představovat i migrační bariéru pro tento druh. Vlivy záměru na místní populaci je
možné zmírnit opatřeními, která minimalizují riziko usmrcení jedinců v norách během stavebních
prací, opatřeními na zabránění střetů s dopravou a zajištěním průchodů pod silniční komunikací.
Netopýři
Jejich výskyt můžeme přepokládat v lesních okrajích a také v místě Statenické cesty, kde mohou
využít menší dutiny pro svůj úkryt v letním období. Likvidace dřevin by mohla znamenat úbytek
vhodných úkrytů a snížení početnosti netopýrů v rámci dotčeného území.
Moták pochop (Circus aeruginosus), ohrožený druh
Moták pilich (Circus cyaneus), silně ohrožený druh
Motáci jsou dravci, kteří mohou hnízdit i v polních kulturách. V zájmovém území je jejich výskyt
pravděpodobný.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius escubitor)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Tyto zvláště chráněné druhy ptáků mají podobnou ekologii a také v dotčeném území se vyskytují
na lokalitách obdobného charakteru. Hnízdí v otevřené kulturní krajině, často v keřových
porostech na stráních a mezích, v okrajích lesů a polních remízků. Hnízda můžeme najít i na
narušených neobhospodařovaných plochách s roztroušenými keři, pastvinách a zahradách.
V zájmovém území je zaznamenán výskyt ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého. Výskyt
ostatních druhů ptáků nelze dle charakteru dotčených biotopů vyloučit.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ohrožený druh
Slavík obecný byl zjištěn dle údajů v náletové databázi ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2019)
na okraji lesního porostu u Statenické cesty.
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Krahujec obecný (Accipiter nisus), silně ohrožený druh
Jedná se o zvláště chráněný druh, který hnízdní v dřevinných porostech. Dle charakteru
dotčeného biotopu nelze jeho výskyt v okolí záměru vyloučit.
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ohrožený druh
Jestřáb lesní byl pozorován dle údajů v náletové databázi ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2019)
v rámci lesního porostu u Statenické cesty.
Koroptev polní (Perdix perdix), ohrožený druh
Koroptev polní bývala kdysi hojným ptákem běžným v zemědělské krajině, podobně jako křeček
polní v posledních desetiletích silně ustoupila, zřejmě v důsledku intenzifikace zemědělského
hospodaření. V zájmovém území nelze její výskyt dle charakteru dotčených biotopů vyloučit.
Křepelka polní (Coturnix coturnix), silně ohrožený druh
Křepelka je tažný pták. Žije na polích a loukách, hnízdní na zemi. V zájmovém území nelze její
výskyt dle charakteru dotčených biotopů vyloučit.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis), silně ohrožený druh
Tato ještěrka je v nižších a středních polohách rozšířená prakticky po celém území ČR, v minulosti
se její stavy snížily v důsledku intenzifikace zemědělství, zejména scelování pozemků a používání
pesticidů. V zájmovém území byl výskyt ještěrky obecné zaznamenán v travinobylinných
porostech v místě napojení obchvatu na přeložku II/240. Jejím vhodným stanovištěm jsou i
okraje cest.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ohrožený druh
Druh se v současné době šíří a není fakticky ohrožen, v některých oblastech působí i jako škůdce.
V širším okolí záměru osidluje i okraje polí. Jeho výskyt je v místě záměru pravděpodobný.
Svižník polní (Cicindela campestris), ohrožený druh
Svižník polní se vyskytuje po celé ČR, lokálně může být hojný. Jeho výskyt je v místě záměru
pravděpodobný.
Čmeláci (Bombus sp.)
Celý rod je zákonem chráněn v kategorii ohrožený. Počty čmeláků klesají, stále jsou však v české
krajině poměrně hojně a plošně zastoupeni. V širším okolí záměru je jejich výskyt v rámci
dotčených travinobylinných porostů možný.
Mravenci (Formica sp.)
Celý rod těchto „lesních mravenců“ je zákonem chráněn v kategorii ohrožený. Některé druhy
mravenců rodu Formica jsou však v krajině téměř všudypřítomné, a nevyhýbají se ani člověkem
silně pozměněným plochám. V místě záměru byl jejich výskyt zaznamenán v okolí lesního
porostu LBC 13.
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V následující tabulce je uveden seznam zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHD), jejichž
výskyt je v zájmovém území doložen nebo je zde předpokládán.
Přehled zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se vyskytují v zájmovém území nebo zde
není jejich výskyt možné vyloučit.
Druh

Kategorie ohrožení dle
Možné ovlivnění jejich populací
vyhlášky č. 395/1992 Sb.

čmeláci r. Bombus

ohrožený

ztráta hnízdního a potravního biotopu, přímé ovlivnění

mravenci r. Formica

ohrožený

ztráta hnízdního a potravního biotopu, přímé ovlivnění

zlatohlávek tmavý

ohrožený

ztráta biotopu, přímé ovlivnění

svižník polní

ohrožený

ztráta biotopu, přímé ovlivnění

ještěrka obecná

silně ohrožený

ztráta biotopu, přímé ovlivnění

koroptev polní

ohrožený

ztráta hnízdního biotopu, přímé ovlivnění

křepelka polní

silně ohrožený

ztráta hnízdního biotopu

ťuhýk obecný

ohrožený

ztráta hnízdního biotopu

ťuhýk šedý

ohrožený

ztráta hnízdního biotopu

bramborníček hnědý

ohrožený

ztráta hnízdního biotopu

bramborníček
černohlavý

ohrožený

ztráta hnízdního biotopu

pěnice vlašská

ohrožený

ztráta hnízdního biotopu

strnad luční

kriticky ohrožený

ztráta potravního biotopu

moták pochop

ohrožený

ztráta potravního a hnízdního biotopu

moták pilich

silně ohrožený

ztráta potravního a hnízdního biotopu

slavík obecný

ohrožený

ztráta potravního biotopu, působení rušivých vlivů

jestřáb lesní

ohrožený

ztráta potravního biotopu, působení rušivých vlivů

krahujec obecný

silně ohrožený

ovlivnění hnízdního biotopu působením rušivých vlivů

křeček polní

silně ohrožený

ztráta životního biotopu a přímé ovlivnění, fragmentace
biotopu

netopýři

silně ohrožený

ztráta potravního biotopu, možné ohrožení jedinců při
kácení dřevin

3.4 VLIVY NA MIGRAČNÍ PROSTUPNOST ÚZEMÍ
V lokalitě ovlivněné stavbou záměru je pohyb živočichů vázán na fragmenty porostů rozptýlené
zeleně. Není zde přítomna žádná významná migrační cesta, která by sloužila k pravidelným
dálkovým migracím významnějších druhů velkých savců. Pohyb živočichů v daném území je
převážně difuzní bez významnější směrové orientace, je sezónně proměnlivý v závislosti na
rozmístění zdrojů potravy. Na obr. 9 jsou vyznačené častější migrační směry, které využívají
jedinci z lokálních populací při pohybu v rámci svých domovských okrsků. Nejintenzívnější pohyb,
resp. častý výskyt živočichů kategorií B (menší kopytníci) a C1 (drobné šelmy) je v trase obchvatu
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soustředěn do oblasti LBC 13 (km 1,9 – 2,0). Kromě zajíce obecného a srnce obecného se zde
pravidelně pohybují kuna skalní, liška obecná a občas i prase divoké. Tyto druhy využívají také
liniový porost podél polní cesty (LBK 11), kterou obchvat kříží v km 1,25. Cesta navazuje na lesní
porost v okolí bývalého lomu (LBC 16) a živočichové vázaní na tento les se podél cesty dostávají
do polních kultur za potravou. Mezi polní cestou a LBC 13 dochází k častějším pohybům živočichů
ve vazbě na polní cestu, resp. porost podél oplocení průmyslového areálu na jižním okraji
Velkých Přílep. Menší savci využívají také stávající propustek pod silnicí II/240 v blízkosti napojení
plánovaného obchvatu (km 0,1).
Obr. 9 Směry častějších pohybů živočichů v dotčeném území

Plánovaný obchvat omezí migrační průchodnost lokálních migračních tras v západní části území
(LBC 13 a jeho okolí), kde bude jeho vliv posílen působením plánované přeložky silnice II/240. V
místě napojení obchvatu na přeložku bude migrace narušena nejsilněji (bariérový efekt stavby
obchvatu v synergii s okružní a mimoúrovňovou křižovatkou, rušení intenzívním provozem na
přeložce silnice II/240). Dá se očekávat, že většina živočichů tuto část lokality opustí. V místě
křížení obchvatu a LBK 11 v km 1,25 je na přeložce polní cesty naplánován rámový most, o šířce
10 m, který by měl sloužit i k zajištění migrace. Na mostě je pro migraci živočichů navržena
realizace 6 m širokého pásu doplněného výsadbou keřů navazujících na stávající porost podél
polní cesty. Nadchod s takto omezenou šířkou by mohl sloužit jen živočichům kategorie C1. Pro
kopytníky kategorie B bude šířka mostu nedostatečná, resp. mohou jej užívat jen někteří
habituovaní jedinci z místních populací. Nicméně pohyb živočichů této kategorie je v zájmovém
území difúzní a komunikaci dané kategorie mohou přebíhat. Riziko střetů s vozidly lze eliminovat
vhodnými opatřeními (např. světelné a pachové ohradníky).
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Na plánované trase obchvatu může po jeho uvedení do provozu docházet ke střetům živočichů s
vozidly. Kromě výše uvedených druhů se toto riziko týká i silně ohroženého křečka polního, který
se v dané lokalitě vyskytuje. Jedná se o druh, u kterého je mortalita způsobená kolizemi s
dopravou poměrně častá a v menších izolovaných populacích může přispět k dalšímu snižování
jejich početnosti. V dané oblasti bude tento vliv posílen plánovanou stavbou přeložky silnice
II/240. Částečného zmírnění vlivu záměru na křečka polního lze dosáhnout umístěním suchých
propustků pod tělesem obchvatu v úsecích, kde je veden na násypech. Propustky by měly mít
světlost cca 1 m a suché dno pokryté zeminou. Toto opatření přispěje ke snížení vlivu i na další
druhy drobných savců včetně šelem kategorie C1. Pro zmírnění rizika střetů s živočichy kategorie
B je vhodné podél trasy umístit pachové nebo světelné ohradníky.

3.5 OVLIVNĚNÍ PRVKŮ ÚSES A VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ
Vlivy na ÚSES
V rámci zájmového území je vymezeno několik prvků územního systému ekologické stability
(ÚSES) lokální a regionální úrovně. Některé budou realizací záměru ovlivněny.
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit
ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich
vzájemných vazeb. Prvky, které jsou součástí regionálního ÚSES, jsou plošně rozlehlejší
ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK) s minimální plochou podle typů společenstev od
10 do 50 ha. Jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů biochor v rámci určitého
biogeografického regionu. Prvky lokální úrovně jsou plošně méně rozlehlé (obvykle do 5 – 10 ha).
Jejich síť reprezentuje rozmanitost skupin typů geobiocénů v rámci určité biochory.
S ohledem na realizaci přeložky II/240 společně s obchvatem je v dokumentaci EIA navrženo
přeložení prvků ÚSES – viz následující obrázek. V dalším textu je komentována míra dotčení
těchto prvků.
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Obr. 10 Návrh přeložení prvků ÚSES

RBK 1136 Ers – Únětický háj
Vedení obchvatu ve variantě s přeložkou se stávající trasy RBK nedotkne, ovšem jeho trasa bude
ovlivněna realizací mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Pro vyloučení kolize trasy RBK 1136 s MÚK
bylo navrženo jeho přetrasování při severním okraji zastavěného území obce Velké Přílepy.
Trasování RBK 1136 využívá stávající lokální biocentrum LBC – VKP 16 a lokální biokoridor LBK 9.
RBK 5019 (spojnice RBK 1136 a RBK 1140)
Jedná se o regionální biokoridor, který je převážně nefunkční a je veden jihozápadně od obce
Velké Přílepy. Pro omezení jeho kolize s plánovanou přeložkou je navrženo jeho přetrasování.
V km 2,6 přeložky je trasa vedena pod železničním mostem a dále pokračuje jihovýchodním
směrem, kde se napojuje na přetrasovaný RBK 1136. Minimální šířka RBK je 40 m.
Křížení tras biokoridorů či protnutí ploch biocenter s regionálními železničními tratěmi a
vlečkami způsobují prostorovou nespojitost vymezení ÚSES, z pohledu funkčnosti ÚSES však
vesměs nepředstavují vážnější omezení. I v těchto případech je nicméně žádoucí překryvy plošně
minimalizovat (uplatňovat co nejkratší křížení, v ideálním případě kolmá).
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LBC 13
Při realizaci obchvatu s přeložkou dojde k rozdělení LBC 13 na dvě části. Rozloha severní části je
cca 1 ha, rozloha jižní části je cca 3,87 ha. I když dojde k zániku severní části LBC vlivem realizace
obchvatu a následně i MÚK, jižní část LBC 13 bude stále plnit funkci vloženého biocentra. LBC 13
je nyní napojeno na síť ÚSES biokoridorem RBK 1136. Je možné zvážit navržené přetrasování RBK
1136 jižním směrem mimo pozici plánované MÚK, viz obr. 9.
LBK 9
Dle obr. 9 je navrženo vedení LBK 9 podél překládané silnice III/00710 Velké Přílepy – Lichoceves
s napojením na překládanou trasu RK 1136. Toto trasování je možné.
LBK 11
Nová komunikace kříží biokoridor v místě Statenické cesty v km 1,25. Na nové komunikaci je
navržen stavební objekt – most na přeložce polní cesty. Navržena vhodná opatření pro zajištění
funkce překládaného LBK 11 úpravou navrženého mostního objektu.
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody
a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její
stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách, a to registrované VKP a VKP „ze zákona“,
kterými jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
Zákon dále v § 4, odst. 2 uvádí, že VKP „jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce.
Realizací záměru dojde k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je lesní porost
v severní části LBC 13. Jedná se o maloplošný porost s hojným výskytem nepůvodního trnovníku
akátu. Z předložených podkladů vyplývá, že stavba se dotkne lesního porostu pouze okrajově,
i když vlivem realizace obchvatu dojde k izolaci plochy od navazujících přírodních
a polopřírodních biotopů. Vlivem stavby může dojít k oslabení ekostabilizační funkce VKP
v důsledku zásahu do lesního porostu a také provozem obchvatu včetně existence MÚK. Po
ukončení stavební činnosti bude vhodné provést náhradní výsadbu dřevin v návaznosti na
stávající lesní porost.
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3.6 SHRNUTÍ
Stavba obchvatu je navržena v území urbanizovaném, s minimem přírodně významných
chráněných prvků, v blízkosti se nevyskytují zvláště chráněná území, přírodní parky či lokality
soustavy Natura 2000. K jejich ovlivnění nedojde ani působením nepřímých vlivů provozu
obchvatu.
Z prvků, které jsou v zájmu ochrany přírody, zde můžeme nalézt především ty, které tvoří husté
krajinné sítě, a můžeme se s nimi setkat při hodnocení většiny liniových staveb. Dotčeny budou
prvky ÚSES lokálního významu a drobný lesní porost, který je významným krajinným prvkem „ze
zákona“.
Během terénních šetření bylo zjištěno, že stavbou budou dotčeny převážně člověkem silně
ovlivněné biotopy, zejména intenzívně obdělávaná pole. Dotčené travní 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.
Trvalé porosty, které budou stavbou obchvatu ovlivněny, však představují v dané krajině důležité
biotopy pro řadu živočišných druhů. 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 vyskytuje (nebo jejich výskyt na základě
vyhodnocení potenciálu dotčených ploch přepokládáme) několik zvláště chráněných druhů
živočichů, které jsou vázány jak na trvalé porosty, tak na biotopy polních kultur. Tyto zvláště
chráněné druhy mohou být realizací záměru v různé míře ovlivněny a míru ovlivnění bude možné
stanovit na základě terénního průzkumu ve vegetačním období.
Realizací obchvatu bude dotčen lesní porost v části LBC 13, který je dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, významným krajinným prvkem. Před zahájením stavebních prací je nutné
požádat o povolení zásahu do VKP. Vlivem stavby obchvatu může dojít k oslabení jeho
ekostabilizační funkce. Po ukončení stavební činnosti bude vhodné provést náhradní výsadbu
dřevin v návaznosti na stávající lesní porost.
Stavba obchvatu není v kontaktu s prvky regionální úrovně ÚSES. Dojde k dotčení několika prvků
ÚSES lokálního významu. Pro minimalizaci vlivu lze v další fázi PD navrhnout vhodná opatření ve
formě optimalizace navrženého mostního objektu přes LBK 11. S ohledem na plánovanou stavbu
přeložky je dále navrženo přeložení regionálního biokoridoru RBK 1136 a RBK 5019. Je vhodné
v navazující přípravě vymezit v rámci tras RBK 5019 nebo RBK 1136 nové lokální biocentrum.
Navržené přetrasování regionálních biokoridorů nebude znamenat snížení stabilizující funkce
RBK v krajině, neboť biokoridor je v současnosti nefunkční - vymezen na obdělávané orné půdě.
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4. ZÁVĚR
Návrh jižního obchvatu obce Velké Přílepy je vhodným opatřením řešící problematické napojení
navržené přeložky II/240 na obec ulicí Kladenskou s nevyhovující kapacitou a technickým stavem.
Výstavba obchvatu je podporována Středočeským krajem i obcí Velké Přílepy a je v projektové
přípravě.
Stavba obchvatu svou kapacitou podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění. Předmětem tohoto dokumentu bylo detekovat možné významné vlivy stavby
obchvatu z hlediska životního prostředí.
Realizací obchvatu dojde k výraznému odlehčení dopravy v centru obce Velké Přílepy a tím ke
zlepšení všech složek životního prostředí významných pro obyvatelstvo (hluková situace, kvalita
ovzduší, socioekonomické vazby v obci, bezpečnost chodců).
Stavba obchvatu je navržena mimo obytnou zástavbu, v území urbanizovaném, s minimem
přírodně významných chráněných prvků. V blízkosti se nevyskytují zvláště chráněná území,
přírodní parky či lokality soustavy Natura 2000. K jejich ovlivnění nedojde ani působením
nepřímých vlivů z provozu obchvatu.
Stavbou obchvatu budou dotčeny převážně člověkem silně ovlivněné biotopy, zejména
intenzívně obdělávaná pole. Rozsah záboru půdy u navrženého obchvatu odpovídá analogickým
komunikacím stejných kategorií. Významnost zásahu je dána zastoupením bonitně nejcennějších
půd v I. a II. třídě ochrany. S ohledem na jejich plošný výskyt v celém zájmovém (i širším) území
se jim nelze vyhnout.
S ohledem na charakter stavby a charakter dotčeného území jsou dalšími potenciálně dotčenými
složkami životního prostředí zejména fauna, flora a ekosystémy. Dojde k dotčení prvků ÚSES
lokální úrovně a lesního porostu, který představuje významný krajinný prvek. K minimalizaci vlivů
na tyto části přírody je možné navrhnout pro další stupeň projektové dokumentace zmírňující
opatření.
Celkově lze konstatovat, že v trase obchvatu nebyla detekována žádná zásadní rizika z hlediska
vlivů na životní prostředí.

21

SEZNAM PODKLADŮ
[1]

Technická studie „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“, VPÚ DECO PRAHA a.s., 08/2018

[2]

Dopravní model „Přeložka se zohledněním stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“, AFCITYPLAN s.r.o., 03/2019

[3]

Odborný komentář k vlivům stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ na zájmy ochrany
přírody a krajiny, Mgr. Háková, Mgr. Losík, 03/2019

[4]

Dopravní studie „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č. II/101“ AF-CITYPLAN, s.r.o., 12/2017

[5]

Obec Velké Přílepy:

[6]

Krajský úřad Středočeského kraje: www.kr-stredocesky.cz

http://www.velke-prilepy.cz/

22

PŘÍLOHY
Příloha 1

Usnesení Rady Středočeského kraje ze dne 4.2.2019

Příloha 2

Usnesení č. 20/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne
7.3.2019

23

PŘÍLOHA 1

ZDROJ:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/usneseni-rady

24

PŘÍLOHA 2

25

26

27

28

