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Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) 
 

Prioritní 

oblast 
Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení 

1 

Opatření 1.1.2  
Rozvoj a zkvalitnění 
dopravní 
infrastruktury pro 
zlepšení dopravní 
dostupnosti a 
prostupnosti území 
včetně dopravy 
v klidu 

Přestože hlavní dopady opatření byly identifikovány jako 
potenciálně pozitivní, mohou mít některé z aktivit také 
potenciálně negativní vliv. Jedná se zejména o dopady 
výstavby a modernizace vnitřních propojovacích silničních 
komunikací ve městě, kdy po dobu trvání stavebních činností 
při výstavbě a rekonstrukcích může dojít k dočasnému 
negativnímu působení na životní prostředí a obyvatele (hluk, 
emise do ovzduší, narušení pohody).  

Projektům výstavby a rekonstrukcí silničních komunikací 
musí být věnována zvýšená pozornost, a to důsledným 
uplatňováním požadavků procedur EIA, naturového 
hodnocení, případně požadavkům procedur povolování 
staveb v případech, že projekty nebudou podléhat hodnocení 
EIA či naturovému hodnocení. Při posuzování konkrétních 
projektů je třeba požadovat posouzení alternativ a 
preferovat takové trasování a provedení komunikací, které 
zajistí minimalizaci dopadů na životní prostředí. Při výběru 
projektů je dále třeba zajistit, aby nové silnice byly vhodně 
situovány vzhledem k obydleným územím a doprava na 
těchto komunikacích neměla nepříznivé dopady na životní 
prostředí a obyvatele zejména v oblasti hluku a emisí. 
Výstavbu i modernizaci je potřeba plánovat způsobem, který 
maximálně sníží vlivy na ovzduší, hluk i faktor pohody po 
dobu výstavby / modernizace komunikací 
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Opatření 1.1.3  
Zlepšení podmínek 
pro alternativní 
způsoby dopravy a 
jejich popularizace 

Opatření v převážné většině zahrnuje typové projekty v oblasti 
cyklodopravy, a proto bude generovat převážně pozitivní vlivy 
na ŽP. A to nejen v oblasti snížení vlivů dopravy na ovzduší a 
hluk, ale také v oblasti EVVO, neboť součástí opatření jsou i 
typové osvětové projekty. Pozornost je pouze potřeba věnovat 
výstavbě nových cyklotras a to v souvislosti s potenciálními 
vlivy na cenné přírodní složky ve městě a jeho okolí. Bez 
konkrétní specifikace plánovaných tras však nelze toto riziko 
podrobněji vyhodnotit. 

Pokud by mělo dojít k trasování cyklostezek v kontaktu 
s lokalitami soustavy Natura 2000, měly by být využity 
stávající zpevněné i nezpevněné cesty, či by trasa měla vést 
po hranici PO či EVL. Pokud by toho bylo dosaženo, opatření 
by mělo na PO a EVL minimální vliv. Opatření je silně závislé 
na lokalizaci, negativní vliv opatření na území Natura 2000 
lze očekávat pouze v případě výstavby cyklostezek přes 
lokality předmětů ochrany PO a EVL, v takovém případě 
mohou být cyklostezky zdrojem negativních vlivů (rušení, 
narušení biotopů ...) pro některé evropsky významné druhy a 
biotopy. Záměr v takovémto případě musí být posuzován 
zvlášť dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
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Opatření 1.2.1 
Vybudování 
obchvatových 
komunikací (části 
městského 
obchvatu). 

Opatření zahrnuje podporu dopravní infrastruktury, a to 
včetně obchvatových komunikací, které přinášejí snižování 
vlivů na ovzduší a hluk v důsledku eliminace kongescí, provozu 
na kvalitnějších komunikacích, i zvýšení bezpečnosti silniční 
dopravy. Tomuto opatření, resp. projektům a záměrům, které 
budou v jeho rámci připravovány, musí být přesto věnována 
zvýšená pozornost, a to především z hlediska potenciálních 
střetů s předměty ochrany přírody, vlivů na fragmentaci 
krajiny, zábor zemědělské a lesní půdy, potenciální vliv na 
vodní režim ad. 

Projektům výstavby a rekonstrukcí silničních komunikací 
musí být věnována zvýšená pozornost, a to důsledným 
uplatňováním požadavků procedur EIA, naturového 
hodnocení, případně požadavkům procedur povolování 
staveb dle stavebního zákona v případech, kdy projekty 
nebudou podléhat hodnocení dle výše uvedených procedur. 
Dále je potřeba věnovat zvýšenou pozornost výběru 
podporovaných projektů pomoci mechanismu, navrženého v 
kap. 11 tohoto Vyhodnocení „Kritéria pro výběr projektů“. 
Při posuzování konkrétních projektů je třeba požadovat 
posouzení alternativ a preferovat takové trasování a 
provedení komunikací, které zajistí minimální dopady na 
životní prostředí. Při výběru projektů je dále třeba zajistit, 
aby nové silnice byly vhodně situovány vzhledem k 
obydleným územím a doprava na těchto komunikacích 
neměla nepříznivé dopady na životní prostředí a obyvatele 
zejména v oblasti hluku a emisí ze spalovacích motorů, aby 
nové komunikace pokud možno nebyly realizovány na 
zemědělské nebo lesní půdě, a aby nedocházelo k 
negativnímu ovlivnění předmětů ochrany zvláště chráněných 
území, ÚSES, VKP, resp. EVL a PO, chráněných v rámci 
soustavy NATURA 2000 
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Opatření 3.1.3 
Využití odpadu. 

Typové projekty mohou reprezentovat výstavbu a modernizaci 
zařízení pro materiálové využití odpadů (např. kompostárny), 
zařízení pro energetické využití odpadů (spalování, 
spoluspalování odpadů), systémy pro sběr, svoz a využití 
biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), včetně 
energetického využití, např. fermentace). Potenciální projekty 
energetického využití odpadů (spalovny), případně výstavba 
jiných výše jmenovaných typů zařízení na likvidaci odpadu, 
budou vždy vyžadovat důkladné posouzení. A to především z 
hlediska vlivů na ovzduší, hluk, vodu, případně zábor ZPF, 
přičemž vliv na problematiku odpadů je – vzhledem k cíli 
snížení skládkování – pozitivní. 

Uvedeným záměrům musí být během výběru projektů k 
podpoře v rámci IPRÚ věnována zvýšená pozornost a v 
relevantních případech musí být důsledně aplikovány 
procedury dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Zejména v případě technologií na 
energetické využití odpadu (např. spalovny), či nakládání 
s biologicky rozložitelným odpadem (např. kompostárny) 
musí být pečlivě posouzen nejen vliv plánované technologie 
na životní prostředí (zejména ovzduší), ale také vhodná 
lokalizace, zejména z hlediska efektivního zásobování zařízení 
(eliminace negativních vlivů z dopravy odpadů 
k využití/zneškodnění). IPRÚ nabízí mj. nástroj na 
optimalizaci rozmístění potřebných zařízení na území ORP 
(zejména v případě kompostáren a podobných zařízení). Na 
uvedené opatření musí být zvláště zaměřen monitoring vlivů 
provádění IPRÚ.  
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Opatření 3.2.2 
Zajištění a výstavba 
opatření 
protipovodňové 
ochrany 

Uvedené opatření přináší zvýšená rizika. Typové projekty 
mohou zahrnovat obnovu, výstavbu a rekonstrukce, případně 
modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně a 
úpravy terénu pro zajištění povodňové ochrany. V tomto 
případě je zvláště nezbytné pečlivé posouzení konkrétních 
záměrů, protože projekty nejsou lokalizovány a tedy nelze 
vyloučit jejich možný negativní vliv na předměty ochrany ZCHÚ 
či soustavy Natura 2000. V souvislosti s realizací těchto aktivit 
by dále mohlo dojít například k částečnému záboru plochy 
přírodních biotopů, změně vodního režimu lokalit, zániku 
biotopů některých předmětů ochrany, záboru zemědělské či 
lesní půdy a podobně. 

Při posuzování konkrétních projektů je třeba preferovat 
takové provedení projektů, které zajistí minimální dopady na 
životní prostředí. Aktivity musí být realizovány tak, aby 
nedocházelo k ohrožování zvláště chráněných území, lokalit 
soustavy Natura 2000 ani dalších cenných přírodních území. 
V relevantních případech je třeba vyžadovat posouzení 
projektů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
ŽP, ve znění pozdějších předpisů, případně naturová 
hodnocení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
Opatření zaměřená na retenci vody v krajině by měla dále 
reflektovat i související otázku klimatických změn, tedy 
problematiku extrémního sucha. 

 


