OBEC VYSOKOV

Lenka Keltnerová
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
Liberec 3
CZ – 460 02
Ve Vysokově dne 27.11.2009
Č.j.:444/2009
Věc: Stanovisko k předložené dokumentaci
I/33 Náchod – Obchvat, I/14 Vysokov – Vrchoviny, žádost o vyjádření
k územnímu řízení
Odpovídáme na váš dopis č.j.400/2009 ze dne 26.10.2009 kterým jste nás požádali o
vydání stanoviska k výše uvedenému záměru a jehož součástí byla neúplná dokumentace
k územnímu řízení. Dne 9.11.2009 jsme vás požádali doplnit tuto dokumentaci přes datovou
schránku o aktualizovaný Dendrologický průzkum, Exhalační studii a Hlukovou studii. Dokumenty
nám byly doručeny dne 12.11.2009, listem č.j. 425/2009 s požadovanými přílohami.
Předložená dokumentace k výše uvedenému záměru k vydání stanoviska byla
zpracovávána a konzultována průběžně a jsou zde datované oddíly od 12/2007 až po
aktualizaci09/2009.
S ohledem na průběžné konzultace, odsouhlasování dokumentace a zapracovávání našich
věcných připomínek a změn obec vydává
souhlasné stanovisko
k záměru I/33 Náchod – Obchvat, I/14 Vysokov – Vrchoviny s těmito podmínkami, které je nutné
zapracovat do vydání územního rozhodnutí pro tento záměr.
1.

Dokončení a zapracování trasy navrhované stavby změnou č.2 ÚP obce Vysokov
- do platného územního plánu obce (podmínka pro vydání územního rozhodnutí)

2.

Protihluková stěna (vlevo) až po okružní křižovatku a částečně po III/30416
- vyvolané změnou tvaru okružní křižovatky (nové napojení III/30416) a úprav terénu
v prostoru křižovatky. Vlastní posouzení hladiny hluku vyvolané provozem křižovatky
nebylo posuzováno (vyšší intenzity + nižší rychlosti).
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3.

Odvodnění komunikace (svahů násypů, zářezů tělesa a odtoku z retenční nádrže)
- v technické zprávě není popsáno a v PD dokumentaci není nijak řešeno. Toto je též
v rozporu se stanoviskem k EIA a životnímu prostředí, kde je požadováno
povrchové vody intravilánu odvádět kanalizací.

4.

Plán organizace výstavby, plochy pro zařízení staveniště, skládky a meziskládky
- zajištění přístupu na staveniště bude probíhat v trase trvalého a dočasného záboru
stavby, tak jak bylo předloženo záborovým elaborátem. Místní a účelové komunikace
nebudou stavbou používány, pokud toto nebude smluvně ošetřeno s vlastníky a obcí.
Plochy pro zařízení staveniště, skládky a meziskládky stavebního materiálu, zeminy,
ornice atd. nejsou projektem uvažovány, v záborovém elaborátu zapracovány a tudíž
neposouzeny. Z tohoto důvodu předpokládáme, že se na k.ú. Vysokova nebudou
vyskytovat. Přístup na staveniště bude z I/33( I/14, III/30416 a III/30413).

5.

Zapracování požadavků všech dotčených vlastníků pozemků na k.ú. Vysokova
- z důvodů projektantem v začátku připomínkování dokumentace slíbeného veřejného
projednání s vlastníky dotčených pozemků, které se do dnešního dne neuskutečnilo.
S mnohými z nich, pak do dnešního dne nikdo nejednal a uvažovaný záměr neprojednal.
(Týká zejména p. Benjamína Macka, Zaidlerových, Cvejnových, Bernáškových Pozděnových
a dalších a přístupů na jejich pozemky, případně využití jejich pozemků a cest stavbou)

6.

Průchod pro pěší s osvětlením pod SO 203 v km 0,420 (pěší, turistická a naučná stezka)
- kterým je nutné zajistit trvalý přístup obyvatel části Písník a dále do Náchoda.
Osvětlení je požadováno z důvodů zastínění stávajícího osvětlení z obce násypem
zemního tělesa a mostem SO 203.

7.

Zastávka autobusu na III/30416 ve směru do Vysokova (proti nově navrhované zastávce)
- pokud bude možno navrhnout s ohledem na intenzity vyjíždějící z SO 131 na III/30416
a rozhledové poměry dané zastíněním případným stojícím autobusem. Toto by bylo
možné dořešit dopravním značením.

8.

Hydrogeologický posudek (včetně pasportizace domovních studní a pramenišť)
- jedná se o požadavek ze závěrečného stanoviska posouzení EIA na životní prostředí
z roku 2006

9.

Tunel ČD (přímé propojení Česká Skalice – Náchod) v Písníku pod SO 131 a 203
- zajistit a prověřit, že nebude v kolizi s navrhovanou stavbou tunelu

V dalším stupni PD, pak požadujeme zapracování následujících bodů, které nejsou v této
dokumentaci zapracovány, byť na ně bylo také při projednávání dokumentace upozorňováno
1.

Požadujeme zřízení chodníku pro pěší podél III/30416 z důvodů zajištění bezpečnosti
- v případě, že tato komunikace bude užívána stavbou nebo jako objízdná trasa v době
výstavby, požaduje obec z důvodů zajištění bezpečnosti pohybu osob pohybujících se
na této komunikaci a to mezi silnicí a železnicí v úseku od kapličky po odbočku
k obecnímu úřadu a dále pak od retenční nádrže k odbočce na Starkoč

2.

Zajištění trvalého, bezpečného a čistého průchodu/průjezdu po stezkách a
pěšinách pro cyklisty a pěší dotčených budovanou trasou a to napříč a podél stavby
- pro zajištění přístupu pro pěší a cyklisty mezi horním koncem Vysokova a části
v Písníku a dále k Náchodu, týká se také cesty ke Kramolně (SO 122, 141)

3.

Zajištění přístupu pro vozidla zajišťujících obslužnost daného území (část Písník)
– v průběhu výstavby zajistit přístup pro vozidla zajišťující svoz odpadu, přístup
vlastníků pozemků k nemovitostem
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4.

Pasportizaci místních a účelových komunikací v majetku obce a ostatních vlastníků
- které jsou v blízkosti stavby a mohou být stavbou využívány, případný návrh opatření
k jejich využití včetně znemožnění neoprávněného přístupu vozidel zajišťujících stavbu
na ně.

5.

Pasportizaci domů a vegetace podél trasy na hranici dočasného a trvalého záboru
- které jsou v blízkosti stavby a mohou být stavbou poškozeny vlivem staveništní
dopravy, vibrací stavebních mechanizmů, případně nevhodně volenými technologiemi a
postupem výstavby.

6.

Pasport studní a pramenišť (požadavek byl součástí vyjádření k EIA životnímu prostředí)
- které jsou v blízkosti stavby a mohou být stavbou poškozeny. Jedná se o případné
prohloubení studní, zřízení vodovodních přípojek a zajištění náhradní dodávky vody

7.

Vyřešení starých skládek (zejména skládky u Lva na části I/14 v km 0,250 SO 101)
- v projektové dokumentaci se nadále nezohledňuje stará skládka z 80 let a způsob
rekultivace této skládky. Na toto bylo již několikráte upozorňováno a přesto v projektu i
nadále nebylo zohledněno.

8.

Protihluková opatření v průběhu výstavby (výměna oken u dotčených nemovitostí)
- projekt neřeší hluk z výstavby (provozu stavebních mechanizmů - vrtné soupravy,
těžká stavební technika, nákladní vozidla)

9.

Opatření na zlepšení životních podmínek a snížení dopadu stavby na obyvatelstvo
- snížení prašnosti a znečišťování komunikací vybudováním oklepových zón na
přístupových komunikacích na staveniště, skládky a zařízení staveniště. Výstavbu
odkališť a retenčních jímek, zachycujících splavené kaly a dešťovou/záplavovou vodu
ze staveniště, která by mohla znečistit a zaplavit přilehlé pozemky pod stavbou (v
zastavěné části obce, zejména v části Písník).

10.

Vybudování oplocení na hranici dočasného, trvalého záboru v zastavěné části obce
– u dotčených pozemků, kde bude stavbou přerušeno stávající oplocení, bude pozemek
vlastníků na hranici dočasného, následně trvalého oplocení

11.

Plochy určené pro rekultivace, uložení přebytečné zeminy a ornice a přístupy na ně
– projekt neuvažuje, co bude s přebytkem z výkopu a ornice ze stavby, součástí
projektu není ani hmotnice určující přesuny hmot na trvalé skládky/úložiště a
meziskládky, pokud se budou na k.ú. Vysokova vyskytovat.

12.

Plochy určené pro náhradní výsadbu za mimolesní a lesní zeleň na kú. Vysokov
- po konzultaci s obcí budou určeny pozemky pro náhradní výsadbu za mimolesní
zeleň. V případě výsadby v zastavěné části obce, pak požadujeme nepoužívat takové
druhy, které v období pylové sezóny zvyšují rizika alergických reakcí. Dále budeme
požadovat náhradu za trvalý zábor PUPFL vykoupením a zalesněním náhradních ploch.
Veškeré zásahy v lesních porostech budou s obcí konzultovány a nebudou probíhat
v nepříznivých ročních obdobích pro vegetaci.

13.

Úprava napojení lesní cesty SO 162 v km 1,5 SO 102 pro obsluhu lesního pozemku
– dojde ke zkrácení přístupové cesty a to tak, aby nedocházelo ke zbytečnému záboru
lesního pozemku a také, aby nedocházelo ke zbytečnému snížení nivelety v místech,
kde by měla naopak stoupat

14.

U SO 510 doporučujeme namísto odpojení propojení se stávajícím plynovodem
- v dolní části v Písníku je okruh napojený a propojený přes přípojku upravovanou
v rámci SO 502 (dl. 213 m) v rámci zajištění dodávky plynu do Písníku, je možné
namísto bypassu a opatření při výstavbě SO 203 zajistit dodávku propojením těchto
koncových větví přípojek, namísto rušení této přípojky.
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15.

Koordinace s uvažovanou odbočkou I/14 na Červený Kostelec v km 0,900 na SO 102
- a její zanesení do změny č.2 ÚP - viz předložena a v březnu 2009 projednávaná
studie, tj. dořešeni, koordinace a dopracováni tohoto projektu s tímto projektem,
zejména pak dopady na další objekty – např. rozšíření zemního tělesa koruny vozovky
z důvodů zvýšení počtu jízdních pruhů o připojovací a odbočovací pruhy, např. na
mostě SO 205. (zpracovatelem této dokumentace je také firma Valbek spol. s r.o.)

16.

Variantní řešeni SO 204 most a nebo násyp s mostkem na SO 102 v km 0,540 - 0,630
- doplnění varianty násypu s mostkem o rozměrech zajišťující přístup do části Písník a
zřízení přístupové cesty pro obsluhu nákladním vozidlem. Tento bod nebyl dořešen
z důvodů nedojednání problematického pozemku pč. 393/7 s čp. 157, kde ani z projektu
není jasné, bude-li se čp. 157 demolovat nebo nikoliv. Podle majetkového vyřešení pak
bude použita jedna z variant. Toto řešení bylo projektantovi v průběhu projednávání
předloženo a odpovídá studii/variantě zakreslené v ÚP města Náchoda. Tuto změnu je
třeba zohlednit i v uložení inženýrských sítí v tomto úseku.

17.

Majetkové dořešení cesty SO 131 a určení následného vlastníka této komunikace
- cesta není v součastné době ve vlastnictví obce (vlastní Královehradecký kraj, Benjamín
Macek, ČD – majetkově nedořešeno 30 let). Obec nepřevezme tuto komunikaci nebo její
část, pokud tato nebude majetkově vypořádaná v celém rozsahu od napojení na stávající
úsek ve vlastnictví obce (v Cihelně), až po napojení na III/30416 podle projektu

Závěr:
K vaší žádosti o vyjádření majitele dotčených pozemků vám sdělujeme, že v současné době
není znám a ani přibližný termín zahájení stavby, včetně jejího financování a dokončení a z tohoto
důvodu by bylo od nás nezodpovědné a předčasné abychom udělili souhlas s vložením obecního
majetku do navrhované stavby. Dalším důvodem je dosud nedokončená změna č.2 ÚP Vysokov a
navrhovaná stavba není zapracována v platném územním plánu obce v celém navrhovaném rozsahu.
Koncept tohoto stanoviska/dopisu v tomto znění byl projednán na zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 25.11.2009 a zastupitelstvo obce Vysokov pověřilo starostu zasláním
stanoviska k dokumentaci DÚR.

S pozdravem
Oldřich Bohadlo
starosta

Příloha: Zaslaná dokumentace bude vrácena poštou.
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