Město Rovensko pod Troskami
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Ministerstvo životního prostředí
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V Rovensku pod Troskami, 22.9.2020

Vyjádření k dokumentaci I/35 Turnov - Úlibice

Město Rovensko pod Troskami jako dotčený samosprávný celek se v souladu s §8 odst. 2 a 3 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vyjadřuje
k dokumentaci „I/35 Turnov – Úlibice“ takto:
1. Požadujeme zajištění ochrany pramene pitné vody Koudelka, který pokračuje vodotečí vlévající se do
vodoteče Libuňka přibližně v místě plánovaného přemostění silnice III/2821. Od pramene Koudelky
je vedeno potrubí přivádějící vodu z pramene do místní požární nádrže. Vzhledem k velice dobré
kvalitě vody z pramene a vzhledem k stále většímu nedostatku kvalitní pitné vody je nanejvýš zřejmé,
že tento zdroj bude v blízké budoucnosti využit jako doplňkový zdroj pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou. V současné době vzhledem k vydatnosti pramene a stálosti průtoku, plánuje město
Rovensko p.Tr. v místě požární nádrže vybudovat veřejné koupaliště s přírodní kořenovou čistírnou.
V současnosti je na tomto zdroji vody založena funkce požární nádrže, resp. přirozená nenucená
obměna vody v nádrži. Z tohoto důvodu musí být kladen maximální důraz na ochranu vodního zdroje
Koudelka a ochranu přítoku do nádrže před poškozením, znečištěním nebo ovlivněním a to zejména
v souvislosti s odvodněním silnice I/35, které by mělo být situované v této lokalitě (nejnižší bod
nivelety komunikace v blízkosti recipientu).
2. Přibližně od km 13,5 do km 14,7 bylo v předchozích variantních řešeních předpokládáno vedení trasy
v tunelu, a to v celém tomto úseku. V Oznámení záměru ani v Dokumentaci I/35 Turnov – Úlibice
není o tunelovém objektu zmínka, proto se domníváme, že s tímto řešením již není počítáno. Vedení
trasy tunelem ve výše uvedeném úseku nebo alespoň jeho části (přibližně od km 14,2 do km 14,7) je
žádoucí z následujících důvodů. V navazujícím úseku (přibližně od km 14,7 do km 15,9), kde je trasa
plánována v otevřeném prostranství v nejmenší vzdálenosti od hranice zastavěného území obce, by
měla být niveleta komunikace vedena co možná nejníže (minimalizace výšky násypového tělesa
komunikace), s ohledem na minimální podjezdné výšky silnice III/2821 a železniční trati Hradec
Králové – Turnov. Z tohoto hlediska je zapotřebí trasu přibližně od km 14,2 do km 14,7 vést tak, aby
bylo dosaženo minimální možné výšky nivelety v inkriminovaném úseku km od 14,7 do km 15,9 (část
trasy v otevřeném prostranství a blízkosti zástavby) a zároveň křížit stávající komunikaci na
Křečovice. Křečovice jsou částí obce Rovensko pod Troskami a zmíněná komunikace je jedinou
spojovací komunikací uvnitř katastru Rovensko p.Tr. Přístupnost obce musí být zachována

bezpodmínečně v rámci katastru. Dalším důvodem vedení této části trasy v tunelu je maximální
zmírnění dopadu na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s hlukem, znečištěním ovzduší a
zachováním lokálního biokoridoru. V případě nevhodnosti tunelového řešení požadujeme návrh a
realizaci jiného technického řešení, které ochrání životní prostředí v této problematické části trasy
plánované komunikace I/35.
3. Z hlediska krajinného rázu je žádoucí provést odsazení výsledné trasy přibližně v km 14,7 severně za
horizont na přilehlý svah orientovaný na jihovýchod s využitím tunelu a v navazujícím úseku trasu
směrově vrátit do plánované polohy. V tomto zmíněném místě by jinak vznikl z pohledu pozorovatele
hledícího z města Rovensko p .Tr. (z podhledu) nepřijatelný pohled na těleso komunikace
vystupujícího z přivráceného svahu. Domníváme se, že námi navržená úprava řešení je z hlediska
krajinného rázu výhodnější i v celkovém náhledu z širšího okolí.
Závěrem:
Všechny výše uvedené požadavky Město Rovensko pod Troskami uplatnilo ve svém vyjádření k Oznámení
záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“. Přesto k nim nebylo přihlédnuto. Město Rovensko pod Troskami jako
dotčený samosprávný celek na zapracování výše uvedených požadavků trvá.
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Jiřina Bláhová, starostka
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