
 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Číslo jednací:  KUJI 89827/2016   OZPZ 2835/2016 Ča 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 
Identifikační údaje 
 
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 

 
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou 
 
Bod 9.2, kategorie II  Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, 

elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo 
rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť. 

Kapacita (rozsah) záměru: Kompletní rekonstrukce dvoukolejné elektrizované železniční trati č.                     
250 Brno – Havlíčkův Brod, od ŽST Křižanov po ŽST Sklené nad 
Oslavou, včetně zmíněných železničních stanic. V tomto úseku 
bude kompletně rekonstruovaný železniční spodek, železniční 
svršek, nástupiště, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, 
elektro zařízení a trakce. Úsek trati - od km 60,984 do km 69,716. 
Realizací záměru dojde ke zvýšení traťové rychlosti. V úseku 
Křižanov – Velké Meziříčí bude vybudováno pouze nové 
zabezpečovací zařízení s pokládkou kabelů. 

                                               
Umístění záměru:  kraj: Vysočina 

obec: Velké Meziříčí, Kozlov, Dobrá Voda, Jívoví, Radenice, 
Sklené nad Oslavou, Martinice 
k. ú.: Velké Meziříčí, Kozlov u Křižanova, Dobrá Voda u 
Křižanova, Jívoví, Radenice, Sklené nad Oslavou, Martinice u 
Velkého Meziříčí  

Zahájení výstavby:              8/2018 
Ukončení výstavby:            8/2020 
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Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále     
též „správní řád“): 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové 
Město, IČ 70994234 
 
Oprávněný zástupce (na základě plné moci):  
Mgr. Jan Michalička, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, IČ 
25873962 

Zpracovatel oznámení: 

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
(držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona) a kol. 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
 
V úseku Sklené nad Oslavou – Křižanov se jedná o rekonstrukci železničního spodku, 
železničního svršku, nástupišť, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, elektro zařízení 
a trakce, včetně železničních mostů a propustků stávající železniční trati. Dále budou 
optimalizovány směrové prvky trasy pro traťovou rychlost 110 – 120 km/h, u vlaků s naklápěcí 
skříní až na 140 km/h, a tím dojde ke zvýšení traťové rychlosti oproti současným 100 km/h.  
V úseku Křižanov – Velké Meziříčí bude vybudováno nové zabezpečovací zařízení. Dojde 
k pokládce nových zabezpečovacích kabelů, železniční trať rekonstruována nebude.  
Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá. 

      
Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 
 
Kompletní rekonstrukce dvoukolejné železniční trati Sklené n. Oslavou - Křižanov 
 
Součástí této části stavby jsou úpravy či vybudování nových částí železničního 
zabezpečovacího zařízení, železničního a vnitřního sdělovacího zařízení, informačního zařízení, 
dále rekonstrukce železničních stanic včetně výpravních budov, nástupišť a dalšího 
příslušenství. V rámci silnoproudých technologií budou zajištěna nová zařízení dispečerské 
řídící techniky (v nové budově trafostanice), úprava stávajících trafostanic, vybudování nové, 
případně demontáž stávajících a nahrazení novou trafostanicí a demontáž diesel agregátu. 
 
Železniční svršek a spodek 
V traťových kolejích a hlavních staničních kolejích bude železniční svršek pružně a 
bezpodkladnicově upevněný k předpjatým železobetonovým pražcům. Rozdělení pražců bude 
„u“. Kolejové lože bude standartní tloušťky 350 mm. V předjízdných kolejích bude v ŽST 
Křižanov i v ŽST Sklené nad Oslavou železniční svršek pružně a bezpodkladnicově upevněný 
k předpjatým železobetonovým pražcům. Rozdělení pražců bude „u“. Kolejové lože bude 
standartní tloušťky 350 mm. V koleji směrem k ŽST Velké Meziříčí na brněnském zhlaví bude 
použitý železniční svršek upevněný k dřevěným pražcům. Rozdělení pražců bude „u“. Kolejové 
lože bude standartní tloušťky 350 mm.  
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V TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou budou od ŽST Křižanov do km 66,9 navrženy rychlosti V = 
110 km/h, V130 = 115 km/h, V150 = 120 km/h a Vk =  140 km/h, od km 66,9 do ŽST Sklené nad 
Oslavou budou navrženy rychlosti V = 120 km/h, V130 = 130 km/h, V150 = 140 km/h a Vk = 140 
km/h. 
 
Mosty a propustky 
V rámci stavby dojde k rekonstrukci mostů (v km 61,357, km 62,843, km 63,405, km 66,143 a 
v km 69,154) a propustků (v km 62,217, km 63,955, km 64,385, km 65,651, km 66,429 a v km 
66,894). 
 
Trakční vedení 
ŽST Křižanov, traťový úsek Křižanov – Sklené nad Oslavou a ŽST Sklené nad Oslavou je 
elektrifikována jednofázovou proudovou soustavou „S“ se jmenovitým napětím 25 kV. Dle 
potřeby bude navržena kompletní výměna stavební části trakčního vedení, kompletní výměna 
trolejového drátu a nosných lan.  
 
Vybudování nového traťového zabezpečovacího zařízení Křižanov – Velké Meziříčí 
 
V této části stavby dojde pouze k pokládce kabelů nového zabezpečovacího zařízení. Železniční 
trať rekonstruována nebude, traťová rychlost se nemění. Stavba řeší úsek trati od km 24,025 do 
km 33,305. Rekonstruován bude jeden železniční přejezd v km 29,080. Při rekonstrukci přejezdu 
dojde mimo rekonstrukci zabezpečovacího zařízení také k rekonstrukci železničního svršku a 
spodku včetně přejezdové konstrukce a navazujících částí komunikace. 
 
 
Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o záměr uvedený v příloze č.1, kategorii II, bodě 
9.2 zákona (Novostavby /záměry neuvedené v kategorii I/, rekonstrukce, elektrizace nebo 
modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních 
zařízení a překladišť). 
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným 
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina 
(dále též „příslušný úřad“), který dle § 7 odst. 6 zákona rozhoduje, že záměr  

 
„Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ 

 
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 
Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při 
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:  

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebudou s ohledem na lokalizaci 
záměru v území a jeho charakter významné (jedná se o rekonstrukci stávající železniční tratě). 
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Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, popsané v kapitole D 
předloženého oznámení, nebyly vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec 
platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru.  

Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek 
životního prostředí nebude významná. V následných řízeních bude záměr dále řešen podle 
„složkových zákonů“ zejména na úseku ochrany přírody a krajiny. Vlivy na zájmy chráněné 
zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o 
posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat. 

 

I. Charakteristika záměru 
 

     Účelem navrhované rekonstrukce je odstranit nevyhovující stavebně technický stav železničního 
svršku, mostů, propustků a trakčního vedení. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení parametrů trati ve 
stávající trase a na stávajících pozemcích. Dojde ke zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení 
komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům, a současně ke 
zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. 
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých skupin 
a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“, tak o odpady kategorie „nebezpečný“. 
Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady dle platné legislativy 
na úseku odpadového hospodářství. Během výstavby budou vznikat odpady patřící především 
dle Katalogu odpadů do skupiny č. 17 – Stavební a demoliční odpady. Část vznikajících 
materiálů je možno využít jako vhodné recykláty na téže stavbě nebo na stavbách jiných (při 
dodržení platné legislativy). V rámci provozu půjde především o odpad z odstraňování dřevin a 
bylinné vegetace v rámci údržby drážního tělesa, a odpad spojený s běžnou údržbou a opravami 
drážních zařízení. 
 
II. Umístění záměru 
 
Pozemky, na kterých bude záměr realizován, se nacházejí v k.ú. Velké Meziříčí, Martinice u 
Velkého Meziříčí, Kozlov u Křižanova, Dobrá Voda u Křižanova, Jívoví, Radenice a Sklené nad 
Oslavou. Celá stavba bude realizována v ochranném pásmu dráhy. Záměr od drážního km 64,2 
až po km 64,4 běží podél hranice přírodní památky Šebeň. Do samotného území přírodní 
památky nezasahuje, ale leží v jejím ochranném pásmu. Během realizace záměru budou 
dotčena některá ochranná pásma inženýrských sítí. Veškeré zásahy do ochranných pásem 
inženýrských sítí budou v dalších fázích zpracování projektové dokumentace konzultovány 
s vlastníky a provozovateli sítí a staveb. Trasa železnice nezasahuje do ochranných pásem 
vodních zdrojů. Železniční trať se nachází v ochranném pásmu lesa. 
Dle sdělení Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 5. 
9. 2016 č.j. VÝST/34532/2016-kund/121 lze se záměrem z hlediska územního plánování 
souhlasit. 
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen 
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 29. 9. 2016 pod čj. KUJI 66600/2016 OZPZ 
52/2016 Ku. 
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III.  Charakteristika  předpokládaných  vlivů  záměru  na  obyvatelstvo  a  životní  prostředí  
      včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu 
 
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 
Flóra – v zájmovém území nebyly zaznamenány druhy zvláště chráněné dle Vyhlášky č. 
395/1992 Sb. Vyskytují se zde druhy zařazené v Červeném seznamu – např. konopice úzkolistá 
(Galeopsis angustifolia), hruštička menší (Pyrola minor), koromáč olešníkový (Silaum silaus). 
Hodnotné biotopy ve vazbě na železniční těleso nebyly zaznamenány. Obdobně jako u jiných 
železnic či liniových staveb se i zde šíří některé invazní druhy rostlin – např. vlčí bob mnoholistý 
(Lupinus polyphyllus) či turanka kanadská (Conyza canadensis). Dle informace uvedené 
v oznámení lze považovat vliv posuzovaného záměru na flóru vzhledem k jeho charakteru za 
akceptovatelný. 
Fauna – dle provedeného zoologického průzkumu (červen – srpen 2016) se podél úseku tratě 
spojující Křižanov a Velké Meziříčí nachází velké množství mravenišť mravenců rodu Formica. 
Je třeba zabránit tomu, aby výkopové práce vedly k poškození mravenišť. V blízkosti železniční 
tratě se dále vyskytují čmeláci rodu Bombus a otakárek fenyklový (Papilio machaon), jejich 
ovlivnění záměrem se neočekává. Z obojživelníků byl zaznamenán výskyt kuňky obecné 
(Bombina bombina), skokana zeleného (Pelophylax kl. esculentus), čolka obecného (Lissotriton 
vulgaris) a čolka velkého (Ichtyosaura alpestris). V zářezech v úseku trati mezi Skleným nad 
Oslavou a Křižanovem dojde k úpravám příkopů, které způsobí zánik lokalit s výskytem 
obojživelníků v úseku mezi ŽST Sklené nad Oslavou až km cca 66,9 a v úseku v km cca 65,1 – 
65,45. Z tohoto důvodu je v oznámení doporučeno před zahájením prací na odvodňovacích 
příkopech v zářezech provést průzkum a případný záchranný transfer odborným ekologickým 
dozorem. Jako kompenzační opatření za destrukci lokalit je doporučeno vybudování náhradních 
tůní. Tyto tůně budou dle oznámení vybudovány na pozemku parc.č. 716/1 v k.ú. Radenice. 
Mokřiny se nacházejí také v zářezech v km 31,55 – 31,7 a kolem km 25,2. Pokud by výkopové 
práce vedly k jejich poškození, je v oznámení doporučeno provést záchranný transfer i v těchto 
lokalitách. 
Ekosystémy – stavba prochází zemědělsky využívanou krajinou a lesními komplexy. Jedná se o 
ekosystémy polní, luční a lesní. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekonstrukci stávající 
trati, nebude mít realizace záměru na ekosystémy zásadní vliv. 
 
Vlivy na významné krajinné prvky (VKP) 
Trasa železnice kříží několik vodních toků. Do těchto vodních toků bude zasahováno minimálně 
při rekonstrukcích a sanacích mostních objektů. K největšímu zásahu do vodních toků dojde na 
trase Velké Meziříčí – Kozlov, kde při výkopových pracích dojde k překopání několika vodních 
toků. Po položení kabelů v tomto úseku budou koryta těchto vodních toků navrácena do 
původního stavu. Dojde i k zásahu do niv těchto vodních toků. Dále dojde i k zásahu do VKP 
les, a to v rámci dočasných záborů lesních pozemků. Posuzovaný záměr prochází přes 
pozemky určené k plnění funkce lesa. Jedná se však o dočasný zábor především kvůli 
přístupovým cestám a také pro vedení kabelové trasy. Vliv na VKP les tak bude minimální a 
časově omezený pouze na etapu výstavby. 
 
 
 



 

Číslo jednací:  KUJI 89827/2016      OZPZ 2835/2016 Ča 
 

Číslo stránky 6 

Vlivy na ovzduší 
Během výstavby dojde ke zhoršení kvality ovzduší pouze krátkodobě, a to především emisemi 
z těžké automobilové dopravy v rámci přesunů materiálu a při rekonstrukci štěrkového lože trati. 
Bude se jednat především o emise tuhých znečišťujících látek. Navýšení emisí tuhých 
znečišťujících látek v etapě výstavby lze eliminovat dodržováním příslušných opatření (např. 
pravidelné čištění ploch zařízení staveniště a příjezdových cest, skrápění povrchu staveniště 
v suchém období, atd.) V rámci odstraňování odpadů během stavby je uvažováno s využitím 
mobilní recyklační linky pro recyklaci štěrkového lože. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, je recyklační linka stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den 
vyjmenovaným zdrojem dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. 
V etapě provozu záměru se nepředpokládá zvýšení emisí a zásadní změna oproti současnému 
stavu. Stávající železniční trať je elektrifikována a její provoz není zdrojem emisí. Očekává se 
ovšem mírné navýšení nákladních vlaků nezávislé trakce, což může mít za následek mírné 
navýšení emisí do ovzduší. Lze konstatovat, že příspěvky znečišťujících látek se na stávající 
kvalitě ovzduší prakticky neprojeví. 
 
Vlivy na půdu a nerostné zdroje 
Celá stavba bude realizovaná v ochranném pásmu dráhy. Část vedení nové kabelové trasy pro 
traťové zabezpečovací zařízení bude pravděpodobně vedeno mimo pozemky dráhy. Její trasa 
bude upřesněna v dalších fázích projektové dokumentace. V rámci záměru dojde k trvalému 
záboru 13 m2 pozemků zemědělského půdního fondu. Dojde i k dočasnému záboru pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.  
Posuzovaná trasa železnice neprochází žádným dobývacím prostorem, chráněným ložiskovým 
územím či poddolovaným územím. 
 
Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje 
Železniční trať prochází přes několik vodních toků. V území se nenachází ochranná pásma 
vodních zdrojů ani CHOPAV. Během rekonstrukce železnice bude zasahováno do koryt vodních 
toků při vedení kabeláže v trase Velké Meziříčí – Kozlov. Negativní vlivy mohou být spojeny 
pouze s havarijními stavy souvisejícími se samotnou rekonstrukcí či opravami mostních objektů 
a propustků (např. únik pohonných látek do půdy, resp. podzemní vody). V případě úniku 
znečišťujících látek je třeba postupovat dle platného havarijního plánu, který by měl být přílohou 
projektové dokumentace. Při dodržení opatření uvedených v havarijním plánu se nepředpokládá 
negativní ovlivnění vodních toků ani vodních ploch či vodních zdrojů. 
 
Vlivy na veřejné zdraví 
Jako potenciálně nejvýznamnější vlivy spojené s realizací záměru byly vyhodnoceny vlivy 
spojené s hlukovým zatížením lokality a znečišťováním ovzduší. 
V období výstavby budou v určité míře ovlivněni obyvatelé žijící v blízkosti staveniště, a dále 
obyvatelé žijící v okolí přístupových komunikací. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude 
probíhat mimo intravilány obcí, toto ovlivnění nebude významné. Jak znečištění, tak i hluk 
z výstavby budou časově omezené a plně reverzibilní. Za podmínky přijetí preventivních 
opatření uvedených v oznámení, bude vliv na zdraví obyvatel v etapě rekonstrukce železniční 
trati minimální. Jedná se např. o kropení přístupových komunikací v suchých obdobích, čištění 
ploch zařízení staveniště a příjezdových cest, zaplachtování automobilů přepravujících stavební 
materiál, atd. 
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Pro posouzení míry zátěže obyvatelstva hlukem v období provozu byla vypracována hluková 
studie, samostatná část projektové dokumentace (hluková studie nebyla součástí předloženého 
oznámení). V oznámení je uvedeno, že na základě výsledků hlukové studie lze říci, že 
rekonstrukce trati je z hlediska hluku prospěšná a posuzovaný záměr při použití korekce na 
starou hlukovou zátěž nikde nadlimitně nezatíží venkovní chráněný prostor. Proto nejsou 
navrhována žádná protihluková opatření. Co se týče emisí, stávající trať je elektrifikovaná, to 
znamená, že není předpoklad významné změny v kvalitě ovzduší oproti současnému stavu. 
Celkově lze konstatovat, že rekonstrukce trati nevyvolá zvýšení imisní a hlukové zátěže lokality. 
Železniční trať je vedena v poměrně velké vzdálenosti od obytné zástavby. 
 

2. Úkony před vydáním rozhodnutí  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 14. 10. 2016 
oznámení záměru „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ podané Mgr. 
Janem Michaličkou, Ecological Consulting a.s., Na Střelnice 343/48, 779 00 Olomouc, který na 
základě plné moci zastupuje oznamovatele záměru společnost Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234. Dopis o zahájení 
zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 24. 10. 2016 pod čj. KUJI 79997/2016 
OZPZ 2835/2016 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS848) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 24. 10. 2016, Města Velké Meziříčí 25. 10. 2016, 
Obce Kozlov 27. 10. 2016, Obce Dobrá Voda 26. 10. 2016, Obce Jívoví 26. 10. 2016, Obce 
Radenice 2. 11. 2016, Obce Sklené nad Oslavou 26. 10. 2016, Obce Martinice 3. 11. 2016.  

 
3. Podklady pro rozhodnutí 
 
- oznámení zpracované v  říjnu 2016  dle přílohy č. 3 k zákonu RNDr. Bc Jaroslavem  Bosákem   
  MBA (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona) a kol. 
- vyjádření uvedená v bodu 4. 
 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu 
zjišťovacího řízení  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší) – 
stanovisko ze dne 8. 11. 2016, č. j. KUJI 84413/2016 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana přírody) – 
vyjádření ze dne 14. 11. 2016, č.j. KUJI 85827/2016 OZPZ 36/2016 
 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - vyjádření ze dne 7. 
11. 2016, zn. ČIŽP/46/IPP/1614410.002/16/HMK 
 
Ing. Tomáš Pelíšek – vyjádření ze dne 14. 11. 2016 
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Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 15. 11. 
2016, č. j. ŽP/41875/2016/478/2016-pa 
 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad 
Sázavou - vyjádření ze dne 24. 11. 2016, č. j. KHSV/23897/2016/ZR/HOK/Roh  
 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku za 
úsek ochrany ovzduší uvádí, že v rámci odstraňování odpadů během stavby je uvažováno 
s využitím mobilní recyklační linky pro recyklaci štěrkového lože. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, je recyklační linka stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 
m3/den vyjmenovaným zdrojem dle přílohy č. 2, bod 5.12. Před zahájením územního nebo 
stavebního řízení je třeba, aby provozovatel (investor) postupně předložil na Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství žádosti o závazná stanoviska k umístění a 
stavbě zdroje znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. b) a zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší. Ve stanovisku je dále uvedeno, že s realizací záměru Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství souhlasí a nepožaduje předložený záměr 
posuzovat podle zákona. 
Vypořádání: 
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti ochrany ovzduší a musí být respektována bez 
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany přírody 
(dále též „OŽPZ KrÚ“) ve svém vyjádření uvádí, že záměr běží v úseku 64,2 – 64,4 podél 
hranice přírodní památky Šebeň. Do samostatného chráněného území nezasahuje, ale leží 
v jeho ochranném pásmu. Pokud mají být v ochranném pásmu realizovány stavební činnosti, 
terénní či vodohospodářské úpravy, použity chemické prostředky nebo změny kultury pozemků, 
je potřeba požádat o souhlas orgán ochrany přírody (OŽPZ KrÚ) dle § 37 zákona o ochraně 
přírody. Ve vyjádření je dále uvedeno, že stávající železniční trať kříží nebo je v souběhu 
s regionálním biokoridorem RK1 402/4 Mostiště – Nesměř a lokálními prvky ÚSES v obcích 
Velké Meziříčí, Radenice, Jívoví, katastrálním území Dobrá Voda a Kozlov. Území mezi 
Skleným nad Oslavou a Jívoví je zařazeno mezi migračně významná území. V zájmové oblasti 
se nenachází žádný přírodní park, lokalita soustavy Natura 2000, památný strom ani 
registrovaný významný krajinný prvek. Orgán ochrany přírody dále uvádí, že během terénního 
průzkumu (červen a srpen) nebyly v zájmovém území zaznamenány druhy zvláště chráněných 
rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, vyskytují se zde však některé druhy 
zařazené do Červeného seznamu ČR. Předpokládá se, že realizace záměru bude mít negativní 
vliv na populace mravenců rodu Formica a některých obojživelníků. Dojde ke kácení a řezání 
dřevin. V závěru svého vyjádření OŽPZ KrÚ požaduje zapracovat opatření navržená ke 
zmírnění negativních vlivů na přírodní prvky krajiny v kapitole D.4. oznámení (tj. stanovení 
odborného ekodozoru, kácení mimo období rozmnožování ptáků, ochrana dřevin dle normy 
ČSN 839061) a navržený plán organizace výstavby v kapitole B.1.6. oznámení do projektové 
dokumentace. OŽPZ KrÚ nepožaduje další posouzení záměru, zásah do biotopů zvláště 
chráněných druhů je OŽPZ KrÚ řešen v samostatném řízení. 
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Vypořádání: 
Vzhledem k tomu, že výrok tohoto rozhodnutí nemůže obsahovat podmínky, je oznamovatel 
touto formou o požadavku orgánu ochrany přírody alespoň informován. Splnění uvedeného 
může dotčený orgán ochrany přírody požadovat v rámci následných řízení. Vyjádření OŽPZ KrÚ 
neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona. 
 
Česká inspekce životního prostředí (dále též „ČIŽP“) zaslala souhrnné vyjádření obsahující 
stanoviska těchto oddělení: 
 
Oddělení ochrany ovzduší ve svém stanovisku uvádí, že v rámci odstraňování odpadů během 
stavby je uvažováno s využitím mobilní recyklační linky pro recyklaci štěrkového lože. Dle 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je recyklační linka stavebních hmot o 
projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den vyjmenovaným zdrojem dle přílohy č. 2 zákona, a 
dodavatel stavby je povinen před zahájením prací zajistit platné povolení provozu stacionárního 
zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb. u odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dle ČIŽP je nutné, aby případná recyklační linka 
byla umístěna v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Ve stanovisku je dále uvedeno, že 
zdrojem znečišťování ovzduší v době stavebních prací bude též zvýšená prašnost vlastním 
provozem mechanizace. Eliminace této prašnosti je v předloženém návrhu specifikována. Po 
realizaci neobsahuje záměr vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, uvedené v příloze č. 2 
zákona č. 201/2012 Sb. Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP nepředpokládá při dodržení výše 
uvedených zásad významný vliv záměru na imisní situaci. K samotné realizaci předloženého 
záměru nemá připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Připomínka ohledně nutnosti zajistit platné povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování 
ovzduší vychází z legislativy v oblasti ochrany ovzduší a musí být respektována bez ohledu na 
proces posuzování vlivů na životní prostředí. Umístění recyklační linky není v oznámení 
opomenuto, nutnost jejího umístění v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby je uvedena 
v oznámení na str. 27 v kapitole B.3 Údaje o výstupech a na str. 68 v kapitole D.1.4. Vlivy na 
ovzduší. Výrok tohoto rozhodnutí nemůže obsahovat podmínky, lze však předpokládat, že 
investor je s požadavkem umístit recyklační linku v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby 
seznámen a bude jej respektovat. Umístění recyklační linky lze též dořešit v následně vedených 
řízeních. Vyjádření ČIŽP neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona. 
  
Oddělení odpadového hospodářství uvádí, že k předloženému záměru nemá zásadních 
připomínek. ČIŽP upozorňuje, že pokud bude recyklát z recyklační linky použit jinde než v rámci 
rekonstrukce traťového úseku, musí s ním být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména vyhláškou č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
V závěru stanoviska inspekce uvádí, že nepožaduje pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti odpadového hospodářství a musí být respektována 
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Oddělení ochrany vod uvádí, že k předloženému záměru nemá připomínek. Pouze upozorňuje, 
že v případě odběru povrchové vody za použití zvláštního technického vybavení, je nezbytné 
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požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami. Inspekce nepožaduje 
pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Upozornění inspekce se týká ustanovení zakotveného v legislativě vodního hospodářství (§ 8 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách), a musí tak být respektováno bez ohledu na proces 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Oddělení ochrany přírody ve svém stanovisku uvádí, že rekonstruované úseky tratí se nacházejí 
mimo území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, avšak rekonstruovaný úsek trati č. 250 
zasahuje v délce cca 400 m do ochranného pásma přírodní památky Šebeň. Inspekce 
připomíná, že ke stavební činnosti v tomto ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu 
ochrany přírody podle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Biologickým průzkumem prováděným v létě 2016 byla na dotčených pozemcích zjištěna 
přítomnost zvláště chráněných druhů ze skupiny bezobratlých a obojživelníků. Inspekce ve 
svém stanovisku připomíná, že ke stavebním zásahům na lokalitách jejich výskytu bude 
nezbytné předchozí vydání rozhodnutí o výjimce ze zákazů uvedených v ochranných 
podmínkách zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona. Dále bude dle inspekce potřeba 
získat závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zásahům do významných 
krajinných prvků vodní tok, případně údolní niva podle § 4 odst. 2 zákona. Inspekce dále 
připomíná, že v případě kácení dřevin rostoucích mimo les, které přesáhne limity stanovené v § 
3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je nezbytné postupovat 
podle § 8 zákona ve znění účinném v době provádění zásahu. Zvláštní pozornost je nutno dále 
věnovat kácení dřevin, které jsou součástí významných krajinných prvků, a případnému kácení 
v době hnízdění ptáků (§ 5a, 5b zákona). Při dodržování podmínek stanovených výše 
uvedenými ustanoveními zákona nemá inspekce za úsek ochrany přírody k realizaci záměru 
připomínky a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona. 
Vypořádání: 
Připomínky odkazují na legislativu v oblasti ochrany přírody a musí být respektovány bez ohledu 
na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Zmiňovaná povolení na úseku ochrany přírody 
nejsou v oznámení opomenuta, nutnost jejich zajištění je uvedena např. na str. 22, str. 63 a str. 
64 předloženého oznámení.  
 
Oddělení ochrany lesa ve svém stanovisku uvádí, že k předloženému záměru nemá žádné 
připomínky. Ačkoli budou záměrem také přímo zasaženy pozemky určené k plnění funkce lesa, 
dle rozsahu a umístění inspekce nepředpokládá dotčení zájmů chráněných příslušnými předpisy 
na úseku ochrany životního prostředí v lesích. Inspekce pouze doporučuje postupovat podle 
uvedeného seznamu potřebných navazujících rozhodnutí. Nepožaduje pokračování v procesu 
EIA. 
Vypořádání: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
Na základě výše uvedených stanovisek ČIŽP nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí 
připomínky budou řešeny v navazujících (pozn.: následných) správních řízeních. 
 
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí zaslal souhrnné vyjádření obsahující tato 
vyjádření:  
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- ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochrana pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, ochrana zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství – ke 
zpracovanému oznámení nemají připomínek, nepožadují další posuzování dle zákona. 
Vypořádání: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
Ing. Tomáš Pelíšek ve svém vyjádření uvádí, že zpracovaný zoologický průzkum není 
dostatečný k odhalení hlubších podrobností a souvislostí, a že navržené řešení není uspokojivé. 
Ze zprávy není například jasné, zda uvedené biotopy ohrožených živočichů se v širším území 
vyskytují na více místech nebo zda jsou jediné. Ing. Pelíšek uvádí obavu, zda uměle vytvořené 
tůně mohou nahradit dlouhodobě formované přirozené prostředí, které populace zjištěných 
ohrožených druhů začaly obývat. Za diskutabilní dále považuje i samotný navržený odchyt a 
transfer, které pro drobné obojživelníky představují značné riziko. V závěru svého vyjádření Ing. 
Pelíšek uvádí, že je nutné záměr dále posuzovat podle zákona. Zvýšený důraz by dle jeho 
názoru měl být kladen na zjištění širších územních souvislostí s ohledem na výskyt zvláště 
chráněných živočichů a rozhodnutí o řešení situace by mělo být podrobeno důkladnějšímu 
odbornému posouzení se zapojením odborníků na dané chráněné živočichy.  
Vypořádání: 
Připomínky Ing. Pelíška příslušný úřad konzultoval se zástupcem oznamovatele, jeho komentář 
k vyjádření příslušný úřad obdržel dne 16. 11. 2016. Dle zástupce oznamovatele byl biologický 
průzkum území stavby prováděn ve více termínech během sezóny tak, aby byla postihnuta 
všechna vývojová stádia obojživelníků, blíže zkoumány byly biotopy dotčené stavbou. Ze 
znalostí, zkušeností a získaných informací zpracovatele biologického průzkumu vyplývá, že 
populace obojživelníků v širším okolí nebudou dotčeny. V současném stavu se obojživelníci 
vyskytují v uměle vytvořených biotopech, a to v odvodňovacích kanálech podél železniční trati, 
které bývají nepravidelně pročišťovány až na holý materiál. Z důvodu zániku současných uměle 
vytvořených biotopů je v Oznámení navrhováno kompenzační opatření v podobě vybudování 
tůní na předem vytipované vhodné lokalitě, kde by nehrozilo nepravidelné rušení populací 
pročišťováním odvodňovacích kanálů. Tyto tůně jsou navrhovány s ohledem na znalosti nároků 
zde se vyskytujících obojživelníků. V rámci záměru nedojde k zániku žádného dlouhodobě 
formovaného přirozeného prostředí. K připomínce ohledně odchytu a transferu obojživelníků 
zástupce oznamovatele uvádí, že navržený odchyt a transfer je běžným opatřením, které, pokud 
je prováděno zkušenou osobou (v Oznámení navrženým ekologickým dozorem), je sice pro 
transferované obojživelníky stresující, ale nemá na ně fatální dopady. Obojživelníci po tomto 
transferu bez větších problémů osídlují nové jim nabídnuté stanoviště. Příslušný úřad ke 
komentáři zástupce oznamovatele dodává, že biologický průzkum byl proveden odborně 
vzdělanou osobou za účasti autorizované osoby k provádění biologického hodnocení a není 
třeba jej doplňovat.  Vlivy záměru na chráněné druhy živočichů jsou jednoznačně určeny a jsou 
navržena odpovídající kompenzační opatření. Na základě výše uvedeného, s přihlédnutím 
k vyjádřením dotčených orgánů ochrany přírody, jenž nepožadují další posuzování dle zákona, 
příslušný úřad uvádí, že nepovažuje další posuzování dle zákona za účelné. Jak ve svém 
vyjádření uvádí OŽPZ KrÚ, úsek ochrany přírody – zásah do biotopů zvláště chráněných druhů 
je řešen v samostatném řízení. 
 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že 
nepožaduje záměr projednat dle zákona. Z možných negativních vlivů na obyvatelstvo je dle 
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KHS asi nejpodstatnější možnost ovlivnění veřejného zdraví při případné expozici nadměrným 
hlukem z provozu železniční dopravy po rekonstrukci trati. KHS dále uvádí, že předložená 
hluková studie byla na základě připomínek orgánu ochrany veřejného zdraví upravena a zaslána 
dodatečně k posouzení dne 23. 11. 2016. Pro doplnění podkladů a pro kalibraci výpočtového 
modelu hlukové studie bylo provedeno přímé akustické měření železniční dopravy ve dvou 
referenčních bodech – chráněný venkovní prostor objektů k trvalému bydlení Sklené nad 
Oslavou RD č.p. 59 a Kozlov bytový dům č.p. 33. Porovnáním ekvivalentních hladin hluku 
z železniční dopravy z roku 2000 se současným stavem je zřejmé, že nedochází k nárůstu hluku 
z žel. dopravy, a lze tedy přiznat k hygienickému limitu korekci pro starou hlukovou zátěž. 
Očekává se, že rekonstrukcí tratě dojde k prokazatelnému snížení hladin hluku v okolí 
železnice. KHS dále uvádí, že ze závěrů hlukové studie vyplývá, že po realizaci záměru budou 
dodrženy hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády ve stanovených výpočtových 
bodech v denní i noční době při provozu zrekonstruované trati. Výpočtový model prokazuje, že 
limitní hodnoty pro starou hlukovou zátěž nejsou ani ve stávajícím stavu u obytné zástavby 
podél řešené tratě překročeny. Pokles hladin hluku vlivem umělých staveb bude minimálně 3,0 
dB. Rekonstrukce trati je z hlediska hluku prospěšná. V následujících řízeních dle stavebního 
zákona bude orgán ochrany veřejného zdraví ve svých závazných stanoviscích uplatňovat 
podmínku provedení kontrolního měření hluku v rámci zkušebního provozu po 
zrekonstruovaném úseku trati. 
Vypořádání: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená 
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí 
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. 
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.  

 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 
Ing. Markéta Čadová 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 
V Jihlavě dne:  29. 11. 2016 
 
 
Kraj Vysočina, Město Velké Meziříčí, Obec Kozlov, Obec Dobrá Voda, Obec Jívoví, Obec 
Radenice, Obec Sklené nad Oslavou a Obec Martinice se žádají o vyvěšení tohoto 
rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté 
o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního 
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prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Datum vyvěšení:         Datum sejmutí: 

…………………         ………….......... 

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
  
 
 
Razítko:      Razítko: 
 
 
 
 
 
Rozdělovník  
 
 
Účastník řízení - zástupce oznamovatele: datovou schránkou + obdržená vyjádření 
 
1. Mgr. Jan Michalička, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
 
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu (zde) 
 
Datovou schránkou: 
 
3. Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 
 
4. Obec Kozlov, Kozlov 12, 594 51 Křižanov 
 
5. Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 103, 594 51 Křižanov 
 
6. Obec Jívoví, Jívoví 40, 594 51 Křižanov 
 
7. Obec Radenice, Radenice 32, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
8. Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
9. Obec Martinice, Martinice 52, 594 01 Velké Meziříčí 
 
Dotčené správní úřady: 
 
10. Krajský úřad Kraje Vysočina (zde)  
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Datovou schránkou: 
 
11. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava 
 
12. Městský  úřad  Velké  Meziříčí,  odbor  životního  prostředí, Radnická 29/1,  594 13  Velké   
      Meziříčí 
 
13. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01  
      Havlíčkův Brod 
 
Dle § 6 odst. 6 zákona: datovou schránkou 
 
14. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
     
Na vědomí: datovou schránkou 
 
15. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 01    
      Velké Meziříčí 
 
16. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
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