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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rekonstrukce traťového 

úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“  -  v y j á d ř e n í  orgánu ochrany veřejného zdraví  

    

 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 

dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení 

podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona a dle § 23 odst. 5 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí v platném znění  toto vyjádření: 

 

 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě nepožaduje záměr projednat dle zákona 

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. 

       

 

 
O d ů v o d n ě n í :             

 

Na základě žádosti odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, doručené dne 25.10.2016, 

posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr z hlediska možných negativních vlivů na obyvatelstvo. 

Oznamovatelem záměru je SŽDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 

70994234. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č.3 podle zák.č.100/2001 Sb., vypracoval jej v říjnu 

2016 RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, Ecological Consulting a.s., Olomouc, držitel osvědčení MŽP 

k posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Předmětem záměru je rekonstrukce dvoukolejné železniční trati od obce Kozlov u ŽST Křižanov po ŽST 

Sklené nad Oslavou. V rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“  bude 

kompletně rekonstruována dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 250 Brno – Havlíčkův Brod, od obce 

Kozlov 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. Daný úsek trati se nachází v kraji Vysočina, katastrální území Kozlov u Křižanova, 

Dobrá Voda u Křižanova, Jívoví, Radenice a Sklené nad Oslavou. Stavba řeší úsek trati od km 60,984 do km 

69,716. Dále budou optimalizovány směrové prvky trasy pro traťovou rychlost 110 - 120 km/hod, u vlaků s 

naklápěcí skříní až na 140 km/h, a tím dojde ke zvýšení traťové rychlosti oproti současným 100 km/hod.  

 

V traťových kolejích a hlavních staničních kolejích bude navržený železniční svršek tvaru 60E2, který bude 

pružně a bezpodkladnicově upevněný k předpjatým železobetonovým pražcům. Rozdělení pražců bude „u“. 

Kolejové lože bude standartní tloušťky 350mm. V předjízdných kolejích, které budou v rámci předmětné 
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stavby rekonstruovány, bude v ŽST Křižanov i v ŽST Sklené nad Oslavou navržený železniční svršek tvaru 

49E1, který bude pružně a bezpodkladnicově upevněný k předpjatým železobetonovým pražcům. 

 

Umístění záměru je dle vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje /příloha H1/, 

v souladu s platnými územními plány dotčených obcí.   

 

Z možných negativních vlivů na obyvatelstvo, souvisejících s realizací záměru, je asi nejpodstatnější 

možnost ohrožení veřejného zdraví při případné expozici nadměrným hlukem z provozu železniční dopravy 

po rekonstruované trati. Nedílnou součástí předložené dokumentace je hluková studie s identifikací listopad 

2016 (zpracovatel: Ing. Tomáš Kozel, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc). 

Hluková studie byla na základě připomínek orgánu ochrany veřejného zdraví upravena a zaslána dodatečně 

k posouzení dne 23.11.2016. 

         

Hluková studie byla zpracována pro vyhodnocení vlivu hluku z provozu rekonstruované železniční trati. V 

hodnocení byl řešen nejvýznamnější zdroj hluku související se záměrem, a to železniční doprava. Byla 

hodnocena jak nulová varianta (tzn. současný stav), tak varianta výhledová (tzn. po rekonstrukci 

železničního svršku – r.2030). Dále bylo provedeno porovnání stavu z roku 2000 pro možnost uplatnění staré 

hlukové zátěže. Pro výhledovou variantu byl proveden výpočet výhledového stavu dopravy dle sdělení 

SŽDC a tento model zohledňoval rekonstrukci kolejového svršku. Intenzity vlakové dopravy byly získány z 

grafikonu jízdních řádů SŽDC. Nárůst intenzit dopravy je uvažován v rozmezí 20 - 25 % oproti stávajícímu 

stavu. Pro doplnění podkladů a pro kalibraci výpočtového modelu hlukové studie bylo provedeno přímé 

akustické měření železniční dopravy ve dvou referenčních bodech – chráněný venk. prostor objektů 

k trvalému bydlení Sklené nad Osl. 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 železniční 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. Pro názorný výpočet 

bylo zpracovatelem studie zvoleno 13 výpočtových bodů (VB) – chráněný venkovní prostor staveb. 

Modelování situace budoucího provozu byla provedeno pomocí programu LimA 5.5.  

 

Ze závěrů zpracované hlukové studie vyplývá, že po realizaci záměru budou dodrženy hygienické limity 

hluku stanovené dle nař. vl. č. 272/2011 Sb. ve stanovených výpočtových bodech v denní i noční době při 

provozu po 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 

rekonstrukce železničního svršku s využitím nejmodernějších prvků a sanací železničního spodku včetně 

umělých staveb bude minimálně 3,0 dB. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době dosahují u RD 

Kozlov č.p. 54 (VB1) v současné době hodnot 58,8 dB. V tomto referenčním bodě je vypočtena hladina 

hluku v noční době pro výhledový stav r. 2030 LAeq,8h = 54,6 dB. Rekonstrukce trati je z hlediska hluku 

prospěšná a posuzovaný záměr nikde nadlimitně nezatíží venkovní chráněný prostor. Naopak, po 

modernizaci dojde k mírnému snížení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu.  

 

Navíc podél obce Sklené nad Oslavou je v rámci projektovaného obchvatu silnice I/37 navržena 

protihluková stěna rozdělená na 3 části. Celková délka všech částí je 684,4 m. Obchvat silnice je v místě 

okraje obce navržen podél železniční tratě, tudíž protihlukové stěny budou sloužit i jako clona pro hluk 

z železniční dopravy. Stavební povolení pro tento obchvat silnice I/37 bylo vydáno v únoru 2016. 

V předložené hlukové studii je s touto protihlukovou clonou počítáno.  

 

 

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.  
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Vzhledem k tomu, že předložený záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, nepožaduje 

orgán ochrany veřejného zdraví jeho projednání dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     OTISK RAZÍTKA 

 

                                                                                                                    Ing. Josef Roháček 

                                                                                                vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
Příloha: Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb. - ponechávám ve spisu KHS, ÚP Žďár nad Sázavou                                                     
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