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ÚVOD
P edkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem

. 100/2001 Sb., o

posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon , v platném
zn ní (dále jen zákon).
D vodem pro vypracování Oznámení je skute nost, že zám r „DOZ Mikulovice - Jeseník“
svojí dikcí spl uje kritérium stanovené v zákon

o posuzování vliv

na životní prost edí,

p íloze I., kategorii II, bodu 9.2 „Novostavby (zám ry neuvedené v kategorii I.), rekonstrukce,
elektrizace nebo modernizace železni ních drah; novostavby nebo rekonstrukce železni ních
a intermodálních za ízení a p ekladiš “. Dle této p ílohy tak zám r podléhá zjiš ovacímu ízení.
P íslušným orgánem státní správy je v tomto konkrétním p ípad Krajský ú ad Olomouckého
kraje.
Svým len ním odpovídá toto Oznámení p íloze 3. zákona . 100/2001 Sb., o posuzování
vliv

na životní prost edí, v platném zn ní. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán

významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prost edí stavba má.
Zám r „DOZ Mikulovice - Jeseník“ zahrnuje Dálkové ovládání technologických za ízení
železni ní dopravní cesty (DOZ) v úseku jednokolejné neelektrifikované trati z Lipové - Lázn
do Jeseníku. Komplexní p estavba železni ní stanice Jeseník za ú elem zvýšení rychlosti
pr jezdu vlak , zlepšení komfortu cestujících p i nastupování, vystupování a p ístupu k
vlak m a zvýšení bezpe nosti železni ní dopravy instalací nového zabezpe ovacího za ízení
zapojeného do DOZ. Rekonstrukce stávajících a p ípadn

výstavba nových p ejezdových

zabezpe ovacích za ízení sv telných a jejich zapojení do DOZ.
Hodnocený zám r zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického ešení. Jiná
varianta technického a technologického ešení zám ru než p edkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Investor:

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové M sto, Dlážd ná 1003/7, PS 110 00,

I :

70994234

DI :

CZ70994234

Jednající:

Ing. Zden k N me ek

Kontaktní adresa:

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zpracovatel projektové dokumentace a osoba zmocn ná k jednání:
Název:

Signal Projekt s. r. o.

Oprávn ný zástupce:

Ing. Št pán Nekola

Adresa:

Víde ská 55, 639 00 Brno

I :

25525441

DI :

CZ 25525441
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B. ÚDAJE O ZÁM RU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název zám ru a jeho za azení dle p ílohy . 1
„DOZ Mikulovice - Jeseník“
Posuzovaný zám r spadá svým rozsahem dle p ílohy

. 1 zákona

. 100/2001 Sb., o

posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní, do kategorie II, bod 9.2 „Novostavby
(zám ry neuvedené v kategorii I.), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železni ních
drah; novostavby nebo rekonstrukce železni ních a intermodálních za ízení a p ekladiš “.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zám ru
Zám r „DOZ Mikulovice - Jeseník“ je situován na stávající železni ní tra Krnov – Olomouc hl.
n. v tra ovém úseku Jeseník – Lipová Lázn .
Jedná se o rekonstrukci stávající železni ní trati. Náplní stavby je z ízení dálkového ovládání
technologických

za ízení

železni ní

dopravní

cesty

(DOZ)

v

úseku

jednokolejné

neelektrifikované trati z Lipové - Lázn do Jeseníku, p estavba železni ní stanice Jeseník za
ú elem zlepšení komfortu cestujících p i nastupování, vystupování a p ístupu k vlak m (nová
nástupišt , informa ní za ízení) a zvýšení bezpe nosti železni ní dopravy instalací nového
zabezpe ovacího a sd lovacího za ízení zapojeného do DOZ. Stavba je umíst na na
celostátní dráze dle TTP tra

.311A Krnov – St.hranice CZ/PL – Hanušovice – Olomouc hl.n.

v tra ovém úseku TÚ 1363 Hanušovice – Głuchołazy.

B.1.3. Umíst ní zám ru
Kraj:

Olomoucký

Obec: Lipová-Lázn , Jeseník
Katastrální území: Dolní Lipová, Jeseník
Stavební zám r se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích. Vý et
dot ených pozemk viz tab. 1.
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Tab.1: Dot ené pozemky
DOZ Mikulovice - Jeseník
Seznam nemovitostí dot ených stavbou
Obec
Lipoválázn

Katastrální
území
Dolní
Lipová

Parcela

680

Vlastník, jiný oprávn ný
eské dráhy, a.s., náb eží Ludvíka
Svobody 1222/2, 110 00 Praha1
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 77900 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje,
p ísp vková organizace, Lipenská
753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 77900 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje,
p ísp vková organizace, Lipenská
753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1
eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1

Druh pozemku
Zp sob využití
zastav ná
plocha a
nádvo í
ostatní plocha
silnice

2x výstražník
p ejezdu

ostatní plocha
silnice

výstražník
p ejezdu

Lipoválázn

Dolní
Lipová

1190/1

Lipoválázn

Dolní
Lipová

1256/4

Lipoválázn

Dolní
Lipová

1317/1

Lipoválázn

Dolní
Lipová

2131/2

Lipoválázn

Dolní
Lipová

2131/3

eské dráhy, a.s., náb eží Ludvíka
Svobody 1222/2, 110 00 Praha1

ostatní plocha
dráha

Lipoválázn

Dolní
Lipová

2162/2

eské dráhy, a.s., náb eží Ludvíka
Svobody 1222/2, 110 00 Praha1

ostatní plocha
dráha

Lipoválázn

Dolní
Lipová

2346

Jeseník

Jeseník

1184/1

Jeseník

Jeseník

1762/1

Jeseník

Jeseník

1763

Jeseník

Jeseník

1854/2

eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1
eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1

ostatní plocha
dráha
ostatní plocha
dráha

ostatní plocha
dráha
ostatní plocha
jiná plocha

eské dráhy, a.s., náb eží Ludvíka
Svobody 1222/2, 110 00 Praha1

zastav ná
plocha a
nádvo í

eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1

zastav ná
plocha a
nádvo í

eské dráhy, a.s., náb eží Ludvíka
Svobody 1222/2, 110 00 Praha1

ostatní plocha
manipula ní
plocha

Jeseník

Jeseník

2037/1

VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101,
Vítkovice, 70602 Ostrava

ostatní plocha
manipula ní
plocha

Jeseník

Jeseník

2425/1

eské dráhy, a.s., náb eží Ludvíka
Svobody 1222/2, 110 00 Praha1

ostatní plocha
dráha

! !
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Jeseník

Jeseník

Jeseník

Jeseník

Jeseník

Jeseník

eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
2425/9
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1
eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
2425/10
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1
2478

Jeseník

Jeseník

2595

Jeseník

Jeseník

3117

Jeseník

Jeseník

3121

M sto Jeseník, Masarykovo nám. 167/1,
79001 Jeseník
eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1
eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1
eská republika
Správa železni ní dopravní cesty, státní
organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00
Praha1

ostatní plocha
dráha
ostatní plocha
dráha
ostatní plocha
ostatní
komunikace

výstražník
p ejezdu

ostatní plocha
dráha
zastav ná
plocha a
nádvo í
zastav ná
plocha a
nádvo í

Obr. 1: Lokalizace stavebního zám ru (www.mapy.cz)

B.1.4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
U tohoto zám ru se jedná se o rekonstrukci stávající železni ní trati. Náplní stavby je z ízení
dálkového ovládání technologických za ízení železni ní dopravní cesty (DOZ) v úseku
jednokolejné neelektrifikované trati z Lipové - Lázn do Jeseníku, p estavba železni ní stanice
Jeseník za ú elem zlepšení komfortu cestujících p i nastupování, vystupování a p ístupu k
vlak m (nová nástupišt , informa ní za ízení) a zvýšení bezpe nosti železni ní dopravy
instalací nového zabezpe ovacího a sd lovacího za ízení zapojeného do DOZ. Stavba je
umíst na na celostátní dráze dle TTP tra

.311A Krnov – St.hranice CZ/PL – Hanušovice –

Olomouc hl.n. v tra ovém úseku TÚ 1363 Hanušovice – Głuchołazy.
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Tento zám r nenavazuje na žádný jiný projekt, proto lze možnost kumulace vliv

s jiným

zám rem vylou it.

B.1.5.

Zd vodn ní

pot eby

zám ru

zvažovaných variant a hlavních d vod

a

jeho

umíst ní,

v etn

p ehledu

(i z hlediska životního prost edí) pro

jejich výb r, resp. odmítnutí
Ú elem navrhované rekonstrukce je zvýšení bezpe nosti železni ní dopravy instalací nového
zabezpe ovacího a sd lovacího za ízení zapojeného do DOZ.
Dále budou p estav na železni ní stanice v Jeseníku za ú elem zlepšení komfortu a
bezpe nosti cestujících.
Dle vyjád ení odboru stavebního ú adu, majetku a investic m stského ú adu Jeseník je
posuzovaný zám r v souladu s platnou územn plánovací dokumentací m sta Jeseník a obcí
Lipová-lázn . Vyjád ení stavebního ú adu ze dne 3. 6. 2014 k souladu posuzovaného zám ru
s územn plánovací dokumentací je sou ástí p ílohy .1.
Posuzovaný zám r je navržen pouze v jedné variant .

B.1.6. Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. Charakter stavby je rekonstrukce, jedná se o
trvalou stavbu. Náplní stavby je z ízení dálkového ovládání technologických za ízení
železni ní dopravní cesty (DOZ) v úseku jednokolejné neelektrifikované trati z Lipové - Lázn
do Jeseníku, p estavba železni ní stanice Jeseník za ú elem zlepšení komfortu cestujících p i
nastupování, vystupování a p ístupu k vlak m (nová nástupišt , informa ní za ízení) a zvýšení
bezpe nosti železni ní dopravy instalací nového zabezpe ovacího a sd lovacího za ízení
zapojeného do DOZ. Stavba je umíst na na celostátní dráze dle TTP tra

.311A Krnov –

St.hranice CZ/PL – Hanušovice – Olomouc hl.n. v tra ovém úseku TÚ 1363 Hanušovice –
Głuchołazy.
Organizování a provozování drážní dopravy je na tratovém úseku na tra ovém úseku Jeseník
– Lipová Lázn dle p edpisu SŽDC D1.

len ní stavby na provozní soubory a stavební objekty
Stavba se bude d lit na následující provozní soubory a stavební objekty:
! !
"""!
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TECHNOLOGICKÁ ÁST
Železni ní zabezpe ovací za ízení
Stani ní zabezpe ovací za ízení (SZZ)
PS 04-11-01 ŽST Jeseník, SZZ
Tra ové zabezpe ovací za ízení (TZZ)
PS 05-12-01 Jeseník - Lipová Lázn , TZZ
P ejezdové zabezpe ovací za ízení
PS 01-13-01 Rekonstrukce PZS v km 51,025
Železni ní sd lovací za ízení
Kabelizace (místní, dálková) v etn p enosových systém
PS 04-21-01 ŽST Jeseník, místní kabelizace
PS 50-21-01 Lipová – Lázn - Jeseník, TK
Vnit ní sd lovací za ízení (vnit ní instalace, ITZ, EPS, EZS)
PS 04-22-01 ŽST Jeseník, sd lovací za ízení
PS 04-22-02 ŽST Jeseník, ASHS
PS 04-22-03 ŽST Jeseník, EZS
Informa ní za ízení (rozhlas pro cest., informa ní a kamerový systém)
PS 04-23-01 ŽST Jeseník, informa ní za ízení
PS 04-23-02 ŽST Jeseník, kamerový systém
Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)
PS 50-24-01 ŽST Jeseník, úpravy TRS
PS 50-24-02 ŽST Jeseník, MRS
Silnoproudá technologie v etn D T
Dispe erská ídící technika (D T)
PS 50-31-01 InS a klientská pracovišt , DDTSŽDC
PS 04-31-01 ŽST Jeseník, DDTSŽDC
Technologie transforma ních stanic vn/nn (energetika)
PS 04-35-01 ŽST Jeseník, transforma ní stanice vn/nn
PS 04-35-02 ŽST Jeseník, rozvodna 3kV pro EPZ
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STAVEBNÍ

ÁST

Inženýrské objekty
Železni ní svršek a spodek
SO 04-11-01 ŽST Jeseník, železni ní spodek
SO 04-11-02 ŽST Jeseník, železni ní svršek
Nástupišt
SO 04-12-01 ŽST Jeseník, nástupišt
Železni ní p ejezdy
SO 04-13-01 ŽST Jeseník, p ejezd ev. km 35,347
SO 04-13-02 ŽST Jeseník, p ejezd ev. km 35,496
Mosty, propustky, zdi
SO 04-14-01 Propustek ev. km 35,363
SO 04-14-02 Podchod ev. km 36,006
Pozemní stavební objekty
SO 04-20-01 ŽST Jeseník, demolice stav dla .1
SO 04-20-02 ŽST Jeseník, demolice stav dla .2
SO 04-20-03 ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.
SO 04-20-04 ŽST Jeseník, demolice skladišt u provozní budovy SŽDC
SO 04-20-05 ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice
Trak ní a energetická za ízení
Oh ev vým n (EOV)
SO 04-34-01 ŽST Jeseník, EOV
Elektrické p edtáp cí za ízení (EPZ)
SO 04-35-01 ŽST Jeseník, kabelové rozvody pro EPZ
Rozvody VN, NN, osv tlení a dálkové ovládání odpojova
SO 04-36-01 ŽST Jeseník, p ípojka VN
SO 04-36-02 ŽST Jeseník, rozvody NN
SO 04-36-03 ŽST Jeseník, osv tlení
SO 50-36-01 Úprava elektrické p ípojky pro PZS km 33,504
Vn jší uzemn ní
SO 04-38-01 ŽST Jeseník, uzemn ní trafostanice
Železni ní zabezpe ovací za ízení
Tato ást obsahuje následující provozní soubory:
! !
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PS 04-11-01 ŽST Jeseník, SZZ
PS 05-12-01 Jeseník - Lipová Lázn , TZZ
V ŽST Jeseník bude vybudováno nové stani ní zabezpe ovací za ízení 3. Kategorie dle TNŽ
34 2620 typu elektronické stav dlo. Bude vybudováno dálkové ovládání zabezpe ovacího
za ízení. Dispe er DOZ a JOP bude umíst na v ŽST Jeseník v prostorách stávající dopravní
kancelá e.
V ŽST Jeseník bude z ízen po íta s provozní aplikací. Po íta s provozní aplikací a samotná
provozní aplikace bude spl ovat požadavky sm rnice SŽDC 101 Používání provozních
aplikací s vazbou na zabezpe ovací za ízení .j. S4665/2014-O12. Tato provozní aplikace
bude navázána na provozní aplikaci v ŽST Lipová Lázn , z níž bude p ebírat ísla vlak .
V mezistani ním úseku Jeseník – Lipová Lázn

bude z ízeno nové tra ové zabezpe ovací

za ízení 3. Kategorie dle TNŽ 34 2620 typu automatické hradlo. Toto automatické hradlo bude
bez náv stního bodu na trati.
Pro zjiš ování volnosti koleje budou použity po íta e náprav.
Tra ová rychlost z stane stávající bez navýšení, t.j. nebude vyšší než 60 km/h a zábrzdná
vzdálenost z stane 400m.
V ŽST Jeseník budou z ízena nová sv telná náv stidla, náv stní soustava rychlostní.
Se a ovací náv stidla budou u manipula ních kolejí stožárová. Výhybky na dopravní koleje
budou úst edn

stav né, osazené novými elektromotorickými p estavníky. Ostatní výhybky

budou zabezpe ené zámky s vazbou na výkolejku. Výsledné klí e budou držené v EZ.
Sou ástí provozních soubor bude rekonstrukce stani ních železni ních p ejezd v Jeseníku.
Dále bude rekonstruován tra ový p ejezd - P4301 v km 33,504.
K venkovním prvk m bude položena nová kabelizace. Kabely budou pln né typu
TCEKPFLEY. Kabelová trasa bude vedena ve stanici v kabelovém žlabu s krytím 0,35m.
Podchody pod kolejemi budou provedeny v chráni kách s krytím 1,5m od železni ní plán .
Železni ní sd lovací za ízení
Místní kabelizace
PS 04-21-01 ŽST Jeseník, místní kabelizace
Místní kabelizace bude realizována v žst. Jeseník, bude provedena v nezbytn
rozsahu - u vjezdových náv stidel, p ejezd

nutném

v žst., pomocných stav del, p ípadn

k

elektromagnetickým zámk m budou umíst ny VTO. Dle požadavku jiných profesí bude ve
stanici Jeseník k rozvad

m EOV na zhlaví, k EPZ a k trafostanicím p iveden MOK 6 vláken.

Kabely budou ukon eny na zá ezových rozpojovacích svorkovnicích v 19“ sk íních výšky 45U,
sk ín

jsou sou ástí dodávky PS „tra ový kabel“ a budou umíst ny ve sd lovacích

místnostech stávajících výpravních budov. Svorkovnice budou opat eny bleskojistkami pro
! !
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celý profil kabelu. Místní optické kabely budou ukon eny v optických rozvád

ích na

konektorech E2000/APC v 19“ sk íních dodaných v rámci PS „tra ový kabel“.
Tra ová kabelizace
PS 50-21-01 Lipová - Lázn - Jeseník, TK
Podél železni ní trat v úseku Jeseník - Lipová lázn bude položen tra ový metalický kabel, v
soub hu s ním jedna HDPE trubka barvy modré.
Kabel bude vyveden celým profilem v každé železni ní stanici, do zastávek a k p ejezd m
budou z TK provedeny pot ebné výpichy (tra ový a nehodový okruh, ovládání osv tlení a
rozhlasu na zastávkách, ovládání a signalizace za ízení TS ŽDC, p ípadn okruhy ZT). Na
širé trati budou venkovní telefonní objekty instalovány pouze u p ejezd .
Kabely budou ukon eny na zá ezových rozpojovacích svorkovnicích v 19“ sk íních výšky 45U,
sk ín

jsou sou ástí dodávky PS „tra ový kabel“ a budou umíst ny ve sd lovacích

místnostech stávajících výpravních budov. Svorkovnice budou opat eny bleskojistkami pro
celý profil kabelu. Vybrané ty ky (4 ty ky) tra ového kabelu budou osazeny translátory. Dále
bude propojena sd lovací místnost se stav dlovou úst ednou kabelem UKFY 10XN0,8.
Vnit ní sd lovací za ízení
PS 04-22-01 ŽST Jeseník, sd lovací za ízení
V žst. Jeseník bude vybudováno pracovišt

dálkového ovládání rozhlasu, vizuálního

informa ního za ízení. Záložní pracovišt hlavního nebude na této trati budováno. Pracovišt
dálkového ovládání se skládá z ásti pro ízení rozhlasu a vizuálního informa ního za ízení.
Ovládá pod ízená pracovišt

rozhlasu v železni ních stanicích a automaticky hlásí p es

spojovací systém pro dálkové ovládání rozhlasových úst eden vybudovaných v této stavb .
Propojení pod ízených stanic rozhlasu je po technologické síti.
Systém je napojen na provozní aplikaci s vazbou na zabezpe ovací za ízení a díky znalosti
aktuální dopravní situace pak systém automaticky hlášením informuje cestující o zm nách v
pravidelné doprav .
Na dispe erském pracovišti je navržen telefonní zapojova

s dotykovým terminálem a

integrovaným ovládáním.
Nahrávání provozu zapojova e bude v Jeseníku na digitálním záznamovém za ízení
(spole né pro TRS, MRS a telefonní zapojova e), dodaném v PS 02-22-01.
Autonomní samo inný hasící systém
PS 04-22-02 ŽST Jeseník, ASHS
V žst. Jeseník bude systém vybudován ve stav dlové úst edn a UNZ.
! !
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Systém bude obsahovat úst ednu s vestav ným spoušt cím tla ítkem, konven ní –
neadresné, opticko-kou ové hlási e, ovládací tla ítka, výstražnou signalizaci, sestavu tlakové
láhve s dostate ným množstvím hasiva a potrubní rozvod/rozvody.
Systém umožní p enos informací o provozních stavech ASHS do dálkové diagnostiky
technologických systém

železni ní dopravní cesty. Služba 24hod/den bude zajišt na na

dispe erském pracovišti v žst. Jeseník.
EZS
PS 04-22-03 ŽST Jeseník, EZS
Nov

vybudované technologické objekty v žst. Jeseník budou vybaveny EZS, který bude

tvo en pláš ovou ochranou (magnetické kontakty okenní a dve ní) a prostorovou ochranou duální pohybové detektory. V prostorách bude použita i technická ochrana – tla ítkové hlási e
a opticko-kou ové nebo tepelné hlási e požáru zapojené do EZS.
V žst. Jeseník bude systém vybudován ve stav dlové úst edn , sd lovací místnosti, místnosti
baterií, rozvodn a v dopravní kancelá i. V Jeseníku bude technologický objekt trafostanice
dopln n EPS a EZS.
Použitý systém bude umož ovat p enos informací o provozních stavech EZS do dálkové
železni ní dopravní cesty. Služba 24hod/den bude

diagnostiky technologických systém

zajišt na na dispe erském pracovišti v žst. Jeseník.
Rozhlasové a vizuální informa ní za ízení
PS 04-23-01 ŽST Jeseník, informa ní za ízení
V žst. Jeseník bude vybudováno rozhlasové za ízení pro informování cestujících. Informa ní
za ízení s prom nnými informacemi o jízd

vlaku (informa ní tabule) bude z ízeno v žst.

Jeseník. Navrženo je rozhlasové a informa ní za ízení s dálkovým ovládáním z dispe erského
pracovišt

a automatickým hlášením dle jízdy vlaku s možností manuálního hlášení. V

neobsazených dopravnách bude umožn no místní hlášení. Na trati bude nasazen systém
automatického hlášení z dispe erského pracovišt Jeseník.
Vizuální informa ní za ízení ve form elektronické informa ní tabule bude instalováno do žst.
Jeseník Je požadována odjezdová tabule oboustranná s minimáln t emi ádky z toho jeden s
možností b žícího textu. Za ízení musí být kompatibilní s informa ními systémy zavedenými
na SŽDC. Tabule bude instalována p ednostn na stávající výpravní budovu pod zast ešení.
Propojení celého informa ního systému (rozhlas i tabule) bude pomocí p enosového za ízení.
Ovládání tabulí bude prost ednictvím

ídícího PC na dispe erském pracovišti Jeseník

(spole né s rozhlasem). Informa ní tabule budou dopln ny zvukovým hlási em pro nevidomé.
Stanice budou dopln ny hlasovými majá ky pro nevidomé a za ízením jednotného asu.
! !
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Kamerový systém
PS 04-23-02 ŽST Jeseník, kamerový systém
V železni ní stanici Jeseník, ve které se z hlediska zabezpe ovacího za ízení p edpokládá
dálkové ízení, bude vybudován IP kamerový systém.
V této žst. budou kamery rozmíst ny tak, aby monitorovaly prostor nástupiš a p echody p es
koleje. P edpokládá se umíst ní vždy jednoho páru kamer pro každou hranu nástupišt .
Všechny IP kamery, záznamová za ízení a monitorovací pracovišt

budou komunikovat po

vnit ní technologické síti SŽDC.
Rádiové spojení TRS
PS 50-24-01 ŽST Jeseník, úpravy TRS
Na stávajícím tra ovém rádiovém systému bude t eba provést rekonfigura ní úpravy
umož ující dálkové ovládání stávajících základnových radiostanic TRS. Ovládací blok
dispe era DOZ v ŽST Jeseník bude upraven a op tovn

p ipojen k ZR jako dispe erský.

Zbývající ást stuhové sít v úseku Hanušovice - Lipová Lázn z stává beze zm n.
Záznam radioprovozu bude v ŽST Jeseník na novém digitálním záznamovém za ízení.
Za ízení TRS bude v ŽST Jeseník dopln no komponenty k umožn ní funkce VNPN nového
zabezpe ovacího za ízení.
Rádiové spojení MRS
PS 50-24-02 ŽST Jeseník, MRS
Požadavkem na tento PS je výstavba nových místních rádiových sítí (MRS) v dopravnách
dot ených stavbou s dálkovým ovládáním z ŽST Jeseník. Je požadována variabilita spojení,
spolehlivé pokrytí oblasti pohyblivých ú astník

signálem a záznam radioprovozu. Nov

instalované radiostanice budou programovatelné, vícekanálové s kanálovou rozte í 12,5 kHz
a se selektivní volbou, jednotlivé kanály budou nalad ny na kmito ty v pásmu 150 MHz dle
platného kmito tového ešení pro železni ní rádiové sít . Musí být umožn no dálkové i místní
spojení v systému. Použitý systém musí umož ovat zm nu umíst ní dispe erského
pracovišt .
Nová místní rádiová sí bude z ízena v dopravnách Jeseník. Nové stacionární za ízení pro
místní rádiové sít

bude reprezentováno radioblokem s jednou (Jeseník) radiostanicí s

venkovní anténou na stávajících stožárech TRS. Ovládání systému bude dotykovým
ovládacím panelem na dispe erském pracovišti v Jeseníku. Propojení rádiového za ízení
bude prost ednictvím technologické datové sít

SŽDC budované v této stavb . Záznam

radioprovozu bude v žst. Jeseník na novém digitálním záznamovém za ízení.
! !
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Dispe erská ídící technika (D T)
Dálková diagnostika technologických systém železni ní dopravní cesty
PS 50-31-01 InS a klientská pracovišt , DDTS ŽDC
PS 04-31-01 ŽST Jeseník, DDTS ŽDC
P edm tem této ásti dokumentace je realizace systému dálkové diagnostiky technologických
systém

železni ní dopravní cesty (DDTS ŽDC) realizovaných v rámci stavby, v etn

dopln ní integra ních server a dopln ní klientských pracoviš . Navržené ešení respektuje
aktuální stav sm rnice TS 2/2008 - ZSE a technická ešení odsouhlasená SŽDC po jejím
vydání a zapadá tak do již navrženého systému DDTS ŽDC.
V každém PS v p íslušné žst budou realizované technologické systémy p ipojeny do sít
DDTS. S ohledem na rozsah stavby bude z ízen integra ní koncentrátor pouze v žst. Jeseník.
Datová sí pro p ipojení technologických systém je budována ve stavb na optickém kabelu,
p ipojení do technologické datové sít

na CDP bude ešeno tunelováním p es Intranet. Ve

stavb bude realizována diagnostika NZZ ve stanicích.
V rámci stavby je projek n p ipravováno ízení z žst. Jeseník, kde bude v DK realizováno
klientské pracovišt . Pro pot eby údržby SEE s SSZT budou v rámci stavby dodány 2 mobilní
klientská pracovišt a pro OE Záb eh pracovišt Šumperk stacionární klientské pracovišt . V
Jeseník bude vyvedena technologická datová sí pro p ipojení mobilního klienta DDTS ŽDC.
Dále budou dopln ny aplikace InS a související klientská pracovišt systému DDTS ŽDC.
Technologie transforma ních stanic VN/NN
PS 04-35-01 ŽST Jeseník, transforma ní stanice VN/NN
PS 04-35-02 ŽST Jeseník, rozvodna 3kV pro EPZ
V ŽST Jeseník bude vybudována nová odb ratelská transforma ní stanice, která bude
sou ástí nového technologického objektu (domku) silnoproudých za ízení (TD). Sou ástí tech.
objektu bude rovn ž rozvodna 3kV pro technologii el. p edtáp ní. Pro p ipojení stanice bude
z ízena nová p ípojka VN EZ Distribuce.
Technologický objekt (domek) silnoproudých za ízení (TD) bude obsahovat rozvodnu 22kV,
rozvodnu 3kV (EPZ), rozvodnu NN, prostor pro stacionární dieselagregát a dv
transformátorové stanovišt

(22/0,4kV a 22/2,2kV). TD bude umíst n v prostoru bývalého

skladu, který je ur en v rámci stavby k demolici, u zarážedla kusé koleje .7. Jmenovitý výkon
instalovaných transformátor bude 250kVA a 630kVA.
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ŽELEZNI NÍ SVRŠEK A SPODEK
NÁSTUPIŠT
ŽELEZNI NÍ P EJEZDY
Tato ást obsahuje následující provozní soubory:
SO 04-11-01 ŽST Jeseník, železni ní spodek
SO 04-11-02 ŽST Jeseník, železni ní svršek
SO 50-11-01 Úpravy GPK v mezistani ních úsecích
SO 04-12-01 ŽST Jeseník, nástupišt
SO 04-13-01 ŽST Jeseník, p ejezd ev. km 35,347
SO 04-13-02 ŽST Jeseník, p ejezd ev. km 35,496
Navrhované ešení:
Touto stavbou je ešena rekonstrukce nástupiš v žst. Jeseník v etn vyvolaných úprav na
železni ním, svršku, p ípadn

železni ním spodku a p ejezdech. V žst. Jeseník je ešena

komplexn za ú elem dosažení soudobých požadavk na rychlosti v dopravních kolejích.
Geometrická poloha se v hlavní koleji s ohledem na úspory v zabezpe ovacím za ízení
navrhuje 60 km/hod, rychlost do dopravních kolejí a v míst p echodu p es hlavní kolej 50
km/hod, do manipula ních kolejí 40 km/hod.
SO 04-11-02 ŽST Jeseník, Železni ní svršek
Na základ

navrženého nového kolejového schéma byla navržena celková rekonstrukce

železni ní stanice výhradn materiálem novým S49 na pražcích betonových. P ípadné použití
užitého materiálu bude ešeno až po písemném vyrozum ní ze strany investora, že materiál
bude pro stavbu k dispozici. Ponechání stávajícího kolejového materiálu, který je v kolejích
p evážn na d ev ných pražcích s rozponovými podkladnicemi se nenavrhuje.
Byly prov eny sm rové pom ry tra ové koleje v blízkosti železni ní stanice a navrhuje se
pracovat výhledov na vjezdu od Lipové Lázn s rychlostí 70 km/hod a na vjezdu od Píse né
s rychlostí 60 km/hod pro I=100mm. Vzhledem ke stavu konstrukce bude sm rem na
Píse nou ponecháno stávající ešení pro rychlost 50 km/hod i s ohledem na skute nost, že
kolej v oblouku není p edm tem rekonstrukce a p echodnice pro V=60 km/hod zasahuje do
p ejezdu. V k. .1 musí být sou asn omezena rychlost na 50 km/hod v míst p íchodu p es
k. .1 a 3 na poloostrovní nástupišt . Jako vhodné se tak ukazuje ponechat v této fázi rychlost
50 km/hod i v oblouku v km 35,9 do doby rekonstrukce svršku v oblouku v km 36,3, kdy by
bylo již smysluplné upravit rychlost na 60 km/hod.
Vzhledem k omezené délce stanice jsou v dopravních kolejích použity minimální možné
polom ry oblouk

300m a v manipula ních kolejích 190m. Osové vzdálenosti kolejí jsou
! !
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zachovány stávající 4,75 v etn osové vzdálenosti mezi k. . 1 a 3 v míst podchodu v km
36,0, který bude v rámci samostatného stavebního objektu upraven.
Z hlediska sklonových pom r

se nenavrhuje zachování stávající vodorovné nivelety ve

stanici, protože výšková poloha bude upravena na základ

výšky št rkového lože nad

podchodem v km 36,0, kde bude proveden zdvih o 37 cm.
P i návrhu geometrie koleje se uplat uje SN 73 6360.
Výhybky jsou navrženy p ednostn

1:11-300 do dopravních kolejí a 1:9-190 do kolejí

manipula ních. Záv ry výhybek budou elis ové.
SO 04-11-01 ŽST Jeseník, Železni ní spodek
Železni ní spodek ve stávajícím provozu nevykazuje výrazné poruchy v podob

blátivých

nebo sesuvných míst. P edpokládá se ale, že historicky nebyl konstruován na sou asné
návrhové parametry dle p edpisu SŽDC S4 pro hlavní kolej 20 MPa na pláni spodku a 40 MPa
na zemní pláni a pro dopravní koleje 15 MPa na pláni spodku a 30 MPa na zemní pláni. Z toho
d vodu se do provedení geotechnického pr zkumu uvažuje s rekonstrukcí železni ního
spodku ve všech kolejích, kde bude rekonstruován železni ní svršek.
Odvodn ní železni ního spodku bude navrženo na lipovském zhlaví po výpravní budovu
trativodem a svodným potrubím do vodote e v km 35,450. Zbylá ást stanice bude odvodn na
vsakováním obdobn jako v sou asném stavu.
V souvislosti s úpravou zabezpe ovacího za ízení na p ejezdu v km 36,337 bude v míst
p ejezdu uvedeno t leso železni ního spodku do normového stavu po ukon ení prací
na kabelových trasách.
V železni ních p ejezdech bude použita zesílená konstrukce železni ního spodku.
SO 04-12-01 ŽST Jeseník, Nástupišt
Všechna nástupišt jsou navrhována s hranou výšky 550 mm nad TK, p íchod bude v úrovni
na severní stran

výpravní budovy. Aby bylo dosaženo sklonu p ístupu 8,3%, budou

p ístupové chodníky, které jsou situovány do prostup

mezi stávajícím zábradlím mírn

zešikmeny a prodlouženy na 3,3m. Stávající úrov ová nástupišt budou snesena.
SO 04-13-01 ŽST Jeseník, p ejezd ev. km 35,347
Bude rekonstruována p ejezdová konstrukce jednokolejného p ejezdu s ohledem na úpravu
nivelety koleje nad blízkým propustkem. Nová p ejezdová konstrukce bude rozebíratelná se
záv rnými zídkami. Se zásahem do existující prahové vpusti a odvodn ní se neuvažuje.
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SO 04-13-02 ŽST Jeseník, p ejezd ev. km 35,496
Bude rekonstruována p ejezdová konstrukce p vodn
t íkolejný a s mírn

ty kolejného p ejezdu, který je nov

zvýšenou úrovni temene kolejnice. Nová p ejezdová konstrukce bude

rozebíratelná se záv rnými zídkami. Odvodn ní povrchu p ejezdu vlevo ve sm ru stani ení
bude svedeno do stávající šachtice.
Mosty, propustky, zdi
SO 04-14-01 Propustek ev. km 35,363
Stávající deskový propustek sv tlé ší ky 1,0 m je v nevyhovujícím stavebním stavu a
dispozi n

neumož uje p evést nové kolejové ešení a to z d vod

malé stavební výšky.

Propustek bude zdemolován a postaven nový Z d vod nedostate né stavební výšky bude
propustek vyosen z p vodní pozice (posunut po sm ru stani ení dále od stávajícího p ejezdu)
tak, aby úpravy na propustku si nevynutily stavební úpravy p ilehlé silnice.
Novou nosnou konstrukci propustku tvo í prefabrikované železobetonové patkové trouby DN
1000 mm. Trouby budou uloženy na monolitickou železobetonovou desku. Propustek bude
ukon en svislými elními ŽB monolitickými zídkami. Zídky budou p sobit jako masivní tížné
zdi. Vlevo (vtok) bude zídka rovnob žná s osou kolejí, vpravo (výtok) bude zídka šikmá a
zalomená tak, aby plynule navazovala na stávající op rné zdi.
Z d vod nedostate né stavební výšky propustku bude pro išt n p íkop v celém úseku t.j. od
vyúst ní odvodn ní p ilehlé silnice až po zaúst ní do betonové trouby. Z d vod výškového
napojení bude pro išt na i trouba.
SO 04-14-02 Podchod ev. km 36,006
Stávající mostní objekt bude upraven jen v nejnutn jším rozsahu daný novým kolejovým
ešením. Podchod je sv tlé ší ky 3,0m, kolmý, NK tvo í deska se zabetonovanými nosníky
I300. SS je masivní, kamenná s betonovým úložným prahem. Na Op ry navazují rovnob žná
k ídla a op rné zdi. Sv tlý výška podchodu je 1,92÷2,20m. K mostu se nedochovala p vodní
dokumentace.
NK v . SS bude ponechána, bude zrušen pouze nefunk ní sv tlík mezi jednotlivými ástmi
NK. Z mostu bude odstran n svršek v . íms, zábradlí, izolace v . p ípadných nalezených
ochranných a spádových vrstev. Na ponechanou NK bude provedena nová spádová vrstva,
která se vybetonuje spole n s prostorem po p vodním sv tlíku. Dále budou provedeny nové
ímsy, izolace v . ochrany a zábradlí. Spodní stavba a NK bude sanována. Za k ídlem bude
provedena nová ŽB monolitická p echodová zídka.
Chodník pod mostem bude bez úprav.
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Pozemní stavební objekty
Tato ást obsahuje následující stavební objekty:
SO 04-20-01 ŽST Jeseník, demolice stav dla .1
SO 04-20-02 ŽST Jeseník, demolice stav dla .2
SO 04-20-03 ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.
SO 04-20-04 ŽST Jeseník, demolice skladišt u provozní budovy SŽDC
SO 04-20-05 ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice
Demolice stav del:
Objekty jsou nevyužívány a jsou ve velmi špatném stavebn -technickém stavu. Jsou proto
navrženy k demolici.
Stavební úpravy ve V.B:
Stavební úpravy pro umíst ní navrženého zabezpe ovacího za ízení v jednotlivých V.B.
spo ívají v drobných zm nách dispozice, zazd ní p vodních okenních otvor , vým n dve í, v
pokládkách nových podlahových krytinách, z ízení prostup pro kabely atd.
Úpravy rozvod TZB v prostoru nových stav dlových úst eden spo ívají v demontáži stávajících radiátor , odstran ní/p eložení stávajících rozvod

topení a plynu, provedení úpravy

rozvod NN dle požadavk zabezpe ovacího za ízení. Dále je uvažována nová klimatizace.
Stavební úpravy v NZ Píse ná spo ívají v opravách vytipovaných místností, ve kterých dojde
k demontáži technologie. Je uvažováno lokální zapravení zdiva, vým na podlahových krytin,
nová výmalba atd.
Technologický objekt trafostanice:
Bude vybudován nový typový technologický jednopodlažní nepodsklepený objekt p dorysného
rozm ru 11,5 x 4,18m. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Nosné
ásti budovy (podlaha, st ny, stropy jednotlivých místností) jsou vyskládány z jednotlivých
prostorových

železobetonových

bun k

složených

z

jednotlivých

prostorových

železobetonových komponent tvo ených st nami a podlahou, které po sestavení budou tvo it
jeden funk ní celek.
Sedlová st echa objektu (sklon 30 stup

) je tvo ena d ev nými sbíjenými p íhradovými

vazníky. St ešní krytinu tvo í poplastovaný pozinkovaný plech s reliéfním povrchem imitujícím
pálené tašky.
Oh ev vým n (EOV)
SO 04-34-01 ŽST Jeseník, EOV
! !
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V sou asné dob je instalován elektrický oh ev vým n v ŽST Jeseník. Nové oh evy budou
dopln ny do ŽST Jeseník v souladu s navrhovaným kolejovým ešením.
Chod systému EOV bude pln

automatický závislý na okolních klimatických podmínkách

s možností dálkového nebo místního ovládání a bude za len n do systému DDTS ŽDC.
Elektrický oh ev vým n bude osazen na výhybkách rozhodujících pro jízdu na dopravních
REOV1 a REOV2 ve venkovním

a nákladních kolejích. EOV bude napájen ze dvou rozvad

provedení umíst ných na jednotlivých zhlavích dot ených stanic.
Elektrické p edtáp cí za ízení (EPZ)
SO 04-35-01 ŽST Jeseník, kabelové rozvody pro EPZ
EPZ železni ních voz

se využívá zejména jako zdroj pro topení odstavených vagón

v zimním období, pro klimatizaci odstavených vagón , pro napájení odstavených železni ních
voz p epravujících mražené výrobky.
V rámci této stavby budou v ŽST Jeseník instalovány 3ks p edtáp

ích stojan 3kV DC :

Stojan 1 bude umíst n u zarážedla mezi kolejemi .7 a .5,
Stojan 2 bude umíst n u zarážedla mezi kolejemi .5 a .3,
Stojan 3 bude umíst n mezi kolejemi .2 a .4.
Rozvody VN, NN a osv tlení
Tato ást obsahuje následující stavební objekty:
SO 04-36-01 ŽST Jeseník, p ípojka VN
SO 04-36-02 ŽST Jeseník, rozvody NN
SO 04-36-03 ŽST Jeseník, osv tlení
SO 50-36-01 Úprava elektrické p ípojky pro PZS km 33,504
V souvislosti s kolejovými úpravami, výstavbou nástupiš a instalací nových technologií (SZZ,
EOV, sd l. za ízení, ASHS, EZS, DD TLS ŽDC, p enosové za ízení, TRS, kamer.
systémy,….) bude nutné provést rekonstrukci rozvod

NN a venkovního osv tlení ve

vybraných dot ených stanicích (Jeseník).
Bude provedena rekonstrukce rozvod NN v souladu s novou koncepcí napájení stanic (nové
hlavní rozvad

e v technologických domcích, nová obchodní m ení SŽE pro jednotlivé

technologické celky, atd.).
V p ípad

rekonstrukce venkovního osv tlení (VO) stanic, bude návrh sledovat spln ní

požadavk

nové

SN EN 12 464-2 a bude v souladu se sm rnicí SŽDC E11 – P edpis

pro projektování, realizaci, údržbu a provoz osv tlení venkovních železni ních prostor SŽDC.
V ŽST. Jeseník bude provedena p eložka p ípojky VN a navýšení rez. p íkonu na 200kVA.
Sou asn bude požádáno o nové odb rné místo VN pro napájení technologie EPZ o výkonu
! !
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500kVA. Technické ešení napájení VN bude provedeno výstavbou nového technologického
objektu (domku) silnoproudých za ízení (TD), který bude umíst n u zarážedla kusé koleje .7,
dle nového kolejového ešení. V TD bude z ízena nová rozvodna NN, která bude obsahovat
rozvad

m ení dodavatele, hlavní rozvad

RH, kompenzaci ú iníku a rozvad

e pro

napájení technologických celk dot ených rekonstrukcí stanice, a to :
-

Elektrický oh ev vým n

-

Nové venkovní osv tlení

-

Nová stav dlová úst edna

-

Zásuvkové stojany 400/230V pro temperování HV

-

Stávající rozvody NN

-

Rozvodna ve VB (RSM)

Dle požadavk bude sou ástí TD statický záložní zdroj el. energie pro zajišt ní spolehlivosti
dodávky zab. za . dieselagregát o výkonu 60kVA bude p ipojen p es rozvad
záskoku RZS. V rámci vnit ních rozvod
kancelá i, v nové stav dlové úst edn

automatického

budou ešeny pouze rozvody v nové dopravní

a stávající rozvodn

odstavených kolejových vozidel bude vybudováno šest stojan

VB (RSM). Pro temperování
400/230V. P es RDO bude

z ízen dálkový dohled uvedených technologií, který bude za len n do systému DDTS ŽDC.
Vn jší uzemn ní
SO 04-38-01

ŽST Jeseník, uzemn ní trafostanice

Pro nový technologický objekt silnoproudých za ízení v ŽST Jeseník bude z ízeno vn jší
uzemn ní tvo ené základovým zemni em a ekvipotencialovými prahy kolem obvodu objektu,
dopln nými v lomových bodech zemnícími ty emi.
K up esn ní popisu jednotlivých stavebních objekt

dojde v následných stupních projektové

dokumentace.

B.1.7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Zahájení výstavby:

2015

Dokon ení výstavby:

2015

B.1.8. Vý et dot ených územn správních celk
•

Kraj: Olomoucký

•

Obec: Lipová - Lázn , Jeseník
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B.1.9. Vý et navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních ú ad , které budou tato rozhodnutí vydávat
V první fázi povolování posuzovaného zám ru bude nutné zajistit n které individuální správní
akty, mezi kterými (mimo záv ru zjiš ovacího ízení podle ustanovení § 7 zák. . 100/2001 Sb.,
v platném zn ní) lze (po up esn ní) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce . 2.
Tab. 2.: Pot eby rozhodnutí/stanovisek správních ú ad
Název aktu
Ustanovení, právní p edpis

Správní ú ad

Územní rozhodnutí

§§92, zák. .183/2006 Sb.

Obecný stavební ú ad

Stavební povolení

§115 zák. . 183/2006 Sb.

Specielní stavební ú ad

Souhlas k vydání rozhodnutí o

§14 odst. 2 zák. . 289/1995

Orgán státní správy les

umíst ní stavby nebo využití území

Sb.

do 50 m od okraje lesa
Výjimka pro omezení využívání

§15 odst. 1 zák. . 289/1995

pozemk pro pln ní funkcí lesa (za

Sb.

Orgán státní správy les

p edpokladu kácení d evin
rostoucích na lesních pozemcích)
Povolení ke kácení d evin (v p ípad
kácení d evin rostoucích mimo les)
Závazné stanovisko k zásahu do

§ 8 zák. . 114/1992 Sb.
§4 zák. . 114/1992 Sb.

významných krajinných prvk
Souhlas k provozu za ízení

Orgán ochrany p írody
(Obecní ú ad)
Orgán ochrany p írody
(Obecní ú ad)

§14, zák. . 185/2001 Sb.

Krajský ú ad

§39 zák. . 254/2001 Sb.

Vodoprávní ú ad

§16 zák. . 185/2001 Sb.

Krajský ú ad

Podle pot eby další

podle speciálních p edpis

Specielní stavební ú ady

rozhodnutí/vyjád ení

(zák. . 254/2001 Sb., ad.)

(vodoprávní ú ad) a další

k využití/odstran ní odpad
V p ípad pot eby schválení
havarijního plánu
V p ípad pot eby povolení
k nakládání s nebezpe nými odpady

orgány
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor p dy
Celá stavba bude realizována v ochranném pásmu dráhy. Tyto pozemky se nacházejí v k.ú.
Dolní Lipová a Jeseník
Stavba se uskute ní p edevším na pozemcích dráhy (viz výše tab. . 1). Jedná se o pozemky
parc. . 680, 1190/1, 1256/4, 1317/1, 2161/2, 2131/3, 2162/2, 2346 v k. ú. Lipová Lázn ,
1184/1, 1762/1, 1763, 1854/2, 2037/1, 2425/1, 2425/9, 2478, 2595, 3117, 3121 v k. ú.
Jeseník.
Chrán ná území
Tento zám r neprochází žádný velkoplošným ani maloplošným chrán ným územím.
Nejbližším velkoplošným chrán ným územím je Chrán ná krajinná oblast Jeseníky, jejíž
hranice leží v t sné blízkosti trasy železnice, ale v ešeném úseku zám r neprochází p es
území CHKO Jeseníky.
Nejbližším maloplošným chrán ným územím je P írodní památka (PP) Louka na Miroslavi,
která leží cca 1,2 km od žst. Lipová-Lázn .
Podle stanoviska Krajského ú adu Olomouckého kraje, Odboru životního prost edí, ze dne 17.
íslo jednací KUOK 58266/2014, které bylo vydáno pro zám r rekonstrukce

6. 2014,

železni ní trat v úseku od Lipové- Lázn po Mikulovice – státní hranice nem že mít uvedený
zám r samostatn nebo ve spojení s jinými zám ry významný vliv na p íznivý stav p edm tu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo pta í oblasti.
Území neleží v chrán ném ložiskovém území i net ženém dobývacím prostoru.

Ochranná pásma
Stavba

je

v celém

svém

rozsahu

(v etn

za ízení

staveniš )

navrhována

ve

stávajícím ochranném pásmu dráhy. Ochranné pásmo je ur eno svislou rovinou vedenou 60
m od osy krajní koleje a nejmén 30 m od hranice obvodu dráhy. Ochranné pásmo dráhy se
stavbou nem ní.
Ochranné pásmo zemního elektrického vedení nízkého nap tí je 1 m od krajního kabelu na
ob strany. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno dle zákona . 458/2000 Sb.,
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v platném zn ní, svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti, která iní od krajního vodi e na každou stranu:
-

u nap tí nad 1 kV do 35 kV 7 m

-

u nap tí nad 35 kV do 110 kV 12 m

-

u nap tí nad 110 kV do 220 kV 15 m

-

u nap tí nad 220 kV do 400 kV 20 m

Ochranné pásmo telekomunikací se taxativn neuvádí, p i p ek ížení nebo soub hu je nutné
dodržet

SN 73 6005.

Ochranné pásmo plynovod vychází ze zákona . 458/2000 Sb., v platném zn ní, jedná se o
prostor v bezprost ední blízkosti plynárenského za ízení vymezený vodorovnou vzdáleností od
p dorysu za ízení nebo kolmo na obrys:
-

u plynovod a p ípojek do pr m ru 200 mm 4 m

-

u plynovod a p ípojek od pr m ru 200 mm do 500 mm 8 m

-

u plynovod a p ípojek nad pr m r 500 mm 12 m

-

u nízkotlakých a st edotlakých plynovod a p ípojek v zastav ném území 1 m

P edpokládané dráhy plynovod jsou jen v blízkosti obytných budov.
B hem realizace zám ru tedy budou dot ena n která ochranná pásma inženýrských sítí.
Souhrnn platí, že ochranná a bezpe nostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
p íslušnými normami a obecn

technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou

respektována.
Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Trasa železnice nezasahuje do ochranných pásem vodních zdroj .
Železni ní tra se nachází v ochranném pásmu lesa.

B.2.2. Odb r a spot eba vody
Odb r vody lze p edpokládat p edevším ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkráp ní staveništ
apod.). Odb r vody v pr b hu stavby bude záviset na momentální pot eb za ízení staveništ .
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Pot eba pitné vody bude kryta balenou vodou, pot eba užitkové vody bude kryta pomocí
mobilních WC a zásobník s užitkovou vodou.
V období provozu bude voda spot ebovávána v sanitárních za ízeních v jednotlivých
železni ních stanicích. Odb r vody v této fázi nelze v sou asné dob odhadnout.

B.2.3. Energetické zdroje
Odb r elektrické energie bude jak v etap výstavby, tak i ve fázi provozu. P esná pot eba a
zp sob odb ru budou stanoveny v dalších stupních projektové dokumentace.

B.2.4. Surovinové zdroje
V rámci realizace budou na výstavbu v rámci stavebního zám ru používány vícemén b žné
materiály a suroviny v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, konkrétní
množství jednotlivých materiál budou stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.
V dob realizace vznikne pot eba št rku a št rkopísku pro rekonstrukci železni ního t lesa po
celé délce trasy. Tyto materiály lze využít v souladu s požadavky zákona o odpadech a to jako
vhodné recykláty na téže stavb nebo na stavbách jiných p i dodržení podmínky vhodnosti
použití p edm tných odpad jako materiálu. Dalšími materiály, které je takto možné využít,
jsou nap . beton, asfaltové sm si, zemina a kamení, apod. Výrazn se tak snižují nároky na
nové materiálové zdroje.
Všechny používané materiály budou spl ovat požadavky na zdravotní nezávadnost. P esné
množství

jednotlivých

surovin

bude

up esn no

v navazujících

stupních

projektové

dokumentace.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V období realizace zám ru budou kladeny zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu,
p edevším ve spojení s odstra ováním odpad a dovozem materiálu pot ebným na stavbu.
Lze p edpokládat, že hlavní dopravní trasy budou vedeny p edevším po stávajících silnicích I.
t ídy . 60 a 44, místních komunikacích a provizorních p ístupových cestách. Dále budou
využívány stávající zpevn né a nezpevn né polní a lesní cesty. Tyto cesty budou po ukon ení
realizace stavby uvedeny do p vodního (sjízdného) stavu. K p eprav
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využívána i stávající železni ní tra . Podrobný p ehled využívaných komunikací v dob
rekonstrukce bude rozpracován v p ípravné dokumentaci.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Období výstavby
Ke zhoršení kvality ovzduší dojde pouze krátkodob b hem realizace stavby, a to p edevším
emisemi z t žké automobilové dopravy v rámci p esun

materiálu a p i rekonstrukci

št rkového lože trati (zvýšená prašnost v trase trati).
Stacionární zdroje zne išt ní ovzduší
Do stacionárních zdroj

zne iš ování ovzduší b hem etapy výstavby m žeme zahrnout

jednak prostor za ízení staveniš a jednak celý úsek rekonstruované trati, kde budou probíhat
stavební práce. V etap

výstavby tedy dojde vzhledem k pohybu stavební mechaniky

v prostoru za ízení staveniš

a stavebních prací k navýšení emisí zejména tuhých

zne iš ujících látek. Vzhledem k tomu, že etapa výstavby nep esáhne délku 1 roku, bude toto
navýšení pouze do asné a pln reverzibilní.
Navýšení emisí tuhých zne iš ujících látek v etap

výstavby lze možné ú inn

eliminovat

dodržováním opat ení na snížení emisí p i stavb :
–

bude probíhat pravidelné išt ní ploch za ízení staveništ a p íjezdových cest

–

veškeré stavební mechanismy budou pravideln

–

automobily p epravující stavební materiál budou zaplachtovány

–

v p ípad suchého po así bude plocha staveništ pravideln skráp na

–

v p ípad

išt ny

použití vápenocementové, cementové nebo vápenné stabilizace

kolejového spodku bude ovzduší zatíženo i prachem z t chto materiál
Snížení zát že je možné dosáhnout rovn ž zvolením vhodného technologického ešení a
dodržováním technologické kázn ze strany dodavatel stavby a vhodným harmonogramem
výstavby, který zohlední ochranu zdraví lidí. V p ípad

pr b žného odvozu není nutno

materiál p echodn skladovat, a tak jsou omezeny požadavky na p echodné deponie. Pokud
však p echodné mezideponie budou vznikat, je nutné je osít vhodnou travinnou sm sí.
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V souvislosti s rekonstrukcí kolejového lože se neuvažuje s umíst ním recykla ní linky na
št rk vzhledem k tomu, že kolejový svršek a spodek je tak ka v celé délce trati kontaminován
nebezpe nými látkami. Nebude tedy možné tento materiál recyklovat a znovu ho použít
v rámci stavby. Stavební materiál tak bude odvážen na skládku. Pokud v dalším stupni
projektové dokumentace vznikne pot eba na umíst ní recykla ní linky a recykla ní linka bude
spl ovat kritéria pro vyjmenovaný zdroj dle zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, bude
zpracována rozptylová studie a odborný posudek a bude zažádáno o závazné stanovisko
k umíst ní stacionárního zdroje a povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 zákona .
201/2012 Sb.
Je nutné, aby p ípadná recykla ní linka byla umíst na v dostate né vzdálenosti od obytné
zástavby. P i dodržení výše uvedeného bude zne išt ní ovzduší v etap výstavby sníženo na
únosnou mez.
Mobilní zdroje zne iš ování ovzduší
Mobilními zdroji zne išt ní ovzduší budou po dobu výstavby zejména automobily a stavební
mechanismy. Rovn ž je t eba po dobu výstavby po ítat se zvýšeným provozem na n kterých
komunikacích (doprava materiálu do místa stavby, odvoz odpad ). Zhoršená imisní situace
m že nastat p edevším v intravilánu m st a obcí. Zne išt ní z dopravy se výrazn projevuje
p edevším v blízkém okolí komunikací. D vodem je nízká výška emitujících liniových zdroj .
P ibližn 5-10m od zdroje dochází k prudkém poklesu koncentrací imisí jednotlivých škodlivin.
Dominantními škodlivinami jsou v p ípad
Na základ

automobilové dopravy CO, benzen a NOx.

zkušeností však lze odhadnout, že v extravilánu je hranice únosnosti dopravy

vyjád ena hodnotou 5.000 – 6.000 vozidel/ 24 hodin. Z tohoto po tu je cca 500 vozidel
nákladních.
Zne išt ní ovzduší zp sobené vlivem období výstavby stavebního zám ru bude pln
reverzibilní a nebude mít významný dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší.
Období provozu
V období provozu nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj zne iš ování ovzduší dle
zákona . 201/2012 Sb.
V etap provozu nep edpokládáme zvýšení emisí a zásadní zm nu oproti sou asnému stavu.
Stávající železni ní tra není elektrifikována a její provoz je zdrojem emisí. Neo ekává se zde

! !
"""!

!

30

navýšení vlakové dopravy. Z tohoto d vodu nedojde k navýšení emisní zát že v okolí trati.
Železni ní doprava obecn se na imisním zatížení podílí pouze minimáln .

B.3.2. Odpadní vody
Období výstavby
Splaškové vody vznikající v období výstavby budou vznikat v míst

za ízení staveništ .

V t chto místech se po ítá s umíst ním mobilních a chemických WC, jejichž obsah bude
pravideln odvážen na nejbližší istírnu odpadních vod.
Období provozu
Splaškové vody budou v období provozu vznikat jak v projížd jících vlacích, tak i v sanitárních
za ízeních jednotlivých železni ních stanic. Objem splaškových vod v období provozu není
v sou asné dob znám.

Deš ové vody nepat í mezi vody odpadní. Deš ové vody ze svah zá ez budou odvád ny
drážními p íkopy, mimo zá ezy bude voda zasakována v okolí.

B.3.3. Odpady
P i realizaci stavby, jejím provozu a p ípadném odstran ní budou vznikat odpady r zných
skupin a druh . Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O), tak o odpady kategorie
„nebezpe ný“ odpad (N). P vodce odpad bude postupovat p i veškerém nakládání s t mito
odpady dle p íslušných platných legislativních opat ení. Nakládání s odpady se v eské
republice ídí ustanovením zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých zákon
(zákon o odpadech), v platném zn ní. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu
životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití i odstran ní.
S legislativou odpadového hospodá ství úzce souvisí legislativní p edpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem . 477/2001 Sb., o obalech a o zm n
n kterých zákon (zákon o obalech) a provád cími p edpisy k tomuto zákonu, o podmínkách
ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu . 294/2005 Sb., v platném
zn ní. Na nakládání s nebezpe nými odpady se pak p im en vztahuje i zákon . 356/2003
Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích, v platném zn ní.

! !
"""!

!

31

Odpady vznikající p i výstavb zám ru
P evážnou ást odpad , vznikajících v rámci realizace zám ru, budou tvo it odpady pat ící dle
„Katalogu odpad “ do skupiny . 17- Stavební a demoli ní odpady (v etn vyt žené zeminy
z kontaminovaných míst).

ást vznikajících materiál

je možno využít v souladu s výše

uvedenými požadavky zákona o odpadech a to jako vhodné recykláty na téže stavb nebo na
stavbách jiných p i dodržení podmínky vhodnosti použití p edm tných odpad jako materiálu,
zejména Vyhlášky . 294/2005 Sb., v platném zn ní.
Odpady, které budou vznikat v rámci stavby (p ehled v Tab. 2), lze rozd lit na ty, které budou
vázány na vlastní proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti
s použitými technologiemi, mechanismy, zázemím stavby apod. Krom t chto odpad budou
na staveništi a za ízeních staveniš vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidí. P jde
v tšinou o odpady typu komunálního odpadu.
Tab. 2: P ehled p edpokládaných odpad vznikajících p i výstavb zám ru (O = ostatní odpad, N =
nebezpe ný odpad)
kat. .odpadu kat.

17 05 04
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 05 08
17 05 07
17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 03 01
15 01 01
15 01 02
17 03 01
17 06 05
16 02 14
17 06 04
16 06 02
17 09 04
20 01 21

o
o
o
o
o
o
o
o
n
o
o
o
o
o
o
n
n
o
o
n
o
n

název druhu odpadu

jedn.

výkopová zemina - odkop
beton z demolic objekt
stavební a demoli ní su (cihly)
stavební a demoli ní su (tašky a keramické výrobky)
d evo po stavebním použití, z demolic
odpad z interiér rekonstruovaných obj.-plasty
vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živi né lepenky bez dehtu
št rk
št rk zne išt ný nebezpe nými látkami
železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí
sm sné kovy
zbytky kabel , vodi
komunální odpad
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
asfaltové sm si s dehtem
stavební materiály obsahující azbest
elektrošrot (vy azená za ízení a p ístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)
tepelná izolace (miner.vata)
akumulátory alkalické(NiCd)
kamenivo + beton
zá ivky

P edpokládané množství jednotlivých druh

celkem

t
22121,366
t
511,092
t
1394,396
t
4,500
t
13,529
t
0,090
t
160,000
t
1,300
t
450,000
t
19,206
t
0,358
t
0,664
t
5,580
t
0,735
t
0,250
t
0,481
t
14,705
t
1,870
t
0,317
t
0,570
t
237,290
kus
10

odpad , které budou vznikat v rámci výstavby,

bude up esn no v dalším stupni projektové dokumentace.
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Odpady vznikající p i provozu zám ru
V rámci provozu p jde p edevším o odpad z odstra ování d evin a bylinné vegetace v rámci
údržby drážního t lesa a odpad spojený s b žnou údržbou a opravami drážních za ízení. Dále
se bude jednat o odpady ze skupiny 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné
živnostenské, pr myslové odpady a odpady z ú adu), v etn složek z odd leného sb ru, které
budou

vznikat

p edevším

pi

každodenním

provozu

železni ních

stanic.

Množství

produkovaného odpadu však není v dnešní dob možno stanovit.

B.3.4. Hlukové pom ry
Vzhledem k charakteru zám ru „DOZ Mikulovice - Jeseník“, kdy se jedná o rekonstrukci, která
má spíše opravný charakter, se nep edpokládá zvýšení hlukové zát že. Z hlediska
technologického jde o modernizaci stávajícího sd lovacího a zabezpe ovacího za ízení.
Stavební úpravy je týkají železni ních stanic Jeseník, Píse ná a Mikulovice, kdy jde o
áste né úpravy železni ního spodku a svršku, vybudování nástupiš , rekonstrukci
silnoproudých za ízení a osv tlení.

Zám r nemá vliv na zm nu intenzit dopravy, rychlost v mezistani ních úsecích se nem ní. Ve
stanicích, kde je uvažováno s úpravou rychlostí, bude vyšší rychlost využívána pouze
soupravami, které ve stanicích nezastavují.

Tab. . 3: Intenzita dopravy - GVD 2014/ výhled 2020 - vycházející ze stanoviska Odboru strategie,
SŽDC, s.o.
Tra ový úsek

as:

Mikulovice - Jeseník

22:00-6:00

Druh vlaku
Sp

Os

Mn

Celkem:

24 hod

8

2

5

15

6:00-22:00

7

2

5

14

1

0

0

1

V mezistani ních úsecích nedojde ke zm n

hlukové situace u chrán ných objekt

-

p edpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku v referen ní vzdálenosti 7,5 m od osy
koleje z stane na stávající hodnot p ibližn 60 dB/51 dB v denní/no ní dob . Ve stanicích se
p ízniv projeví vliv rekonstrukce a u rekonstruovaných kolejí dojde k poklesu ekvivalentních
hladin akustického tlaku až o 5 dB.
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Vlivem realizace zám ru dojde u rekonstruovaných stanic k poklesu hlu nosti a v žádném
úseku trati nebude p ekro en hygienický limit.

B.3.5. Dopl ující údaje
V rámci realizace stavebního zám ru nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího
zá ení ve smyslu zákona . 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující
zá ení (atomový zákon), v platném zn ní. Vlivem posuzovaného zám ru nebudou emitována
radioaktivní nebo elektromagnetické zá ení. Rovn ž nebudou použity materiály, které jsou
zdrojem radioaktivního zá ení.
Tento projekt ne eší uzav ené prostory, kde by bylo pot eba se zabývat rizikem vzniku a
koncentrování se radonu. Ale z informativních d vod se tato lokalita podle odvozené mapy
radonového rizika

R nachází v území, které je azeno do kategorie se st edním radonovým

rizikem.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM
PROST EDÍ
C.1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik
dot eného území
C.1.1. Charakteristika území
Posuzovaný stavební zám r p edstavuje stávající železni ní tra mezi Lipovou Lázn

a

Jeseník. Prochází územím s polními, lu ními i lesními ekosystémy. Železnice se nachází
v Olomouckém kraji. Nadmo ská výška lokality se pohybuje mezi 450 až 480 m n.m.

C.1.2. Klima
Klima zájmové lokality je dáno zejména geografickým umíst ním v údolní niv

eky B lé a

vodního toku Sta i a nadmo skou výškou, která se pohybuje od 450 do 480 m n.m. Dot ená
lokalita leží, podle Mapy klimatických oblastí

eskoslovenska (Quitt 1971) v chladné

klimatické oblasti CH7., pro kterou je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírn
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chladné a vlhké. P echodné období je dlouhé, mírn chladné jaro a mírný podzim. Zima je
dlouhá, mírná, mírn vlhké s dlouhou sn hovou pokrývkou.
Tab. 4: Klimatické charakteristiky mírn teplé oblasti MT3 (Quitt, 1971)
Klimatická oblast

CH7

Po et letních dn

10 – 30

Po et dn s pr m rnou teplotou 10°C a více

120 – 140

Po et mrazových dn

140 – 160
50 – 60

Po et ledových dn

-3 - -4

Pr m rná teplota v lednu

15 – 16

Pr m rná teplota v ervenci
Pr m rná teplota v dubnu

4–6

Pr m rná teplota v íjnu

6–7

Pr m rný po et dn se srážkami 1 mm a více

120 – 130

Srážkový úhrn ve vegeta ním období

500 – 600

Srážkový úhrn v zimním období

350 – 400

Po et dn se sn hovou pokrývkou

100 – 120

Po et dn zamra ených

150 – 160
40 - 50

Po et dn jasných

Ovzduší
Kvalita ovzduší lokality je dána jejím venkovským charakterem v otev ené krajin , která je
dob e prov trávaná. Chybí zde v tší pr myslové areály, tudíž m žeme íci, že hlavním
zdrojem zne išt ní ovzduší v posuzovaném území je doprava a lokální topeništ . Celkov
m žeme hodnotit kvalitu ovzduší v lokalit jako dobrou.
Pro ur ení stávající imisní zát že byla použita data z nejbližší stanice imisního monitoringu –
Jeseník (poza ová, venkovská, oblastní m ítko: 4 - 50 km). Pro krátkodobé imisní
charakteristiky byly v úvahu brány následující hodnoty: PM10 (denní) – 36. nejvyšší nam ená
hodnota. Pro ro ní charakteristiky byl brán v úvahu ro ní aritmetický pr m r. Tab. 5 uvádí
výše uvedené nam ené hodnoty koncentrace zne iš ujících látek na m ící stanici Jeseník
za rok 2013 (zdroj:

eský hydrometeorologický ústav, http://www.chmu.cz).
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Tab. 5: Hodnoty koncentrace zne iš ujících látek nam ené stanicí Jeseník v roce 2013 (zdroj:
hydrometeorologický ústav, http:// www.chmu.cz)

eský

-3

stanice

Imisní charakteristiky (µg.m )

látka

Jeseník

PM10

hodina

den

rok

-

-

19,2

34,0

-

-

7,5

PM10 – M36
NO2

-

Z tabulky 5 je patrné, že v roce 2013 nebyl na meteorologické stanici Jeseník p ekro ený
imisní limit žádné sledované zne iš ující látky. Pr m rnou ro ní koncentraci PM2,5, benzenu
ani benzo(a)pyrenu nem ila žádná okolní stanice.
Posuzovaná oblast zám ru dle Sd lení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality
ovzduší na základ dat za rok 2010 na v tšin území nepat í mezi oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší se nachází jen v obci Jeseník, kde na
1,4% území spadající pod m stský ú ad Jeseník je p ekro ena limitní hodnota pro PM10 a na
3,8 % území je p ekro ena limitní hodnota pro B(a)P. V souvislosti s posuzovaným zám rem
p ekra ování limit pro ostatní zne iš ující látky nep edpokládáme.
Imisní limity pro zne iš ující látky v ovzduší jsou stanoveny v p íloze 1 zákona . 201/2012
Sb., o ochran ovzduší – viz tab. 6.
Tab. 6: Platné imisní limity pro zne iš ující látky dle p ílohy . 1 zákona . 201/2012 Sb.

Ochrana zdraví lidí
aritmetický pr m r [µg.m-3]

Zne iš ující látka

ro ní denní hodinový

osmihodinový

suspendované ástice (PM10)

40

50

-

-

oxid dusi itý (NO2)

40

-

200

-

Z výše uvedeného je z ejmé, že v lokalit jsou dodrženy všechny imisní limity dané zákonem
. 201/2012 Sb.
Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto zám ru nedojde k navýšení intenzity dopravy ani
k navýšení rychlosti, nep edpokládáme zhoršení imisní zát že lokality. Z výše uvedeného
d vod nevznikla pot eba zpracování samostatné rozptylové studie pro daný investi ní zám r.
Významné zhoršení imisní situace realizací zám ru se nep edpokládá. P ípadný nár st imisní
zát že bude minimální a na kvalit ovzduší se prakticky neprojeví.
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C.1.3. Geologická stavba a hydrogeologické pom ry
Geologická charakteristika
Podle geologické mapy eské republiky (portal.gov.cz) je zájmové území budováno horninami
prekambria a paleozoika (amfibolity, granátické amfibolity, porfyroblastické staurolitické ruly,
metaryolity, biotická, místy dvojslídná rula).
Hydrogeologická charakteristika
Dle hydrogeologické mapy (http://www.heis.cz) se lokalita nachází v hydrogeologickém rajonu
Krystalinikum severní

ásti Východních Sudet (6431), který je charakterizován puklinovou

propustností. Kolektor je nevymezený, hladina volná, transmisivita nízká < 0,0001,
mineralizace =<0,3 g/l, chemický typ Ca- HCO3.
Krystalinikum severní ásti Východních Sudet je tvo eno horninami krystalinika, proterozoika a
paleozoika.
Zájmová lokalita se nenachází na území chrán né oblasti p irozené akumulace vod
(CHOPAV).

C.1.4. Nerostné suroviny
Posuzovaná trasa železnice neprochází žádným dobývacím prostorem t ženým i net ženým,
chrán ným ložiskovým územím i poddolovaným územím (www.geofond.cz).

C.1.5. Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska (Demek 1987) se zájmová lokalita nachází v provincii

eská

vyso ina, subprovincii Krkonošsko – Jesenická soustava, oblasti Jesenické, celku Zlatohorská
vrchovina, podcelku B lská pahorkatina a okrsk Jesenická kotlina a Podjesenická brázda.
Jesenická kotlina je tvo ena amfibolity s rulami, migmatity a kvarcity. Jedná se o protáhlou
tektonicko – erozní sníženinu s lenitým reliéfem dna. Je protékána horním tokem eky B lá
se širokou údolní nivou. Podjesenická brázda je tvo ena amfibolity s rulami, migmatity a
kvarcity. Jedná se o úzkou tektonicko – erozní sníženinu protékanou ekou B lou, áste ne
s charakterem pr lomového údolí.
Podrobn jší geomorfologické len ní lokality (dle Demka 1987) je uvedeno v tab. 7.
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Tab. 7: Geomorfologické len ní zájmové lokality (Demek 1987)

Systém

Hercynský

Provincie

eská vyso ina

Subprovinicie

Krkonošsko-jesenická soustava

Oblast

Jesenická oblast

Celek

Zlatohorská vrchovina

Podcelek

B lská pahorkatina

Okrsek

Jesenická kotlina, Podjesenická brázda

C.1.6. Hydrologické pom ry
Území zájmové lokality náleží do povodí Odry a úmo í Baltského mo e. Nejvýznamn jším
tokem v této oblasti je vodní tok Sta i . P ímé okolí posuzovaného zám ru pat í mezi dv
ísla hydrologických po adí (2-04-04-0810, 2-04-04-860). Z t chto ploch odvádí vodu vodní
toky Kalvodka, Sta i

a 4 bezejmenné drobné vodní toky. Žádný z t chto tok

není

významným vodním tokem podle vyhlášky 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních tok a zp sob provád ní inností související se správou vodních tok ,
v platném zn ní.
Vlastní tra p ekonává vodní tok Kalvodku a 4 bezejmenné drobné vodní toky.
Zájmová lokalita se nachází mimo jakékoli záplavové území
Celý zám r se podle Na ízení vlády . 262/2012 Sb. nachází v oblasti citlivé na živiny.
Trasa železnice nezasahuje do ochranných pásem vodních zdroj .

C.1.7. P dy
V posuzovaném území p evažují kambizem

mesobazické. Dále se zde vyskytují:

pseudogleje modální, kambizem modální, fluvizem glejové a glej fluvický. Kambizem jsou
podle Tomáška (2007) nejrozší en jším p dním typem v R. S t mito p dami se nej ast ji
setkáváme mezi 450 – 800 m n. m., vázány bývají na lenitý reliéf. Vyzna ují se nižším
obsahem humusu a nízkým nasycením sorp ního komplexu.
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C.1.8. Zvlášt chrán ná území a p írodní parky
Tento zám r neprochází žádný velkoplošným ani maloplošným chrán ným územím.
Nejbližším velkoplošným chrán ným územím je Chrán ná krajinná oblast Jeseníky, jejíž
hranice leží v t sné blízkosti trasy železnice, ale v ešeném úseku zám r neprochází p es
území CHKO Jeseníky.
Nejbližším maloplošným chrán ným územím je P írodní památka (PP) Louka na Miroslavi,
která leží cca 1,2 km od žst. Lipová-Lázn .
V blízkém ani širším okolí zám ru se nenachází p írodní park.
Území neleží v chrán ném ložiskovém území i net ženém dobývacím prostoru.

C.1.9. Území chrán ná na základ mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prost edí. Do této kategorie m žeme za adit území vyhovující požadavk m
Ramsarské úmluvy (jedná se o mok ady mezinárodního významu) i požadavk m Bernské
konvence. Dále se do této kategorie za azují i významná pta í území (tj. lokality vytipované na
základ pr zkumu organizace Bird Life International – IBA review, 2000).
Zájmová lokalita se nenachází v žádném výše zmín ném území.

Území soustavy NATURA 2000
V blízkosti zám ru se nalézá Pta í oblast Jeseníky, která zde má stejné hranice jako
Chrán ná krajinná oblast Jeseníky (viz výše). P edm tnými druhy v této Pta í oblasti jsou
siln ohrožený ch ástal polní (Crex crex) a siln ohrožený je ábek lesní (Bonasa bonasia). U
t chto dvou druh

nelze, vzhledem k charakteru a trase zám ru a ekologii p edm tných

druh , p edpokládat významn jší negativní ovlivn ní tímto zám rem.
V okolí zám ru se nachází Evropsky významná lokalita. Jde o EVL Rychlebské hory –
Sokolský h bet, která je vzdálena cca 0,6 km od trasy zám ru. U tohoto zám ru díky jeho
vzdálenosti a zejména charakteru nelze p edpokládat vliv na EVL Rychlebské hory – Sokolský
h bet.
Podle stanoviska Krajského ú adu Olomouckého kraje, Odboru životního prost edí, ze dne 17.
6. 2014, íslo jednací KUOK 58266/2014, nem že mít uvedený zám r samostatn nebo ve
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spojení s jinými zám ry významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo pta í oblasti.

C.1.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základ

zákona

.114/1992 Sb., o ochran

p írody a krajiny,

v platném zn ní. M žeme jej charakterizovat jako vzájemn propojený soubor p irozených i
pozm n ných, avšak p írod blízkých, ekosystém . ÚSES umož uje uchování a reprodukci
p írodního bohatství, p ízniv p sobí na okolní, mén stabilní ásti krajiny a vytvá í tak základ
pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provád jí orgány
územního plánování a ochrany p írody ve spolupráci s orgány vodohospodá skými, ochrany
zem d lského p dního fondu a státní správy lesního hospodá ství.
Rozlišují se t i úrovn ÚSES:
-

nadregionální

-

regionální

-

místní (lokální)

a) Nadregionální prvky ÚSES
P ed vlakovou zastávkou

eská Ves sm rem od Jeseníku k íží tento zám r osu

nadregionálního biokoridoru „Hranice R – Smolny – K 87“.
b) Regionální prvky ÚSES
Zám r p ímo nezasahuje do žádného z prvk ÚSES regionální úrovn .
c) Lokální prvky ÚSES
Trasa železnice, na které bude provád na realizace zám ru, p ekonává n kolik lokálních
biokoridor – LBK 1-3 a LBK 5-5 k.ú. Jeseník.

C.1.11. Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem
ochran

.114/1992 Sb., o

p írody a krajiny, v platném zn ní. Jako VKP jsou definovány ekologicky,

geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti krajiny, které utvá í její typický vzhled nebo
p ispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ , vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné ásti krajiny, které takto
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zaregistruje ve smyslu zákona o ochran p írody p íslušný orgán státní správy. Jde zejména o
mok ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin,
um lé i p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost
sídelních útvar v etn historických zahrad a park . Zvlášt chrán ná ást p írody je z této
definice vy ata
Železni ní tra ve své trase p ekonává n kolik vodních tok a prochází ochranným pásmem
lesa, oba tyto krajinné prvky, vodní toky a les, jsou významnými krajinnými prvky ze zákona.
Samotné stavební práce budou probíhat pouze na území stávajících železni ních stanicích a
zastávkách, ve zbytku železni ní trati bude docházet jen k optimalizaci zabezpe ovacího
za ízení a k pokládce kabel . V trase zám ru jsou k íženy ty i bezejmenné vodní toky a vodní
tok Kalvodka.
Žádný z t chto vodních tok není významným vodním tokem podle vyhlášky 178/2012 Sb.
V okolí zám ru se nenachází žádný registrovaným významný krajinný prvek.
Obecn

platí, že v p ípad

zásahu do VKP je nutné si vyžádat p edchozí stanovisko

p íslušného orgánu ochrany p írody.

C.2. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí
v dot eném prost edí, které budou pravd podobn významn
ovlivn ny
C.2.1. Fauna a flóra
Zájmová lokalita se z hlediska biogeografického len ní
nachází v p echodné nereprezentativní zón

eské republiky (Culek et al. 1996),

mezi Vidnavským bioregionem (podprovincie

Polonské) a Jesenickým bioregionem (podprovincie Hercynská). Vidnavský bioregion se
nachází v západní ásti Slezska (na území

R), p evážná ást leží v Polsku. Biota je zde

charakteristická pro 3. dubovo – bukový vegeta ní stupe . Vegetace je zde tvo ena
acidofilními doubravami, háji, luhy a olšinami. P íslušnost k Polonské podprovincii je patrná
p evážn

v biot

háj , tvo ené p evážn

lipovími dubohab inami a bory na píscích, a ve

fragmentech slatin. Jesenický bioregion leží na pomezí severní Moravy a Slezska, okrajov
zasahuje i do Polska. Bioregion zahrnuje lenité hornatiny na krystalických b idlicích pestrého
složení. Zastoupeny jsou zde vegeta ní stupn od 4. bukového až po 8. subalpinský. Biota je

! !
"""!

!

41

zde velmi bohatá, zahrnuje velké množství migrant , charakteristické je zastoupení
(sub-)arkto-alpidských a karpatských prvk .
a) Fauna
Fauna této lokality je siln ovlivn na antropogenní inností. V okolí trati se vyskytují p evážn
lu ní biotopy, menší

ást zám ru probíhá lesem, v malé mí e zám r prochází v blízkosti

mok ad . Zám r se nachází ve tverci sí ového mapování . 5769, 5669 a krátkou ástí u
polských hranic zasahuje do tverce . 5670 (www.biolib.cz).
Výsledky zoologického pr zkumu z ervna 2014 byly dopln ny i o relevantní publikované
údaje o výskytu obratlovc z širšího okolí zám ru (Š astný, Bej ek et Hudec 2006, Mikátová et
al. 2001, Moravec 1994, And ra et Hanzal 1995, 1996, And ra 2000, And ra et Beneš 2001,
2002, And ra et

ervený 2004, And ra et Hanák 2007, Hanák et And ra 2005, 2006,

portal.nature.cz, www.biolib.cz).
V p ehledu fauny (níže v textu) je u každého ohroženého druhu uveden stupe ohrožení, a to
podle p ílohy . III vyhlášky MŽP
Sb. k zákonu

R . 395/1992 Sb. ve zn ní vyhlášky MŽP

NR . 114/1992 Sb., podle

Zavadil et Moravec 2003, And ra et

ervených seznam

R . 175/2006

R (Š astný et Bej ek 2003,

ervený. 2003). Dále je zde uvedeno, zda se druh

nachází v P íloze I Sm rnice 79/409/EHS nebo v p íloze II nebo IV Sm rnice 92/43/EHS.
V p ehledu jsou použity následující zkratky:
Zákonem chrán né druhy:
O – Ohrožený druh, SO – Siln ohrožený druh, KO – Kriticky ohrožený druh
ervené seznamy obratlovc

R:

EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na území

R, EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné

p írod , CR – Kriticky ohrožený druh, EN – Ohrožený druh, VU – Zranitelný druh, NT – Tém
ohrožený druh, LC – Málo dot ený druh, NE – nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o n mž
jsou nedostate né údaje.
I, II, IV – druh je uveden v p íslušné p íloze Sm rnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS.
Druhy byly uspo ádány do p ehledu, který zahrnuje všechny významné zástupce, jež byly na
vymezeném území zjišt ny. Názvosloví uvád ných taxon

obratlovc

vychází z aktuáln

používané systematiky (www.biolib.cz).
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Bezobratlí
P írodov dný pr zkum u tohoto zám ru nebyl zam en na výskyt bezobratlých. V okolí trati se
vyskytují biotopy vhodné pro výskyt bezobratlých, a už jsou to louky, roztroušené porosty
d evin, suché strán , smíšený les nebo mok ady. Tento zám r do nich však nebude ve v tší
mí e zasahovat. V tší ást zám ru je ešena v železni ních stanicích a zastávkách a zbytek
zám ru p edstavuje instalace nového kabelu zabezpe ovacího za ízení.

Obojživelníci
V pr b hu zoologického pr zkumu nebyl zaznamenán výskyt žádného obojživelníka
v blízkosti zám ru.
V okolí zám ru, dle literatury (Moravec 1994), vyskytují tyto druhy obojživelník : mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra) (SO, VU),

olek obecný (Triturus vulgaris) (SO, NT), ropucha

obecná (Bufo bufo) (O, NT), ropucha zelená (Bufotes viridis) (SO, NT, IV), rosni ka zelená
(Hyla arborea) (SO, NT, IV), skokan hn dý (Rana temporaria) (NT).

Plazi
Zám r svou trasou prochází p es n kolik biotop

vhodných pro výskyt plaz . Zám r

p ekonává v tší množství drobných vodních tok , dalšími biotopy vhodnými pro výskyt plaz
jsou lu ní porosty v okolí dráhy s roztroušenými d evinami. V blízkosti t chto biotop s vyšší
pravd podobností výskytu plaz budou provád ny jen práce související s pokládkou nového
kabelu zabezpe ovacího za ízení, do propustk a most nebude zasahováno v bec.
P i zoologickém pr zkumu nebyl zaznamenán žádný jedinec ze skupiny plaz . Z literatury
(Mikátová et al. 2001) je z okolí zám ru znám výskyt ješt rky obecné (Lacerta agilis) (SO, NT,
IV), ješt rky živorodé (Zootoca vivipara) (SO, NT), slepýš k ehký (Anguis fragilis) (SO), užovka
obojková (Natrix natrix) () a zmije obecná (Vipera berus) (KO, VU).
Nelze p edpokládat, že by tento zám r m l významný negativní vliv na tyto druhy plaz .

Ptáci
V území, kterým tento zám r prochází, byly zaznamenány b žné druhy pták , z nichž n kolik
druh je azeno mezi druhy zvlášt chrán né. Ze zvlášt chrán ných druh byl v okolí trati
zaznamenán áp bílý (Ciconia ciconia) (O, NT, I, II). Ch ástal polní (Crex crex) (SO, VU, I, II) a
slavík obecný (Luscinia megarhynchos) (O) jsou zde uvád ni v literatu e (Š astný et al. 2006).
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Z b žných druh v okolí zám ru p evládají p edevším p vci. B hem terénních pr zkum byly
zaznamenány tyto druhy b žn se vyskytujících pták : bažant obecný (Phasianus colchicus),
holub domácí (Columba livia f. domestica), holub h ivná (Columba palumbus), kán

lesní

(Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), brhlík lesní (Sitta europaea), budní ek
menší (Phylloscopus collybita), ervenka obecná (Erithacus rubecula), drozd kví ala (Turdus
pilaris), drozd zp vný (Turdus philomelos), kos erný (Turdus merula), konipas bílý (Motacilla
alba), konopka obecná (Carduelis cannabina), kuka ka obecná (Cuculus canorus), p nkava
obecná

(Fringilla

coelebs),

rehek

domácí

(Phoenicurus

ochruros),

rehek

zahradní

(Phoenicurus phoenicurus), strnad obecný (Emberiza citrinella), st ízlík obecný (Troglodytes
troglodytes), sýkora ko adra (Parus major), sýkora mod inka (Cyanistes caeruleus), stehlík
obecný (Carduelis carduelis), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer
montanus), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica).
Pta í spole enstvo zde nebude zám rem dot eno, protože v rámci realizace zám ru není
plánováno kácení d evin. Pro minimalizaci možných dopad

p i realizaci zám ru na pta í

spole enstvo je pot eba omezit pojezdy techniky po lu ních biotopech na minimum.

Savci
V rámci terénního pr zkumu byly zaznamenány pobytové znaky prasete divokého (Sus
scrofa), srnce obecného (Capreolus capreolus), kuny (Martes sp.), lišky obecné /Vulpes
vulpes) a zajíce polního (Lepus europaeus).
V okolí posuzovaného zám ru se dále dle literatury (And ra et Hanzal 1995, 1996, And ra
2000, And ra et Beneš 2001, 2002, And ra et

ervený 2004) vyskytuje z drobných šelem

lasice kol ava (Mustela nivalis), lasice hranostaj (Mustela erminea), tcho tmavý (Mustela
putorius), kuna skalní (Martes foina), kuna lesní (Martes martes). Z hmyzožravc

lze

zaznamenat rejska obecného (Sorex araneus), rejska malého (Sorex minutus), rejsce vodního
(Neomys fodiens), hryzce vodního (Arvicola terrestris), ježka východního (Erinaceus concolor)
a krtka obecného (Talpa europaea), z hlodavc pak hraboše polního a mok adního (Microtus
arvalis, M. agrestis), hrabošíka podzemního (Microtus subterraneus), norníka rudého
(Clethrionomys glareolus), lesní a temnopásou (Apodemus flavicollis, A. agrarius), myš
domácí (Mus musculus) a potkana obecného (Rattus norvegicus).
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b) Flóra
Potenciální p irozená vegetace
Z hlediska geobotanické rekonstrukce (Neuhäuslová et al. 2001) leží v tší

ást zájmové

lokality v okolí Jeseníku v území bu iny s ky elnicí devítilistou (Dentario enneaphylli –
Fagetum).

Bu iny s ky elnicí devítilistou (Dentario enneaphylli - Fagetum)
Bu ina s ky elnicí devítilistou (Dentario enneaphylli – Fagetum) je tvo ena stromovým a
bylinným patrem. Ke ové a mechové patro bývá vyvinuto jen fragmentárn nebo chybí. Ve
stromovém patru p evládá buk (Fagus silvatica), s vyšší stálostí bývají p imíšeny klen (Acer
pseudoplatanus), jedle (Abies alba, dnes vymírající) a smrk (Picea abies, ve vyšších polohách
pravd podobn

p vodní). Bylinné patro bývá v tšinou souvisle zapojené, s pokryvností

kolísající podle zápoje stromového patra. P evažují druhy ádu Fagetalia a zastoupena je též
v tšina druh svazu Fagion.
Bu ina s ky elnicí devítilistou (Dentario enneaphylli – Fagetum) je vázána p edevším na
montánní stupe . Vyskytuje se p evážn v nadmo ských výškách 500 – 1000 m, kde osidluje
zejména svahové polohy bez ohledu na orientaci svah . P dy pat í k více

i mén

skeletovitým kambizemím.

Aktuální vegetace
Stávající železni ní tra prochází polními, lu ními i lesními ekosystémy, lidskými sídly i po
jejich okrajích. Terénní pr zkum prob hl v ervnu 2014.
V jednotlivých železni ní stanicí Jeseník je možné zaznamenat jarní efeméry jako je osívka
jarní (Erophila verna) i husení ek rolní (Arabidopsis thaliana), v kolejišti lze zaznamenat také
p esli ku rolní (Equisetum arvense), pomn nku rolní (Myosotis arvensis), píse nici
douškolistou (Arenaria serpyllifolia) i kakost smrdutý (Geranium robertianum). V okolí trati
pak ruderální druhy jako jsou pelyn k ernobýl (Artemisia vulgaris), hadinec obecný (Echium
vulgare), kopretina vrati (Tanacetum vulgare) a další.
Na železnici

asto navazují intenzivn

k mezofilním ovsíkovým loukám.

obhospoda ované louky, n které z nich se blíží

ást železnice, mezi obcemi Lipová-Lázn a Jeseník vede

lesními porosty. Z d evin jsou v okolí zastoupeny javor klen a mlé (Acer pseudoplatanus, A.
platanoides), dub letní (Quercus robur), topol osika (Populus tremula), buk lesní (Fagus

! !
"""!

!

45

sylvatica), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), st emcha obecná
(Prunus padus). Zaznamenána byla netýkavka malokv tá (Impatiens parviflora).
V dot eném území nebyly zaznamenány žádné druhy rostlin chrán né podle vyhlášky
Ministerstva životního prost edí eské republiky .395/1992Sb., v platném zn ní.
V území byly zaznamenány n kte í zástupci invazních rostlin – trnovník akát, k ídlatka
japonská, netýkavka malokv tá.
V tohoto zám ru nebude provád no kácení.
Podrobný dendrologický pr zkum bude v p ípad pot eby, kdy by nov vznikl požadavek na
kácení

d evin

rostoucích

mimo

les,

proveden

v následujících

stupních

projektové

dokumentace.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická nalezišt
Nemovité kulturní památky
V prostoru stavebního zám ru se nenachází nemovité kulturní památky.
Archeologická a paleontologická nalezišt
Na území zájmové lokality není p edpoklad výskytu archeologických nález ve smyslu zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn ní.
Paleontologické nálezy (dle zákona

NR . 114/92 Sb., o ochran p írody a krajiny, v platném

zn ní) v zájmovém území nep edpokládáme.

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
Ve smyslu na . vl. . 61/2003 Sb., v platném zn ní, jsou veškeré povrchové vody

R , tedy i

vody v okolí zájmové lokality citlivou oblastí s následnou odpovídající ochranou. Území není
podle Na ízení vlády . 262/2012 Sb., v platném zn ní, azeno mezi zranitelné oblasti, ale dle
tohoto na ízení vlády pat í do oblastí citlivých na živiny..
V t sné blízkosti trasy zám ru se nachází aktivní sesuv íslo 6987, který se nachází na území
obce Jeseník a je orientovaný jihovýchodním sm rem, tento sesuv je suchý a je sanovaný
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zemními úpravami svahu. Jiné sesuvy, sut , prudké svahy i nestabilizované náplavy a písky
se v t sné blízkosti zám ru nenacházejí.
Železni ní tra neprochází p es žádné záplavové území.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
D.1. Charakteristika možných vliv a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace zám ru nevyvolá zásah do lesních pozemk . V rámci zám ru nedojde k dot ení
d evin rostoucích mimo les.
V lokalit

byl proveden botanický pr zkum, p i kterém nebyly zaznamenány žádné druhy

rostlin chrán né podle vyhlášky Ministerstva životního prost edí

eské republiky . 395/1992

Sb.,
V území byly zaznamenány t i druhy invazních rostlin – trnovník akát (Robinia pseudoacacia),
k ídlatka japonská (Reynoutria japonica) a netýkavka malokv tá (Impatiens parviflora). P ed
za átkem výstavby by bylo vhodné populace k ídlatky japonské zlikvidovat a tím zamezit i jeho
další ší ení podél trati. Ší ení tohoto druhu lze nejlépe omezit selektivní aplikací herbicidu.
Netýkavka malokv tá nep edstavuje významný invazní druh, navíc její odstra ování by bylo
zna n neefektivní a zbyte né.
Podrobný dendrologický pr zkum bude v p ípad pot eby proveden v následujících stupních
projektové dokumentace.
P i dodržení navržených opat ení m žeme ozna it vliv stavebního zám ru na flóru jako
akceptovatelný.
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Fauna
V rámci oznámení byl v ervenci 2014 proveden zoologický pr zkum území posuzovaného
zám ru se zam ením na obratlovce a na zvlášt chrán né a ohrožené druhy.
Vliv na bezobratlé
Vzhledem k tomu, že zám r je realizován na stávající trase železnice a nedojde tak k zásahu
do okolních biotop , nep edpokládá se vliv na bezobratlé.
Vliv na obojživelníky a plazy
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající dvojkolejné železni ní trati,
nep edpokládáme výrazné ovlivn ní populací jednotlivých druh
Doporu ujeme zachovat rámové

i deskové propustky, p ípadn

obojživelník

a plaz .

trubní propustky s v tší

sv tlostí a s vybudovanými bermami pro možnost využití živo ichy i v dob kdy je propustek
protékán vodou. U rekonstrukce rámových propustk

je pot eba dodržet n kolik zásad,

vycházejících z metodické p íru ky k zajiš ování pr chodnosti dálni ních komunikací pro voln
žijící živo ichy (Hlavá a And l, 2001) :
-

p ed a za propustkem nenavrhovat usazovací jímky s kolmými st nami

-

propustky ešit v jednotném spádu, tak aby nevznikala trvale zatopená místa

-

pokud jsou propustky používány k p evád ní trvalých pr tok , vždy preferovat
rámový typ s nezpevn ným dnem, vyhnout se trubním propustk m

-

ob

vyúst ní propustk

ešit p írodním zp sobem tak, aby živo ichové byli do

propustku p irozen navád ni
-

ob vyúst ní musí být bezbariérová, tj. bez p ekážek v tších než 10 cm.

-

pro lepší prostupnost propustk budovat uvnit po stran propustk migra ní lavici,
která je nad obvyklým pr tokem a která je vybudována z p vodního materiálu,
nebo d eva a která se na krajích propustk svažuje až k p irozenému terénu

P i zachování migra ní prostupnosti nebudou populace obojživelník a plaz ve sledovaném
území významn dot eny.
Vliv na ptáky
V trase zám ru a nejbližším okolí se vyskytuje b žná plejáda druh . Vzhledem k tomu, že se
jedná o rekonstrukci stávající trati, nedojde k významnému dot ení této skupiny. V souvislosti
s rekonstrukcí není plánováno kácení d evin v p ímém okolí železni ní trati. V p ípad , že by
v následujících stupních projektové dokumentace vznikla pot eba kácení d evin v okolí
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zám ru, ve kterých lze o ekávat hnízd ní n kterých druh . bude nutné kácet d eviny mimo
období hnízd ní pták hnízdících v t chto d evinách.
Vliv na savce
Op t vzhledem k tomu, že se jedná o stávající železnici a její rekonstrukci, nep edpokládáme
významný vliv na savce. Populace savc mohou být zám rem dot eny p edevším v období
provozu stejnou m rou, jako doposud.

Z hlediska ochrany obratlovc lze považovat rekonstrukci ve sledovaném území za p ijatelnou.
Nep edpokládá se významné zvýšení negativního vlivu dopravy oproti sou asnému stavu.
Ekosystémy
Stavba prochází mozaikou zem d lsky využívané krajiny a lesních komplex . Jedná se o
ekosystémy polní, lu ní a lesní. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekonstrukci stávající
trati na drážních pozemcích a tra je vedena na náspech i v zá ezech, nebude mít realizace
zám ru zásadní vliv na ekosystémy.
ÚSES
Trasa železnice, na které bude provád na realizace zám ru, p ekonává n kolik lokálních
biokoridor – LBK 1-3 a LBK 5-5 k.ú. Jeseník, žadný regionální i nadregionální prvek ÚSES
zám r nek íží. Vzhledem k charakteru zám ru, kdy nedojde k vybudování žádných nových
migra ních p ekážek, vzhledem k tomu že v míst k ížení zám ru s prvky územního systému
ekologické stability dochází jen k pokládce kabel a vzhledem k jeho lokalizaci na stávající
železni ní trati, nelze o ekávat ovlivn ní t chto biokoridor .

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
Železni ní tra ve své trase p ekonává n kolik vodních tok a prochází ochranným pásmem
lesa, oba tyto krajinné prvky, vodní toky a les, jsou významnými krajinnými prvky ze zákona.
Samotné stavební práce budou probíhat pouze na území stávajících železni ních stanicích a
zastávkách, ve zbytku železni ní trati bude docházet jen k optimalizaci zabezpe ovacího
za ízení a k pokládce kabel . V trase zám ru jsou k íženy ty i bezejmenné vodní toky a vodní
tok Kalvodka. V p ípad k ížení zám ru s vodním tokem, kdy by došlo k rekonstrukci mostu i
propustku bude pot eba mít vy ízené závazné stanovisko k zásahu do VKP a bude
v následném

stupni

projektové

dokumentace

proveden
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s vyhodnocením migra ní prostupnosti t chto propustk

pro obojživelníky a drobné savce.

V rámci tohoto zám ru nedojde k zásahu do lesních pozemk .
Posuzovaný zám r nebude mít významný vliv na VKP.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Posuzovaný zám r se nachází v krajin Jeseník , konkrétn v B lské pahorkatin . Železni ní
tra je zde již stabilizovanou liniovou stavbou vedoucí krajinou s mozaikou polí, luk a les .
Centra obcí v celé své trase míjí. V okolí se nenacházejí žádné kulturní památky, stavba se
nenachází na území žádného zvlášt

chrán ného území. Vzhledem k výše uvedeným

skute nostem a stabilizované trase železnice m žeme konstatovat, že stavební zám r nebude
mít negativní vliv na estetickou hodnotu krajiny.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Období výstavby
Ke zhoršení kvality ovzduší dojde pouze krátkodob b hem realizace stavby, a to p edevším
emisemi z t žké automobilové dopravy v rámci p esun

materiálu a p i rekonstrukci

št rkového lože trati (zvýšená prašnost v trase trati).
Stacionární zdroje zne išt ní ovzduší
Do stacionárních zdroj

zne iš ování ovzduší b hem etapy výstavby m žeme zahrnout

jednak prostor za ízení staveniš a jednak celý úsek rekonstruované trati, kde budou probíhat
stavební práce. V etap

výstavby tedy dojde vzhledem k pohybu stavební mechaniky

v prostoru za ízení staveniš

a stavebních prací k navýšení emisí zejména tuhých

zne iš ujících látek. Vzhledem k tomu, že doba trvání etapy výstavby nep esáhne délku
jednoho roku, bude toto navýšení pouze do asné a pln reverzibilní.
Navýšení emisí tuhých zne iš ujících látek v etap

výstavby lze možné ú inn

eliminovat

dodržováním opat ení na snížení emisí p i stavb :
–

bude probíhat pravidelné išt ní ploch za ízení staveništ a p íjezdových cest

–

veškeré stavební mechanismy budou pravideln

–

automobily p epravující stavební materiál budou zaplachtovány

–

v p ípad suchého po así bude plocha staveništ pravideln skráp na
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–

v p ípad

použití vápenocementové, cementové nebo vápenné stabilizace

kolejového spodku bude ovzduší zatíženo i prachem z t chto materiál
Snížení zát že je možné dosáhnout rovn ž zvolením vhodného technologického ešení a
dodržováním technologické kázn ze strany dodavatel stavby a vhodným harmonogramem
výstavby, který zohlední ochranu zdraví lidí. V p ípad

pr b žného odvozu není nutno

materiál p echodn skladovat, a tak jsou omezeny požadavky na p echodné deponie. Pokud
však p echodné mezideponie budou vznikat, je nutné je osít vhodnou travinnou sm sí.
V souvislosti s rekonstrukcí kolejového lože se neuvažuje s umíst ním recykla ní linky na
št rk vzhledem k tomu, že kolejový svršek a spodek je tak ka v celé délce trati kontaminován
nebezpe nými látkami. Nebude tedy možné tento materiál recyklovat a znovu ho použít
v rámci stavby. Stavební materiál tak bude odvážen na skládku. Pokud v dalším stupni
projektové dokumentace vznikne pot eba na umíst ní recykla ní linky a recykla ní linka bude
spl ovat kritéria pro vyjmenovaný zdroj dle zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, bude
zpracována rozptylová studie a odborný posudek a bude zažádáno o závazné stanovisko
k umíst ní stacionárního zdroje a povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 zákona .
201/2012 Sb.
Je nutné, aby p ípadná recykla ní linka byla umíst na v dostate né vzdálenosti od obytné
zástavby. P i dodržení výše uvedeného bude zne išt ní ovzduší v etap výstavby sníženo na
únosnou mez.
Mobilní zdroje zne iš ování ovzduší
Mobilními zdroji zne išt ní ovzduší budou po dobu výstavby zejména automobily a stavební
mechanismy. Rovn ž je t eba po dobu výstavby po ítat se zvýšeným provozem na n kterých
komunikacích (doprava materiálu do místa stavby, odvoz odpad ). Zhoršená imisní situace
m že nastat p edevším v intravilánu m st a obcí. Zne išt ní z dopravy se výrazn projevuje
p edevším v blízkém okolí komunikací. D vodem je nízká výška emitujících liniových zdroj .
P ibližn 5-10m od zdroje dochází k prudkém poklesu koncentrací imisí jednotlivých škodlivin.
Dominantními škodlivinami jsou v p ípad
Na základ

automobilové dopravy CO, benzen a NOx.

zkušeností však lze odhadnout, že v extravilánu je hranice únosnosti dopravy

vyjád ena hodnotou 5.000 – 6.000 vozidel/ 24 hodin. Z tohoto po tu je cca 500 vozidel
nákladních.
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Zne išt ní ovzduší zp sobené vlivem období výstavby stavebního zám ru bude pln
reverzibilní a nebude mít významný dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší.
Období provozu
V období provozu nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj zne iš ování ovzduší dle
zákona . 201/2012 Sb.
V etap

provozu nep edpokládáme zvýšení emisí a zásadní zm nu oproti sou asnému

stavu.Stávající

železni ní

tra

není

elektrifikována..

zne iš ujících látek se na stávající kvalit

Lze

konstatovat,

že

p ísp vky

ovzduší prakticky neprojeví. Železni ní doprava

obecn se na imisním zatížení podílí pouze minimáln .
V sou asnosti nejsou v lokalit

p ekra ovány imisní limity a ani mírné zvýšení koncentrací

jednotlivých škodlivin v souvislosti s p ípadným nár stem nákladní dopravy, která nevyužívá
trakce, nebude znamenat p ekra ování imisních limit . P ísp vky stavebního zám ru ke
stávajícímu imisnímu pozadí budou nulové až zanedbatelné (nákladní doprava bez trakce) a
tudíž lze tvrdit, že se na kvalit ovzduší prakticky neprojeví.

D.1.5. Vlivy na p du
Celá stavba bude realizována v ochranném pásmu dráhy.
Stavbou nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL). Pozemky náležející
k zem d lskému p dnímu fondu (ZPF) nebudou dot eny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající železnice, nep edpokládáme negativní
vlivy tohoto zám ru na p dy.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prost edí
Posuzovaná trasa železnice neprochází žádným dobývacím prostorem t ženým i net ženým,
chrán ným ložiskovým územím

i poddolovaným územím (www.geofond.cz). Na nerostné

zdroje tedy nebude mít žádný vliv, vzhledem ke stabilizované trase železnice a charakteru
zám ru nep edpokládáme vliv ani na geologické prost edí.

! !
"""!

!

52

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
Železni ní tra prochází p es vodní tok Kalvodka a 4 bezejmenné vodní toky. V území se
nenachází ochranná pásma vodních zdroj . V území se nenachází žádné chrán né území
p irozené akumulace vod (CHOPAV). Zám r se nenachází v žádném záplavovém území.
B hem rekonstrukce železnice bude zasahováno do koryta jednoho bezejmenného vodního
toku a to p i p eložce tohoto koryta do nového propustku pod železni ní tratí
Negativní vlivy mohou být spojeny p edevším s havarijními stavy souvisejícími se samotnou
rekonstrukcí i rekonstrukcí (únik nap . pohonných látek do p dy, resp. podzemní vody). V
p ípad úniku zne iš ujících látek je t eba postupovat dle platného havarijního plánu, který by
m l být p ílohou projektové dokumentace. P i dodržení opat ení uvedených v kapitole D.4.
není dán p edpoklad negativního ovlivn ní vodních tok , vodních ploch ani vodních zdroj .

D.1.8. Vlivy stavby na ve ejné zdraví
Zdravotní rizika
Obecn lze íci, že není t eba p edpokládat negativní vliv na obyvatelstvo žijící v okolí zám ru.
Jako potenciáln nejvýznamn jší možné vlivy spojené s výstavbou a provozem posuzovaného
zám ru byly vytipovány vlivy spojené s hlukovým zatížením lokality a se zne iš ováním
ovzduší.
V období výstavby
V období výstavby budou v ur ité mí e ovlivn ni obyvatelé žijící v blízkosti staveništ a dále
obyvatelé žijící v okolí p ístupových komunikací. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude
probíhat mimo intravilány obcí, nep edpokládáme významné ovlivn ní zdraví lidí jak v
d sledku hluku, tak v d sledku zne išt ní ovzduší. Jak zne išt ní ovzduší, tak i hluk
z výstavby budou asov omezené a pln reverzibilní.
Pro období výstavby je t eba, aby byla p ijata opat ení pro minimalizaci vliv

na zdraví

obyvatel. Negativním vliv m bude p edcházet logicky sestavený harmonogram prací a
dodržování režimu výstavby tak, aby tyto nep íznivé vlivy byly minimalizovány. Nap íklad
p ístupové komunikace budou v suchých obdobích roku pravideln kropeny. Za ízení, která
budou používána v dob výstavby (stavební mechanizace) a která budou zdrojem hluku, musí
být situována tak, aby okolí co nejmén ovliv ovala hlukem.
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V etap

výstavby tedy dojde vzhledem k pohybu stavební mechaniky a stavebních prací

k navýšení emisí zejména tuhých zne iš ujících látek. Toto navýšení bude pouze do asné a
pln reverzibilní. Lze jej možné ú inn eliminovat dodržováním opat ení na snížení emisí p i
stavb

– bude probíhat pravidelné

išt ní ploch za ízení staveništ

veškeré stavební mechanismy budou pravideln

a p íjezdových cest,

išt ny, automobily p epravující stavební

materiál budou zaplachtovány, v p ípad suchého po así bude plocha staveništ pravideln
skráp na atd. Je také nutné, aby p ípadná recykla ní linka byla umíst na v dostate né
vzdálenosti od obytné zástavby. P i dodržení výše uvedeného bude zne išt ní ovzduší
v etap výstavby sníženo na únosnou mez.
Za podmínky p ijetí preventivních opat ení, jež jsou uvedena v kapitole D.4., bude vliv na
zdraví obyvatel v etap rekonstrukce železni ní trati minimální.
V období provozu
Vzhledem k tomu, že díky tomuto zám ru nedojde k navýšení intenzity dopravy, nelze
p edpokládat, že by došlo k navýšení hlukové zát že obyvatelstva v období provozu v okolí
tohoto zám ru.
Co se tý e emisí, stávající tra

není elektrifikovaná, ale vzhledem k tomu, že nedojde

k navýšení intenzity dopravy nelze p edpokládat, že by došlo k významné zm n
ovzduší oproti sou asnému stavu. V etap

v kvalit

provozu nep edpokládáme zvýšení emisí a

zásadní zm nu oproti sou asnému stavu. P ísp vky stavebního zám ru ke stávajícímu
imisnímu pozadí budou velmi nízké (vlivem o ekávaného zvýšení po tu nákladních vlak
nezávislých na trakci) a tudíž lze tvrdit, že takto nízké p ísp vky se na kvalit

ovzduší

prakticky neprojeví.
Celkov lze konstatovat, že tento zám r nevyvolá zvýšení imisní a hlukové zát že lokality.
Železni ní tra je vedena v pom rn velké vzdálenosti od obytné zástavby.

Socioekonomické vlivy
Významné socioekonomické vlivy díky realizaci stavebního zám ru nep edpokládáme.
Po et obyvatel ovlivn ných ú inky stavby
Podle odborného odhadu po období výstavby m že být ovlivn no n kolik desítek až stovek
obyvatel p edevším vlivem pojezd stavebních mechanism , resp. nákladních aut. V období
provozu zám ru bude ovlivn no stejné množství obyvatel jako v sou asnosti.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a nalezišt
V této kapitole je t eba vycházet ze záv r

kapitoly C.2.2. Nemovité kulturní památky,

archeologická a paleontologická nalezišt . V prostoru stavebního zám ru se nenachází žádná
nemovitá kulturní památka, archeologická památka nebo nalezišt .
Paleontologické nálezy (dle zákona

NR . 114/92 Sb., o ochran p írody a krajiny, v platném

zn ní) v zájmovém území nep edpokládáme.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz s sebou neponesou riziko biologických vliv na okolní spole enstva.
Jiné ekologické vlivy (nap . ionizující nebo elektromagnetické zá ení) nebyly v rámci
zpracovávání oznámení prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpad
Odpady budou vznikat zejména v rámci rekonstrukce železnice. P vodce odpad
v souladu se zákonem

bude,

. 185/2001 Sb., v platném zn ní, nakládat s odpady podle jejich

skute ných vlastností. Bude je shromaž ovat a t ídit podle druhu a kategorií a zabezpe í je
p ed nežádoucím únikem do životního prost edí. Odstran ní všech odpad

bude zajišt no

subdodavatelsky oprávn nou spole ností vlastnící p íslušná oprávn ní p i nakládání
s odpady. V rámci fáze provozu bude produkce odpad minimální.
Bude-li s odpady v pr b hu výstavby nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku
odpadového hospodá ství, nep edpokládáme žádné negativní ovlivn ní životního prost edí
v d sledku produkce odpad .

D.2. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
Stavební zám r je p evážn

zem d lsky obhospoda ovanými plochami a lesními komplexy

v již stabilizovaném koridoru a áste n

i intravilánem obcí. M žeme tedy konstatovat, že

rozsah vliv bude velmi malý – po et ovlivn ných obyvatel bude v ádu desítek.
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Za dodržení opat ení uvedených v kapitole D.4 Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení,
pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv m žeme konstatovat, že rozsah negativních vliv
vzhledem k zasaženému území a populaci bude z hlediska životního prost edí minimální.

D.3. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahující
státní hranice
Nejsou p edpokládány žádné nep íznivé vlivy p esahující hranice R.

D.4. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci
nep íznivých vliv
Investor dodrží veškerá na ízení, opat ení a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
p edpis – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.
Dále bude nutné dodržovat opat ení podle následující specifikace:
Opat ení ve fázi p ípravy:
Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné mí e eliminoval
nep íznivé dopady na ve ejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prost edí.
P ed zahájením stavby je nezbytné, aby investor získal p ed vlastní realizací zám ru
všechna povolení a rozhodnutí uvedená v tabulce . 2
Pokud bude p i výstavb zacházeno s látkami závadnými vodám ve v tším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpe ím pro povrchové nebo
podzemní vody, je t eba pro období výstavby zpracovat plán opat ení pro p ípad havárie.
V následujících stupních projektové dokumentace je t eba up es ovat bilance materiál ,
p edevším p emís ovaných zemin, s cílem o jejich maximální recyklaci v souladu
s vnit ními p edpisy dráhy a Vyhláškou . 294/2005 Sb., v platném zn ní.
P i rekonstrukci mostních objekt a propustk bude zajišt na pr chodnost t chto objekt
pro živo ichy (maximální sv tlost), p ed a za propustky (ani p ímo v nich) by nem ly být
usazovací jímky s kolmými nebo prudkými st nami – tyto jímky se stávají pastmi pro menší
živo ichy.
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Opat ení ve fázi realizace:
Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlu ností (nap . terénní úpravy apod.)
nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a
v no ních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a
technologického materiálu p es okolní obytnou zástavbu budou uskute

ovány pokud

možno v denní dob .
B hem stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prost edí a jeho
jednotlivých složek, bezpe nosti práce, požárního zabezpe ení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek p i výstavb , dle platných právních p edpis , sm rnic a
platných technických norem.
Budou respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živo ich podle § 5 a ochrany
d evin podle § 7 a § 8 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Dodavatel stavby bude zodpov dný za zajišt ní ádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných p ístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací,
používané komunikace budou pravideln

skráp ny a

išt ny, aby nedocházelo vlivem

pov trnostních podmínek ke zvýšené prašnosti.
Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjížd jící ze stavby budou d sledn
Nákladní automobily p evážející zeminu, št rk a stavební materiál budou

išt ny.
ádn

zaplachtovány.
Za ízení staveništ

a p ípadné sklady sypkých hmot je t eba umístit mimo obytnou

zástavbu.
P i terénních pracích doporu ujeme používaný materiál vlh it ke snížení prašnosti
z výstavby.
Dodavatel stavby bude mít uzav enu smlouvu s oprávn nou osobou provozující za ízení k
úprav , odstran ní i využití p íslušného druhu odpadu.
Bude prov eno zat íd ní vznikajících odpad

z jednotlivých stavebních objekt

a to

p edevším s d razem na kategorii Nebezpe ný / Ostatní.
V p ípad

vzniku nebezpe ných odpad

v rámci realizace i b hem provozu stavby lze

s t mito odpady nakládat pouze se souhlasem v cn a místn p íslušného orgánu ve ejné
správy v oblasti odpadového hospodá ství.
Na plochách staveništ

nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné hmoty

s výjimkou množství pro jednodenní pot ebu, a již z d vodu použití látek pro výstavbu i
jako PHM do ru ního ná adí (motorové pily, apod.).
Všechna za ízení staveniš budou realizována zásadn na zpevn ných plochách, které je
t eba po stavb

uvést do p vodního stavu nebo minimáln
! !
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regionáln a stanovištn vhodnou travino-bylinnou sm sí, aby bylo minimalizováno ší ení
nep vodních i invazních druh .
Na stavb

nebude probíhat

erpání pohonných hmot. V p ípad

pln ní nádrží ru ního

ná adí nebo kompresor bude použito nálevky a záchytné vany.
Splaškové vody z mytí rukou nebudou vypoušt ny voln na terén, ale jímány a likvidovány
v souladu se zákonem o vodách.
P ípadné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprost edn

využity do 6-ti týdn

od vlastní skrývky, budou vhodnou

travní sm sí.
Možnému zne išt ní p d je t eba p edejít uložením závadných látek v k tomuto ú elu
vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje p edevším k otázkám spojeným
s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami a podobn .
Na staveništi nebude provád na údržba mechanism s výjimkou b žné denní údržby.
Z d vodu prevence ruderalizace území budou v rámci kone ných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
Bude zajišt n odborný dohled nad sledovanou stavbou formou ekologického dozoru
stavby.
Bude monitorován nástup neoindigenofyt , v p ípad

zjišt ní bude p istoupeno k jejich

likvidaci.
V p ípad

archeologického nálezu je t eba oznámit tuto skute nost p íslušnému

Archeologickému ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.
Likvidaci splaškových vod v etap výstavby bude zhotovitel stavby ešit trvalými sociálními
za ízeními napojenými na splaškovou kanalizaci respektive suchými WC s chemickou
náplní nebo odvozem splašk

na smluvní

OV. Splaškové vody z mytí rukou nebudou

vypoušt ny voln na terén, ale jímány a likvidovány v souladu se zákonem o vodách.
V pr b hu krátkodobé odstávky mechanism

budou tyto podloženy záchytnými vanami

pro zachycení p ípadných úkap ropných látek.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v blízkosti vodních tok a na za ízeních
staveniš v bezprost edním okolí vodote í, musí být v dokonalém technickém stavu. Bude
nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných úkap ropných látek - kontrola bude
provád na pravideln , vždy p ed zahájením prací v t chto územích.
V p ípad

úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina

neprodlen odstran na a odvezena mimo vodohospodá sky významné území a uložena
na lokalit ur ené k t mto ú el m.
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V p ípad

zne išt ní vodního toku bude bezodkladn

uhynulých organism

zajišt n odborný odb r vzork

a jejich vyšet ení specializovaným pracovišt m. Bude informován

místn p íslušný vodohospodá ský orgán, orgán ochrany p írody správce vodního toku a
organizace RS.
Je t eba zajistit, aby v žádném p ípad nedošlo ke zne išt ní jak povrchové tak podzemní
vody stavebními látkami i pohonnými hmotami. V rámci prevence by m lo být dbáno
zejména na vícestup ovou ochranu (norná st na na vodním toku, dostatek absorp ního
materiálu, výborný stav techniky, ekologický dozor aj.).
Je t eba minimalizovat terénní úpravy okolí stavby samotné a rozsah pojezd stavební a
dopravní techniky po lokalit , p ednostn by m ly být využívány již existující a zejména
zpevn né cesty. Samoz ejm také železnice.
V období terénních p ípravných prací, výstavby a provozu zám ru bude pln respektován
zákaz vypalování travnatých ploch podél železni ní trati, v . samotného t lesa.
Opat ení ve fázi provozu:
Veškerá za ízení staveniš v rámci stavby je t eba po ukon ení stavebních prací uvést do
p vodního stavu.
Pravideln kontrolovat stav lokality a v p ípad

výskytu nep vodních i invazních druh

rostlin (p edevším vl ího bobu mnoholistého, p íp. dalších invazních druh ) a v sou innosti
s KÚ Olomouckého kraje zajistit jejich likvidaci.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními p edpisy. Odpady budou
p edávány k využití

i zneškodn ní pouze oprávn ným osobám provozujícím za ízení

k úprav , odstran ní i využití p íslušného druhu odpadu.

D.5. Charakteristika nedostatk ve znalostech, a neur itostí, které se
vyskytly p i specifikaci vliv
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vliv

mohou vzniknout v pr b hu

zpracování dalšího stupn projektové dokumentace v d sledku zm ny vstupních dat.
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vliv

mohou také následn

vzniknout

v pr b hu zpracování dalšího stupn projektové dokumentace v d sledku precizace vstupních
dat.
V p ípad interpretace informací z mapových podklad , které byly p evážn st edních m ítek,
dochází vždy k ur itému zobecn ní a jisté mí e nep esnosti ve vztahu k dané lokalit . Pokud
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to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétn k námi posuzované lokalit .

E. POROVNÁNÍ VARIANT

EŠENÍ ZÁM RU

Investor nep edkládá variantní ešení zám ru. P edkládané Oznámení dle zákona . 100/2001
Sb. hodnotí pouze jednu variantu zám ru. Tato varianta je podrobn popsána v ásti B.I.6.

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
P i realizaci zám ru je t eba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany území
tak, jak jsou výše popsány. Žádné další dopl ující údaje nejsou známy. Mapová, resp. jiná
dokumentace je sou ástí p íloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena p ímo ve výše
uvedeném textu.

G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
D vodem pro vypracování Oznámení je skute nost, že zám r „DOZ Mikulovice - Jeseník“
svojí dikcí spl uje kritérium stanovené v zákon
p íloze

o posuzování vliv

na životní prost edí,

. 1., kategorii II, bodu 9.2 „Novostavby (zám ry neuvedené v kategorii I.),

rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železni ních drah; novostavby nebo rekonstrukce
železni ních a intermodálních za ízení a p ekladiš “. Dle této p ílohy tak zám r podléhá
zjiš ovacímu ízení. P íslušným orgánem státní správy je v tomto konkrétním p ípad Krajský
ú ad Olomouckého kraje.
Svým len ním odpovídá toto Oznámení p íloze 3. zákona .100/2001 Sb., o posuzování vliv
na životní prost edí, v platném zn ní. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prost edí stavba má.
Zám r „DOZ Mikulovice - Jeseník“ zahrnuje z ízení dálkového ovládání technologických
za ízení železni ní dopravní cesty (DOZ) v úseku jednokolejné neelektrifikované trati z LipovéLázn do Jeseníku. P estavbu železni ních stanic Jeseník.
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Hodnocený zám r zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického ešení. Jiná
varianta technického a technologického ešení zám ru než p edkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
Zájmové území je vymezeno v územních plánech obcí jako již stabilizovaná železni ní tra .
Všechny pozemky, na kterých bude rekonstrukce železni ní trati probíhat náleží dle Katastru
nemovitostí p edevším mezi drážní pozemky (viz tab. . 1). Celá stavba tedy bude realizována
v ochranném pásmu dráhy. Nedojde k zábor m zem d lského p dního fondu (ZPF) ani
pozemk ur ených pro pln ní funkce lesa (PUPFL).
Odb r vody lze p edpokládat p edevším ve fázi výstavby – odb r vody bude velmi malý. Pro
fázi provozu bude voda odebírána pro sanitární ú ely, objem odebírané vody ve fázi provozu
bude velmi malý. Odb r elektrické energie bude jak v etap výstavby, tak v etap

provozu

(trak ní vedení, provoz železni ních stanic). Po rekonstrukce nep edpokládáme výrazn
odlišný stav od sou asného. Stavební zám r nebude mít žádné nároky na tepelnou energii ani
v etap výstavby ani v etap provozu.
Po dobu výstavby bude p ístup na staveništ zajišt n stávající sítí komunikací. Posuzovaný
zám r bude v dob

vlastní výstavby klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu

p edevším z d vodu dopravy materiálu na staveništ .
V rámci realizace zám ru nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj zne iš ování ovzduší
podle zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší. Bude se jednat výhradn o zdroje liniové.
V rámci etapy výstavby i provozu nep edpokládáme p ekra ování imisní limit

a vliv

stavebního zám ru na kvalitu ovzduší nebude významný.
Z hlediska hlukové zát že lze konstatovat, že realizací posuzovaného zám ru nedojde
k p ekro ení hygienických limit . Lze o ekávat mírný nár st hluku v období výstavby, který
bude spojen s pojezdy nákladních automobil

a se stavebními pracemi. Realizace zám ru

nebude mít významný vliv na hlukové pom ry v lokalit .
Vliv zám ru na obyvatelstvo lze vzhledem k výše uvedeným údaj m hodnotit jako
nevýznamný.
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Odpady budou vznikat p edevším ve fázi výstavby. Odpady, které vzniknou v pr b hu
stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveništ . Tato innost bude zajišt na
dodavatelem stavebních prací, pop . odbornou firmou. Bude-li s odpady nakládáno v souladu
s platnou legislativou na úseku odpadového hospodá ství, nep edpokládáme žádné negativní
ovlivn ní životního prost edí v d sledku produkce odpad . S odpady, které vzniknou b hem
provozu železni ní trati bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Z hlediska zájm

hájených ochranou p írody a krajiny m žeme konstatovat, že zám r

neprochází žádným zvlášt chrán ným územím ani oblastí sít NATURA 2000. Zám r neleží
v žádném p írodním parku. Lokalita nezasahuje do chrán né oblasti p irozené akumulace vod
(CHOPAV). Vzhledem k tomu, že tra je v lokalit

dlouhodob stabilizovaná, a p i dodržení

všech navržených opat ení v kapitole D.4 m žeme konstatovat, že realizace stavebního
zám ru nebude mít na zvlášt chrán ná území, území NATURA 2000 ani na CHOPAV vliv.
Na základ

provedeného pr zkumu nebyl v blízkosti zám ru zaznamenán žádný zvlášt

chrán ný druh živo icha. Zvlášt

chrán né druhy rostlin dle vyhlášky

. 365/1992 Sb.,

v platném zn ní, se v zájmovém území nenachází.
Realizace zám ru dle nám známých skute ností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prost edí a využívání horninových a nerostných zdroj v širším okolí zájmové lokality.
Vzhledem k lokalizaci (zem d lsky využívaná krajina v mozaice s lesními komplexy) a
charakteru zám ru (rekonstrukce stávající trati) neo ekáváme významný vliv stavebního
zám ru na estetickou hodnotu krajiny a krajinný ráz.
Na základ komplexního zhodnocení všech dostupných údaj vztahujících se
k posuzovanému zám ru, sou asnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního
prost edí a s p ihlédnutím ke všem souvisejícím skute nostem lze konstatovat, že navrhovaný
zám r svými parametry nep ekra uje povolené limity, a proto jej LZE v navržené lokalit
DOPORU IT k realizaci.
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Příloha č. 1
Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska území NATURA 2000

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 389
fax: +420 585 508 424
t.berka@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

VAŠE
ZNAČKA:

Č. j.: KUOK 58266/2014
skart. zn.: 246.8 V10
spis.zn.:KÚOK/52731/2014/OŽPZ/7498

Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace)
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc
VYŘIZUJE/TEL

OLOMOUC

Mgr. Tomáš Berka

17. 6. 2014

/585 508 389

Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany
přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru „DOZ Mikulovice - Jeseník“
žadatele „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc“ zastoupená společností „Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55,
639 00 Brno“ podaného dne 2. 6. 2014 vydává v souladu s § 45i odst. 1 výše uvedeného
zákona toto stanovisko:
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti.
Zdůvodnění: Předmětem záměru je zřízení dálkového ovládání technologických zařízení
železniční dopravní cesty (DOZ) v úseku jednokolejné neelektrifikované trati z Mikulovic do
Jeseníku, přestavba železničních stanic Jeseník, Písečná a Mikulovice za účelem zlepšení
komfortu cestujících při nastupování, vystupování a přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti
železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení zapojeného do
DOZ. Rekonstrukce bude probíhat na stávajících drážních pozemcích bez záboru okolních
ploch. V blízkosti záměru je vymezena ptačí oblast (dále jen „PO“) Jeseníky CZ0711017, jejímž
předmětem ochrany je chřástal polní a jeřábek lesní a jejich biotop. Dále je v blízkosti záměru
vyhlášena evropsky významná lokalita (dále jen „EVL“) CZ0714086 Rychlebské hory – Sokolský
hřbet, kde je předmětem ochrany 11 typů přírodních stanovišť a 2 druhy živočichů, dále EVL
CZ0713385 Písečná – mokřad, kde je předmětem ochrany kuňka žlutobřichá a EVL CZ0713730
Na Špičáku, kde je předmětem ochrany vrápenec malý. Vzhledem k charakteru záměru, kdy se
jedná o stavební práce na železničních objektech a do přírodních stanovišť, resp. do EVL a PO
se nijak nezasahuje, lze konstatovat, že záměr nemůže mít přímé, nepřímé ani sekundární vlivy
na předměty ochrany jmenovaných ani jiných lokalit soustavy Natura 2000.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Elektronický podpis - 18.6.2014

Za správnost odpovídá: Mgr. Tomáš Berka

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Renata Honzáková
Vydal : I.CA - Qualified Certi...
Platnost do : 8.10.2014

Rozdělovník:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupená společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

Příloha č. 2
Vyjádření stavebního úřadu k záměru, z hlediska ÚPD

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic
Č.j. MJ/25625/2014/02/OSMI/Pa
Vyřizuje/telefon: Pabjan/584 498 105

Jeseník, dne 03.06.2014

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

VYJÁDŘENÍ
MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k žádosti, kterou dne 02.06.2014 podal
Signal Projekt s.r.o.,
vydává souhlasné vyjádření z hlediska územního plánu k záměru stavby
DOZ Mikulovice - Jeseník
(dále jen „stavba“) na katastrálním území Dolní Lipová, Jeseník, Česká Ves, Písečná u Jeseníka, Hradec u
Jeseníka a Mikulovice u Jeseníka.
Pro Město Jeseník a Obce Lipová-lázně, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves a Mikulovice jsou
schváleny územní plány. Stavební úřad tímto potvrzuje, že výše uvedená stavba je v souladu s výše
citovanými územními plány.

Otisk úředního razítka
Libor Pabjan
referent odboru stavebního úřadu,
majetku a investic
Obdrží:
Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník – doručovací adresa
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, pracoviště Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník
Tel.: MěÚ Jeseník 584 498 111
ID datové schránky: vhwbwm9

Email: libor.pabjan@mujes.cz
Internet: www.jesenik.org

Příloha č. 3
Koordinační zakreslení záměru

Příloha č. 4
Osvědčení o odborné způsobilosti

