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I . Z ÁK L A D N Í Ú D AJ E
I . 1 Ná ze v zá mě ru
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2.
etapa Soběslav – Doubí
I . 2 Ka pa c i ta zá mě ru
Záměr obsahuje modernizaci železniční trati a dvoukolejnou přeložku v úseku Soběslav – Doubí u
Tábora (km 62,385–71,880) a je součástí IV. tranzitního koridoru Praha – Tábor – Sezimovo Ústí –
Soběslav – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – státní hranice.
Délka navrženého koridoru – 8,8 km
Dvoukolejná trať, elektrizovaná v celém rozsahu proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz,
Výhledová intenzita dopravy 118 vlaků/24 h
Traťová rychlost v celém rozsahu stavby – 160 km/h
Traťová třída zatížení – D4 UIC
Prostorová průchodnost trati – UIC GC

Modernizace stávající trati bude zahrnovat sanaci zemní pláně, budování odvodnění, rekonstrukci
železničního svršku, rekonstrukci mostních objektů, výměnu kabelů, rekonstrukci trakčního vedení apod.
Stavba železniční trati v nové stopě bude zahrnovat kromě vlastního tělesa železnice v násypu či
zářezu výstavbu 6-ti železničních mostů, 6-ti silničních mostů a jednoho železničního tunelu v délce 370 m
a dále vyvolané přeložky pozemních komunikací II a nižší třídy včetně polních cest a realizaci dalších souvisejících stavebních objektů – protihlukových stěn, slaboproudých a silnoproudých zařízení potřebných pro
provoz železnice, propustků, přeložek inženýrských sítí úprav objektů ve stávajících nádražích, atd.
Součástí předmětného záměru bude odstranění železničního svršku, tří mostních objektů, přejezdů v místě křížení s komunikacemi a ostatního drážního zařízení v celém rozsahu rušené stávající železniční trati, tj. od severního zhlaví v Soběslavi, přes stanici Roudná po současnou zastávku Doubí u Tábora.
Trvalý zábor pozemků ZPF bude

11,07 ha, dočasný 20,18 ha. Trvalý zábor pozemků PUPFL

bude 1,49 ha, dočasný 0,80 ha.

I . 3 Um í s tě ní zá mě ru
Kraj:

Jihočeský

Okres:

Tábor

Obce s rozšířenou působností:

Soběslav, Tábor

Katastrální území:

Soběslav, Zvěrotice, Sedlečko u Soběslavě, Klenovice u Soběslavi, Mysl-

kovice, Roudná nad Lužnicí, Košice u Soběslavi, Doubí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí
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Dotčené obce:

Soběslav, Zvěrotice, Klenovice, Sedlečko u Soběslavě, Roudná, Myslko-

vice, Košice, Planá nad Lužnicí

I . 4 O bc hodní fi rma ozna mova te l e
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

I . 5 I Č ozna mova te l e
70994234

I . 6 S í dl o ozna mova te l e
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

I . 7 Zá s tupc e ozna mova te l e
Mgr. Lubomír Peterka
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
Tel: +420 972 244 849

I I . P O S O U Z E N Í D O K U M E N T AC E
I I . 1 Úpl nos t Dok ume nta c e
Dokumentace byla při zpracování členěna dle přílohy č.4 zák. č.100/2001 Sb. v platném znění.
Obsah uvedený na str.3 Dokumentace zahrnuje jen základní kapitoly dle zák.č.100/2001 Sb.
v platném znění. Není v něm uvedena kapitola předcházející této části – kapitola Úvod, jejíž zařazení považuji za vhodné a nejsou v něm uvedeny jednotlivé podkapitoly, což poněkud znesnadňuje orientaci v textu.
Rozsah příloh doložených v kapitole H. Dokumentace obsahuje jak zákonem požadované přílohy,
tak další doplňující přílohy v dostatečném rozsahu pro potřeby posouzení tohoto záměru v procesu EIA.
Pro větší názornost o zásahu do ZPF a PUPFL by mohla ještě přispět situace se zákresem trasy do ortomapy. V seznamu příloh na str. 4 Dokumentace nejsou uvedeny přílohy „Vlivy na klima“ a „Vyhodnocení
stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), čl.4, odst.7“, které jsou doloženy jak v papírové, tak
digitální verzi Dokumentace.
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V části C jsou podkapitoly C.1. a C.2. číslovány proti označení v zákoně římskými čísly, jedná se
o formální nedostatek, který neovlivňuje celkové posouzení záměru. Zpracovatel přesunul popisu charakteristik životního prostředí mezi kapitolami C.1. a C.2. s tím, že méně významné charakteristiky stavu životního prostředí jsou začleněny do kapitoly C.II. (označení dle dokumentace) a do kapitoly C.I. začlenil pouze
problematiku hluku. Lze konstatovat, že tato úprava není v rozporu se zákonem, uvedené přesunutí je
v pravomoci zpracovatele. Pro lepší orientaci v textu by ale více přispělo, kdyby v obsahu byly uvedeny i
názvy podkapitol, protože při tomto přesunutí jsou jednotlivé problematiky v textu Dokumentace hůře dohledatelné.
V souhrnu konstatuji, že Dokumentace je zpracovaná dle přílohy č.4 zák.100/2001 Sb. v platném
znění s přílohami v dostatečném rozsahu pro potřebu hodnocení vlivu záměru „Modernizace trati Veselí n.
L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí.

I I . 2 S pr á vnos t úda j ů u ve de n ýc h v dok ume nta c i
V následujícím textu jsou podrobně komentovány jen ty části, ke kterým byly ze strany zpracovatele posudku připomínky, nebo které byly významné pro posouzení záměru a stanovení podmínek stanoviska.

II.2.1 „Úvod“
V kapitole je uveden stručný popis záměru včetně variantních řešení, návaznost na další záměry
v území, přehled posuzovaných variant včetně harmonogramu a pak informace o historii průběhu posouzení záměru v procesu EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. vydaném územním rozhodnutí a stávající stav posouzení dle procesu EIA.

Posouzení zpracovatele posudku –
Zařazení této kapitole včetně jejího řešení považuji za vhodné, zejména informace o historii posuzování záměru v rámci procesu EIA, vydaném územním rozhodnutí a odůvodnění zpracování Dokumentace
a nového procesu EIA jsou zcela zásadní pro nyní probíhající proces EIA.

II.2.2 „A. Údaje o oznamovateli“
Kapitola je zpracována vyhovujícím způsobem.

II.2.3 „B. Údaje o záměru“
II.2.3.1 „B.I. Základní údaje“
II.2.3.1.1 „B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru“
V popisu kapacit je přidán i stručný popis trasy s údajem o souhrnné délce stavby cca 8,8 km. Dále jsou uvedeny i informace o tunelu, mostech a o rušení tělesa dráhy v úseku, kde bude trasa nahrazena
posuzovanou přeložkou. Do této kapitoly byla přidána informace o souladu záměru s platným ÚP.
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II.2.3.1.2 „B.1.5. Zdůvodnění potřeb záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant“
Předmětný záměr je součástí IV. tranzitního koridoru Praha – Tábor – Sezimovo Ústí – Soběslav
– Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – státní hranice. V zastávce Doubí u Tábora bude trať navazovat
na již dokončený úsek Tábor – Doubí u Tábora (rok 2009). K návrhu a postupu přípravy byly vydány „Zásady modernizace pro vybrané železniční sítě ČD“ schválené dne 16. 6. 1993 pod č. j. 1/93 – O21, postupně
doplňované dodatky. „Zásady modernizace“ určují na základě mezinárodních dohod /AGC a AGTC/ prioritní
tahy a stanovují pro jednotlivé tahy základní podmínky – stupeň modernizace a maximální návrhovou rychlost.
Modernizace trati je souhrn opatření, která umožňují na dané trati zvýšení největší traťové rychlosti, třídy zatížení, prostorové průchodnosti a provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Mezi hlavní aspekty
patří zavedení vyšší traťové rychlosti až do 160 km/h včetně, na dostatečně dlouhých úsecích, dosažení
traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/h včetně a dále zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, zajištění požadované propustnosti, vybavení trati takovým technologickým zařízením, které umožňuje zabezpečení provozu pro traťové rychlosti 160 km/h, vybavení vybraných
železničních stanic peronizací nebo poloperonizací.
Výhledový rozsah dopravy 118 vlaků/24 h přesahuje možnosti stávající jednokolejné trati a je proto přistoupeno na zdvoukolejnění celého řešeného úseku v souladu s koncepčními záměry čtvrtého koridoru.
Posuzovaný záměr „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u
Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ je z hlediska technického řešení a stavební koncepce posuzován
v jedné variantě na základě podkladů poskytnutých METROPROJEKT Praha a. s. Řešení předmětného
záměru vychází z varianty „S“ doporučené ve stanovisku EIA vydaném MŽP dne 16. listopadu 2004
(č. j. 6067/OPVI/04 e.o.) a ze zapracování požadavků a podmínek získaných v rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace.

II.2.3.1.3 „B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru“
Kapitola obsahuje popis jednotlivých stavebních objektů od železničního svršku a spodku, přes
nástupiště, železniční přejezdy, mosty, propustky, upozorněno je i na demolované části stávající železnice a
zásah do pozemních komunikací.
Dále jsou uvedeny informace o zásadách organizace výstavby, intenzitách staveništní dopravy,
době výstavby a předpokládaném počtu pracovníků. Dále jsou v této kapitole uvedeny informace o množství zemních prací.
Dále jsou v kapitole popsána opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, která již byla zapracována do projektu stavby.

Posouzení zpracovatele posudku
Souhrnně lze konstatovat, že kapitola B.I. je zpracována v dostatečném rozsahu. Vhodné je začlenění
samostatné části o opatřeních na ochranu životního prostředí, která jsou součástí projektu stavby, a to
včetně rozdělení na ta, která jsou již součástí Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a ta,
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která jsou v projektu samostatně navržena. Přidání informace o souladu záměru s platným ÚP do této
kapitoly je plně v pravomoci zpracovatele Dokumentace.
II.2.3.2 „B.II. Údaje o vstupech“
II.2.3.2.1 „B.II.1. Půda“
V kapitole je podrobný výpis trvalých a dočasných záborů ZPF členěný dle katastrálních území a
výpis pozemků dle třídy ochrany zemědělského půdního fondu v jednotlivých k. ú. a PUPFL vyčíslený souhrnně podle katastrálních území. V závěru je uvedena bilance výkopů a násypů při výstavbě a informace o
tom, že na území posuzovaného záměru se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění.

II.2.3.2.2 B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole jsou uvedeny intenzity silniční dopravy na okolních komunikacích včetně dálnice D3.
dále informace o intenzitách železniční dopravy včetně rychlostí vlaků v roce 2016.
Jsou uvedeny předpokládané trasy staveništní dopravy včetně její intenzity.
Pro výhledový stav roku 2021 byly intenzity automobilové dopravy na komunikacích a přilehlém
úseku dálnice přepočteny růstovými koeficienty. Dále jsou uvedeny informace o výhledových intenzitách
železniční dopravy pro rok 2021 včetně doplňujících informací.
V závěru jsou uvedeny informace o stávajících i nových ochranných pásmech.

Posouzení zpracovatele posudku
K větší názornosti i významu záboru ZPF při přispělo vyčíslení velikosti záborů s rozdělením a vyčíslením jejich velikosti dle BPEJ. Protože již byl vydán souhlas s trvalým i dočasným odnětím ZPF, nejedná
se ale o významný nedostatek. Dále by bylo vhodné uvést alespoň orientační předpoklad bilancí skrývky kulturních vrstev půdy, tato informace není uvedena ani v kap. B.III.3. Odpady.
U výhledové intenzity dopravy na okolních komunikacích je v textu uveden rok 2026, což je v rozporu
s nadpisem a dalšími údaji v dokumentaci. Tento jednoznačný překlep nemá žádný vliv na závěry hodnocení.
Zbývající části kapitoly B.II. je zpracována ve vyhovujícím rozsahu.

II.2.3.3 „B.III. Údaje o výstupech“
II.2.3.3.1 „B.III.1. Ovzduší“
V kapitole jsou popsány jednotlivé zdroje znečištění ovzduší jak pro výstavbu, tak provoz záměru
včetně uvedení, které druhy zdrojů se v jednotlivých fázích záměru případně vůbec neprojeví.

II.2.3.3.2 „B.III.2. Odpadní vody“
V kapitole je informace o tom, že pro období výstavby byl již vypracován Plán opatření pro případ
havárie „havarijní plán“ dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 450/2001 Sb., v platném
znění. Havarijní plán obsahuje odborná stanoviska správců dotčených toků, Povodí Vltavy, s.p., závod Hor-
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ní Vltava a Lesy ČR, s.p. Dodavatel stavby předloží před zahájením stavby havarijní plán s aktuálními údaji
příslušnému vodoprávnímu úřadu k souhlasu, který bude následně součástí tohoto havarijního plánu.
V kapitole je uveden i podrobný popis navržených odvodňovacích systémů záměru na srážkové
vody.

II.2.3.3.3 B. III. 3. Odpady
Problematiky odpadů je řešeny velmi podrobně jak pro období výstavby, tak provozu záměru.
Před odtěžením štěrku z trati budou z daného úseku odebrány vzorky pro stanovení kontaminace štěrkového lože. Odběrům budou přítomni zástupci SŽDC s. o., pověřená osoba dle zákona o odpadech, zhotovitel
stavby a zástupci orgánů státní správy. Podle výsledků chemických analýz bude upřesněno další nakládání
se štěrkovým ložem.

Posouzení zpracovatele posudku
V této kapitole mi chybí informace alespoň o orientačním množství výkopů a násypů a množství sejmutých kulturních vrstev ZPF (tento údaj není ani v kap. B.II.1.). Dále je kapitola B.III. zpracována ve
vyhovujícím rozsahu, včetně upozornění na možnou kontaminaci stávajícího štěrkového lože.

II.2.4 „C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“
II.2.4.1 „C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území“
Zpracovatel Dokumentace identifikoval jako nejzávaznější environmentální charakteristiku území
pouze akustickou situaci a zařadil ji do této kapitoly. Všechny ostatní charakteristiky, které obvykle jsou
v této kapitole popisovány přeřadil do následující kapitoly C.II.
Stávající úroveň hluku je dokumentována na výsledcích 2 provedených 24 hod měření, která, jak
je následně uvedeno, byla použita pro ověření výpočtového modelu. Dále je uveden odkaz na kap. D. I. 3.
Vlivy na akustickou situaci, kde je uvedeno podrobné hodnocení.

Posouzení zpracovatele posudku
Lze konstatovat, že přesunutí popisu charakteristik životního prostředí mezi kapitolami C.1. a C.2. s
tím, že méně významné charakteristiky stavu životního prostředí jsou začleněny do kapitoly C2. není
v rozporu se zákonem, uvedené přesunutí je v pravomoci zpracovatele. Pro lepší orientaci v textu by
ale více přispělo, kdyby v obsahu byly uvedeny i jednotlivé podkapitoly, protože při tomto přesunutí
jsou jednotlivé problematiky v textu Dokumentace hůře dohledatelné.
Uvedený výsledek měření hluku ve dvou bodech nedává prakticky žádný přehled o stávající akustické
situaci v území, tyto údaje jsou uvedeny jak v odkazované kapitole, tak v příloze, nejde tedy o problematický nedostatek této kapitoly.
Z formálního hlediska lez konstatovat, že podkapitoly jsou označeny římskými číslicemi („I“ a „II“)
zatímco v zákoně jsou číslice arabské.
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II.2.4.2 „C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území“
II.2.4.2.1 „C.II.1. Půda“
V kapitole je uveden stručný popis charakteru půd v území a dále informace o rozsahu trvalých a
dočasných záborů.

II.2.4.2.2 „C.II.4. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území“
V kapitole jsou popsána kontaminovaná místa jejichž poloha je doložena zákresem do přiložené
mapky. Dále je uveden výsledek průzkumů kontaminace stávajícího železničního svršku, který bude v rámci
výstavby po realizaci přeložky zrušen. Komentovány jsou i místa s vysokou mírou pravděpodobnosti výskytu nebezpečného odpadu – ropných látek – jde o místa výhybek a stání lokomotiv včetně odhadu množství
tohoto materiálu na cca 1 500 tun.

II.2.4.2.3 „C.II.7. Fauna“
V zájmovém území tedy v rozsahu záboru stavby bylo zaznamenáno 17 druhů zvláště chráněných živočichů ve smyslu přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. Přírodovědným průzkumem
(Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., červenec 2016) bylo zjištěno pět zvláště chráněných druhů živočichů dle
přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, které v biologickém průzkumu z roku 2011 (Petr Janda-Biologické projekty, srpen 2011) uvedeny nebyly.

II.2.4.2.4 C. II. 8. Flóra
V rámci dendrologického průzkumu bylo celkem zhodnoceno 319 stromů. Dále bylo v rámci terénního šetření vymezeno a zrevidováno 79 vegetačních skupin. V rámci provedených terénních průzkumů
nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění, tři druhy jsou zařazeny do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich, 2012).
úsecích, kde se tyto rostliny vyskytují, je trať navržena po estakádě. Mimo ukládání podpěrných prvků by
měl být zásah do biotopů nevýznamný.

II.2.4.2.5 „C. II. 11. Horninové prostředí a přírodní zdroje“
V kapitole je pouze informace o tom, že stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani
dobývací prostory a že v řešeném území ani v jeho blízkosti se dále nenacházejí chráněná ložisková území.

Posouzení zpracovatele posudku
V kapitole o půdě není uveden popis rozsahu půd s členěním dle BPEJ, tento popis je uveden v kap.
B.II.1.
Stručný popis povrchových vod není v rozporu s potřebou tohoto procesu EIA, protože podrobné informace jsou uvedeny v příloze „Vyhodnocení stavby … z hlediska Směrnice o vodách“.
Popis kapitol VKP, ÚSES, Zvláště chráněných území, přírodních parků, památných stromů, NATURA
2000 je proveden v potřebném rozsahu, k větší názornosti o vzájemné poloze těchto chráněných území by přispělo, kdyby v textu (stejně jako u problematiky starých ekologických zátěží) byly umístěny
obrázky se zákresem těchto území a polohy záměru.
Problematika fauny a flóry je zpracována v plně vyhovujícím rozsahu.
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V kapitole o ovzduší je stávající stav doložen údaji z pětiletých průměrů z období 2011–2015 od ČHMÚ.
K lepšímu přehledu o stávající kvalitě ovzduší by přispělo, kdyby k tabulce byly přidány i údaje o hygienických limitech jednotlivých noxů, nebo kdyby byl doplněn alespoň stručný komentář o plnění těchto
limitů. Informace jsou uvedena v jiných částech a podrobně v příloze.
Problematika krajinného rázu je zpracována v plně vyhovujícím rozsahu.
V kapitole „Horninové prostředí a přírodní zdroje“ nejsou uvedeny informace o horninovém prostředí,
které bude zvláště u hlubokých zářezů zastiženo. Vzhledem k dalším informacím v Dokumentaci se
nejedná o nedostatek, který by ovlivňoval závěry procesu EIA.
Zbývající kapitoly jsou zpracovány ve vyhovujícím rozsahu.

II.2.4.3 „C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
V kapitole je souhrn výsledků provedených hodnocení stávajícího stavu hluku, kvality ovzduší. Je
uvedeno, že z výsledků prověření kvality štěrkového lože plyne, že nebyla překročena u žádného vzorku ze
stanovených a sledovaných ukazatelů limitní hodnota. V území nevyskytují žádné chráněné druhy dle přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Nicméně došlo opakovanými biologickými průzkumy
k potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů ve smyslu přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění přírodních památek, přírodního parku, památných stromů a
zvláště chráněných území. V zájmovém území se nenacházejí EVL ani ptačí oblasti sítě NATURA 2000.

Posouzení zpracovatele posudku
V kapitole jsou uvedeny stávající dosahované hodnotu hluku, k větší názornosti pro veřejnost by přispělo uvedení i limitních hodnot. Kapitola je jinak zpracována v potřebném rozsahu.

II.2.5 „D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí“
II.2.5.1 „D.1. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti“
II.2.5.1.1 „D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů“
V kapitole jsou hodnoceny sociálně ekonomické vlivy a vlivy od hluku a to jak pro období výstavby
tak provozu.
V případě stavební činnosti se bude jednat o časově omezené působení jak u hluku, tak na kvalitu ovzduší. Tato působení se mohu projevit pouze v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel
nejbližších objektů od trasy stavby. Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Z posouzení vlivu hluku na zdraví obyvatelstva plyne, že v souvislosti s realizací záměru nedojde
k významnému navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku pro obyvatele stávající
zástavby v bezprostředním okolí záměr. Snížení míry rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem
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hluku lze očekávat pro obyvatele v blízkosti stávající trasy železniční trati. Stavba nové trati umožňuje, na
rozdíl od stávající trati vedoucí v některých úsecích v blízkosti stávající zástavby obcí, přijetí takových protihlukových opatření, která zajišťují splnění hygienických limitů a minimalizaci negativních dopadů na dotčené obyvatelstvo. Protože nebyl znám počet obyvatel, bylo provedeno jen procentuální ohodnocení počtu
ovlivněných obyvatel, kteří mohou být negativně ovlivněni. Největší nárůst je u bodu V016, kde bude 11,7 %
obyvatel silně obtěžovaných hlukem ve dne a 5,9 % vysoce rušených v noci. Další nejvýraznější negativní
nárůst je u bodů V06 a V07 kde bude cca 5 % obyvatel silně obtěžovaných hlukem ve dne a 3,5 % vysoce
rušených v noci. U ostatních objektů, kde dojde ke zhoršení stávajícího stavu, se zvýšení pohybuje
v rozmezí 0,9÷2,4 % obyvatel silně obtěžovaných hlukem ve dne a 1,5÷2,4 % vysoce rušených v noci. Ke
zlepšení stávající situace dojde u bodů V01÷V03 v rozmezí 1,2÷8,2 % obyvatel silně obtěžovaných hlukem
ve dne a 0,6÷3,1 % vysoce rušených v noci, významnější je, že o bodů V17÷V21 dojde ke snížení hluku
pod úroveň, kdy se projevuje obtěžování hlukem ve dne a rušení spánku v noci v těchto bodech bylo
2,9÷22 % obyvatel silně obtěžovaných hlukem ve dne a 2,7÷8,2 % vysoce rušených v noci, přičemž celkově v nich bylo obtěžováno hlukem až cca 30÷70 % obyvatel a cca 17÷30 % obyvatel bylo rušeno hlukem ve
spánku.

Posouzení zpracovatele posudku
Problematika vlivu záměru na zdraví obyvatel vlivem působení hluku je podrobně řešena v příloze č.3
Dokumentace, kde je uveden i podrobný popis vlivu podél nově navrhované trasy a podél stávající
trasy. Posouzení bylo provedeno v potřebném rozsahu.
Souhlasím s tím, že není provedeno posouzení vlivu na zdraví obyvatel dopady záměru na kvalitu
ovzduší. Přímé vlivy budou prakticky zcela zanedbatelné, protože se bude jednat o plně elektrifikovanou trať a sekundární vlivy snížení dieselové trakce oproti stávajícímu stavu a možné snížení počtu
automobilů budou ve svých důsledcích prakticky nevyhodnotitelné.
II.2.5.1.2 „D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima“
Z posouzení vlivu výstavby plyne, že příspěvky záměru ve fázi výstavby k imisní zátěži jsou akceptovatelné, a to i vzhledem k dočasnosti hodnocené etapy. Lze předpokládat, že nedojde k překročení
imisního limitu pro hodnocené škodliviny.
Přednostně bude v této fázi využívána doprava po železnici, čímž bude minimalizováno zatěžování silniční sítě v okolí staveniště. Pro snižování prašnosti v etapě výstavby budou realizována výše uvedená opatření, která jsou rovněž uvedena v kap. B. I. 6. předkládané dokumentace EIA a jsou součástí
projektu.
V období provozu, kdy bude trať plně elektrifikována a bude zde zavedena vyšší traťová rychlost
až do 160 km/h včetně. Vzhledem k charakteru stavby, nedojde k navýšení intenzit automobilové dopravy.
U nově vybudované elektrifikované trati lze předpokládat pozitivní vliv na snížení automobilové
dopravy, která je zdrojem emisí, především pak CO2. Kromě toho dojde k významnému podílu ve snížení
dieselové trakce oproti stávajícímu stavu a tudíž i ke snížení emisí CO2 z provozu na železnici ve srovnání
se stávajícím stavem.
Z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.
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V kapitole klima je kromě informace o elektrizaci nové trati spojené s odstraněním dieselové trakce oproti stávajícímu stavu a tudíž i snížením emisí CO2 z provozu na železnici dále informace o možných
haváriích. V závěru je konstatováno, že z hlediska vlivu na klima předmětný záměr nebude představovat
riziko.

Posouzení zpracovatele posudku
Tento druh záměru nemůže mít prakticky významný vliv na klima jak v širším území, tak z globálního
pohledu. Snížením emisí CO2 z provozu na železnici odstraněním dieselové trakce či snížením počtu aut
vlivem většího využití železnice nebude zásadní. Lokální ovlivnění mikroklimatu se může projevit
v místech zářezů a násypů, bude však zcela lokálního charakteru. Kapitola je zpracována ve vyhovujícím rozsahu.
II.2.5.1.3 „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci event. další fyzikální a biologické charakteristiky“
V kapitole je uveden popis hygienických limitů, vybraných výpočtových bodů, kterých bylo použito
při posouzení vlivu provozu a výstavby. Celkem bylo v dokumentaci použito 25 výpočtových bodů. Byla
vyhodnocena stávající hluková situace a výhledový stav v roce 2021 se záměrem a bez záměru. Posouzení
bylo provedeno pro vliv od hodnocené železnice a dále byl vypočten hluk z pozemní (železniční a silniční)
dopravy dohromady, který nelze sice porovnat s hygienickými limity, ale dává hrubou představu o celkovém
vlivu v území.
Provedená posouzení prokázala, že při realizaci protihlukových stěn, vycházejících z Projektu
stavby (METROPROJEKT Praha, a.s., říjen 2013), budou ve většině kontrolních výpočtových bodů dodrženy příslušné hygienické limity. Hygienický limit není splněn u výpočtového bodu V16 - objektu
k bydlení čp. 32 v k. ú. Zvěrotice, kde byla navrženi individuální protihluková opatření. Dále bylo uvedeno,
že pro ochranu venkovního prostoru této stavby by bylo nutné v dalším stupni projektové dokumentace
prověřit možnost realizace pohltivé protihlukové stěny o výšce 2,5 m a délce 100 m vpravo ve směru staničení v km 65,050–65,150 novostavby železniční trati. Další alternativou je se souhlasem vlastníka objektu
prověřit vnitřní dispozice objektu a v souladu s platnou legislativou zajistit nucené větrání objektu pomocí
vzduchotechnické jednotky v případě, že to vnitřní uspořádání obytných místností umožní.
V chráněném venkovním prostoru objektu k bydlení čp. 334 v k. ú. Soběslav, objektu k bydlení čp.
63 v k. ú. Zvěrotice a objektu k bydlení čp. 279 v k. ú. Soběslav, u kterých jsou rovněž navržena IPHO (ta
byla již součástí projektu této akce pro územní rozhodnutí), bude hygienický limit výpočtově dodržen i bez
jejich realizace.
Výsledky posouzení dále prokázaly, že vlivem změny vedení trati dojde v chráněném venkovním
prostoru staveb v okolí stávající trati k významnému snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.
Z výsledků výpočtu vyplývá, že činností stavebních strojů během předpokládané nejhlučnější etapy výstaby a provozem obslužné dopravy stavby na veřejných komunikacích mimo staveniště bude dodržen
hyigenický limit pro hluk ze stavební činnosti. Výpočet hluku ze stavební činnosti byl proveden na straně
bezpečnosti pro nejnepříznivější stav, který pravděpodobně ani nenastane.
Ve fázi výstavby bude přednostně využívána doprava po železnici, čímž bude minimalizováno
zatěžování silniční sítě v okolí staveniště.
V rámci měření hluku Protokol o zkoušce č. 2640-091-11 (REVITA Engineering – laboratoř fyzikálních faktorů, červenec 2011) byl prověřen požadavek na měření a vyhodnocení vibrací. V protokolu o
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zkoušce je konstatováno, že chráněné objekty jsou dostatečně vzdáleny od trasy železniční trati, a proto
zde nedojde ve fázi provozu k překročení vibrací. Od vlastního měření vibrací bylo tedy na tomto základě
upuštěno.
V úseku, který bude modernizován, dojde k výměně starých a nefunkčních částí železniční trati.
Jedná se o nové kolejnice typu UIC 60, jejich pružné upevnění s přímým uložením kolejnice, výměnu pražců, zkvalitnění štěrkového lože a tím zlepšení schopnosti pohlcovat vibrace a obnovu železničního spodku.
Tento kvalitativní posun bude mít zároveň za následek lepší funkci kolejové dráhy jako celku a tím
i snížení hodnot vibrací šířících se do okolí (dle měření na realizovaných úsecích se jedná o zlepšení
cca o 5–7 dB).
V úseku novostavby železniční trati lze vzhledem k charakteru stavby předpokládat narůst vibrací.
Vzhledem k použití nových technologií (viz odstavec výše) lze předpokládat, že z hlediska vibrací nebude
mít předmětný záměr významný vliv.

Posouzení zpracovatele posudku
Kapitola je zpracována ve vyhovujícím rozsahu a jsou v ní shrnuty hlavní závěry z Akustického posouzení. Správně a v potřebném rozsahu byl posouzen i vliv vibrací. Navržení individuálních protihlukových
opatření (IPHO) pro vnitřní chráněný prostor stavby u objektu k bydlení čp. 32 v k. ú. Zvěrotice bez
vyčerpání všech možností pro zajištění venkovního chráněného prostoru nepovažuji za dostatečný, a
proto byly do stanoviska ochrana začleněny další požadavky na ochranu tohoto objektu.
S ostatním hodnocením pohledu vlivu na hluk ve vztahu k plnění hygienických limitů souhlasím bez
připomínek.
II.2.5.1.4 „D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody“
V kapitole je uveden popis jak pro období výstavby tak provozu záměru. Kromě jiného je uvedeno, že vzhledem k charakteru stavby a blízkosti vodních toků, individuálních podzemních vodních zdrojů a
přítomnosti záplavových území, byl pro období výstavby vypracován Plán opatření pro případ havárie „havarijní plán“ dle zákona č. 254/2001 Sb, v platném znění. a vyhlášky č. 450/2001 Sb. , v platném znění.
Havarijní plán obsahuje odborná stanoviska správců dotčených toků – Povodí Vltavy, s.p., závod Horní
Vltava a Lesy ČR, s.p. Odborná stanoviska správců dotčených toků jsou rovněž součástí přílohy H předkládané dokumentace EIA. Dodavatel stavby předloží před zahájením stavby havarijní plán s aktuálními údaji
příslušnému vodoprávnímu úřadu k souhlasu, který bude následně součástí tohoto havarijního plánu.
V období provozu budou vznikat prakticky jen odpadní vody ze srážek či jímáním podzemních
vod. Je uveden popis navržených systémů odvodnění v jednotlivých úsecích. Odvodnění je převážně řešeno odvodňovacími zařízeními (trativod, monolitický příkopový žlab, otevřený zpevněný příkop) a následným
odváděním vody do recipientů.
Dále je v textu kapitole hodnotící ovlivnění jakosti a množství vod a to zejména vlivem navrhovaných zářezů na stávající zdroje vody – studně. S navrženým opatřením, že individuální zdroje podzemních
vod budou monitorovány.
Dále jsou v kapitole ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod vyhodnoceny vlivy na
zdroje povrchových vod podzemních vod.
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Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat uvažovaná ochranná opatření v projektu stavby (uvedená v kap. B. I. 6. předkládané dokumentace EIA).

Posouzení zpracovatele posudku
V kapitole mi chybí vyhodnocení či komentář možných dopadů navržených odvodňovacích systémů na
recipienty. Technické řešení je navrženo v projektu pro stavební povolení, který byl odsouhlasen příslušnými správci včetně Povodí Vltavy. Protože ochrana vodních toků je z uvedeného hlediska plně
v pravomoci správců toků, není nutno tuto problematiku dále v procesu EIA řešit.
Zbývající část je zpracována v potřebném rozsahu.
II.2.5.1.5 „D.I.5. Vlivy na půdu“
Posuzovanou stavbou železniční trati dojde k celkovému trvalému záboru cca 38,622 ha. Dále
dojde k dočasnému záboru nad 1 rok trvání o výměře cca 22,22 ha a do 1 roku trvání o výměře cca 9,38 ha.
Trvalý zábor pozemků chráněných jako ZPF v k. ú. Soběslav, Zvěrotice, Sedlečko u Soběslavě,
Klenovice u Soběslavi, Myslkovice, Roudná nad Lužnicí, Košice u Soběslavi a Doubí nad Lužnicí bude
rozsahu 11,07 ha. Dočasný zábor ZPF v k. ú. Soběslav, Zvěrotice, Sedlečko u Soběslavě, Myslkovice,
Roudná nad Lužnicí, Košice u Soběslavi, Doubí nad Lužnicí a Planá nad Lužnicí v rozsahu 20,18 ha.
Pro záměrem dotčené pozemky, které jsou dle katastru nemovitostí chráněny jako zemědělský
půdní fond, byl dne 26. 11. 2006 Ministerstvem životního prostředí (Odbor obecné ochrany přírody a krajiny)
vydán Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (č. j. 9824/ENV/07, 396/640/07). K výše
uvedenému byla dále dne 25. 2. 2013 vydána Změna souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu (č. j. 97701/ENV/12 6455/610/12), která je součástí kap. H předkládané dokumentace EIA.

Trvalý zábor pozemků chráněných jako PUPFL v k. ú. Zvěrotice, Sedlečko u Soběslavě, Myslkovice a Doubí nad Lužnicí v rozsahu 1,49 ha. Dočasný zábor pozemků chráněných jako PUPFL v k. ú. Sedlečko u Soběslavě, Myslkovice, Doubí nad Lužnicí a Planá nad Lužnicí v rozsahu 0,80 ha.
Pro záměrem dotčené pozemky, které jsou dle katastru nemovitostí chráněny jako pozemky určené k plnění funkce lesa, vydal Krajský úřad Jihočeského kraje dne 8. 4. 2014 rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (č. j. KUJCK 22373/2014 OZZL).
Dále je vyhodnocena možnost znečištění půdy, ke které může dojít při výstavbě, provozu a
v případě havárií.
V rámci demolice stávající trati a zdvoukolejnění na části předmětného úseku bude nakládáno se
štěrkovým ložem. Nejvýše přípustná koncentrace organických škodlivin v sušině vzorků ze štěrkových loží
nebyla překročena u žádného ze stanovených a u vzorků sledovaných ukazatelů. Vodný výluh u vzorku K15
(viz příloha č. 7 předkládané dokumentace EIA) nesplňuje požadavky třídy vyluhovatelnosti č. I v ukazateli
Sb. V místech zhlaví jednotlivých kolejí (výhybky, stání lokomotiv) je možné předpokládat s vysokou mírou
pravděpodobnosti výskyt nebezpečného odpadu – ropných látek. Tyto vytěžené odpady v množství cca
15 m3 na výhybku, případně na stání lokomotivy je možné odhadnout na cca 1 500 t. Obecně lze konstato-
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vat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je riziko znečištění zemin minimální.
Při dodržení navržených opatření, které jsou rovněž součástí kap. B. I. 6. předkládané dokumentace EIA, nebude ovlivněna stabilita zájmového území.
Z hlediska problematiky půd nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.

Posouzení zpracovatele posudku
V Dokumentaci byly správně prověřeny možnosti kontaminace stávajícího tělesa železnice, které bude
v rámci výstavby odstraněno. Vyjádření k odnětí pozemků k plnění funkce lesa, které je v příloze se
týká sousedního úseku - “Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u
Tábora, 1. etapa Veselí n. L. – Soběslav“ a ne zde posuzovaného úseku. Ani v této kapitole nejsou
uvedeny informace o celkovém množství skrývky orničních vrstev či celkově humosního horizontu.
Dále je kapitola zpracována v potřebném rozsahu.
II.2.5.1.6 „D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje“
V kapitole je pouze informace o tom, že stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani
dobývací prostory a že v řešeném území ani v jeho blízkosti se dále nenacházejí chráněná ložisková území
a že poblíž trasy předmětného záměru jsou evidovány tři lokality poddolování, jejichž seznam je uveden
v kap. C. II. 9. předkládané dokumentace EIA.
Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se však nepředpokládá.
Z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.

Posouzení zpracovatele posudku
V kapitole nejsou uvedeny informace o horninovém prostředí, které bude zejména v místech zářezů
zastiženo. Z údajů v Dokumentaci, např. v příloze č.7 přitom plyne, že v některých lokalitách bude
nutno navrhnout speciální opatření, aby byla zajištěna stabilita podloží a celé tratě včetně mostních
konstrukcí, zářezů a tunelu. Tyto informace jsou zcela zásadní pro vlastní projekt stavby. Potřebná
opatření musí být zahrnuta do vlastního projektu. Z postoje zpracovatele Dokumentace plyne, že není
potřeba v tomto směru v rámci procesu EIA navrhovat žádná další opatření. Všechna potřebná opatření by měla být zajištěna v rámci projektových prací při dodržení předpisů, na které se práce vztahují.
Po podrobném prověření podkladů lze s tímto názorem souhlasit, proto nemá uvedený nedostatek
významný vliv na celkové závěry procesu EIA a záměr lze považovat za akceptovatelný.
II.2.5.1.7 „D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“
V zájmovém území byl od konce dubna do konce července 2011 proveden biologický průzkum
(Petr Janda-Biologické projekty, srpen 2011). Tento průzkum byl v jarním a letním aspektu aktualizován
v roce 2016 – Přírodovědný průzkum (Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., červenec 2016; příloha č. 4 předkládané dokumentace EIA).
Při obou průzkumech byly zastiženy jednotlivé druhy zvláště chráněných živočichů dle přílohy III
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Přírodovědným průzkumem (Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.,
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červenec 2016) bylo zjištěno pět zvláště chráněných druhů živočichů dle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění, které v biologickém průzkumu z roku 2011 (Petr Janda-Biologické projekty, srpen 2011)
uvedeny nebyly. Jedná se o tři druhy ohrožené – svižník polní (Cicindela campestris), ťuhýk obecný (Lanius
collurio) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a dva druhy silně ohrožené – kavka obecná (Corvus
monedula) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).
Na základě průzkumu, který proběhl od konce dubna do konce července 2011 (Petr JandaBiologické projekty, srpen 2011), byly vydány výjimky z ochranných podmínek dle § 56 odst. 1 a odst. 2
písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění – Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje pro
záměr „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora“,
ze dne 15. 5. 2012, č. j. KUJCK 3390/2012 OZZŮ/3Lh.
Z důvodu nálezu výše zmíněných dalších pěti zvláště chráněných druhů živočichů v zájmovém
území posuzovaného záměru bude v následujících fázích projektové dokumentace podána žádost o výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Během botanického průzkumu bylo nalezeno celkem 211 druhů rostlin. Jejich podrobný výpis je
součástí přílohy č. 4 předkládané dokumentace EIA. V zájmovém území nebyly nalezeny žádné zvláště
chráněné druhy rostlin dle přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
V dendrologickém průzkumu byla zeleň rozdělena na samostatně hodnocené stromy, vegetační a
keřové skupiny a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Celkem bylo zhodnoceno 319 stromů a 79 vegetačních a keřových skupin. Podrobný přehled je
součástí příloh dendrologického průzkumu (příloha č. 5 předkládané dokumentace EIA).
Rozsah kácené zeleně byl vymezen pouze v rozsahu stavby. Dřeviny podléhající žádosti o kácení
jsou součástí přílohy č. 18 Dendrologického průzkumu (příloha č. 5 předkládané dokumentace EIA).
Pro žádost o povolení ke kácení dřevin bude přesný rozsah a výčet kácené zeleně dle aktuální situace zpodrobněn v následujících stupních projektové dokumentace. Před zahájením stavby bude zažádáno o povolení ke kácení mimolesní zeleně na příslušný úřad dle § 4 vyhlášky č. 222/2014 Sb., v platném
znění.
Součástí projektu stavby je objekt, který zahrnuje náhradní výsadby v předmětném úseku železniční trati a to ve dvou lokalitách - Ozelenění přeložky silnice v km 70,700 a Ozelenění tunelového mostu v
km 69,585. Náhradní sadové úpravy budou zahrnovat výsadbu 1 600 ks keřů a cca 100 ks stromů.
Nejcennějším ekosystémem je podmáčená louka v úseku označeném v přírodovědném průzkumu
číslem 6 (niva Černovického potoka v km cca 65,500). Jedná se o vlhkou bezkolencovou louku, která bude
předmětným záměrem překračována mostním objektem SO 52-20-02. V rámci výstavby bude postupováno
tak, aby nedošlo ke změně vodního režimu louky – odvodnění terénu, které by vedlo k degradaci tohoto
biotopu. Dalším cenným biotopem je Rybník Střevíc (úsek č. 10 – příloha č. 4 předkládané dokumentace
EIA), kde lze i přes hospodářské využití najít řadu vodních a mokřadních druhů rostlin. Biotop nebude díky
přemostění (SO 52-20-03) ohrožen.
Předmětný záměr bude křížit několik prvků ÚSES, které byly v přírodovědném průzkumu (Doc.
PaedDr. Jan Farkač, CSc., červenec 2016) hodnoceny ve vztahu k možnosti zachování migračních tras
pro živočichy po realizaci záměru. Předpokládaná migrace živočichů je vázána zvláště na prvky ÚSES nebo
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VKP. Navrhovaný záměr bude v souladu se stávajícími migračními trasami v místě křížení s prvky ÚSES či
vodních toků. Vzhledem k navrženému technickému řešení bude migrační potenciál v zájmovém území
zachován.
Posuzovaný záměr je z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy za předpokladu dodržení uvažovaných opatření akceptovatelný. Zároveň je nutné zažádat o výjimky ze zákazů pro ohrožené druhy dle
přílohy č. III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

Posouzení zpracovatele posudku
Provedené posouzení je zpracovány podrobně a ve zcela vyhovujícím rozsahu pro potřeby procesu
EIA. S uvedenými závěry souhlasím.
II.2.5.1.8 „D.I.8. Vlivy na krajinu“
Tato kapitole byla rozdělena na 2 podkapitoly. První vyhodnocuj vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a
soustavu NATURA 2000 a druhá na krajinný ráz.
Byl posouzen vliv na 9 prvků ÚSES. Dva nebudou záměrem dotčeny, u ostatních byly návrh
technického řešení křížení (mosty a propustky) vyhodnocen jako vyhovující a zajišťující minimalizaci negativních vlivů záměru.
Předkládaným záměrem bude dotčeno 9 významné krajinných prvků dle § 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nebude dotčen žádný registrovaný VKP dle § 6 výše uvedeného zákona.
Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje ani do ochranného
pásma zvláště chráněných území. V širším okolí záměru se nachází následující přírodní památky dle § 36
zákona č. 114/1992 Sb.: Nový rybník u Soběslavi (cca 700 m od záměru), Ostrov Markéta (cca 1 500 m od
záměru) a Lužnice (nejblíže cca 400 m od záměru). Vzhledem ke vzdálenostem od zájmového území nedojde realizací záměru k ovlivnění uvedených přírodních památek.
V blízkosti trasy navrhovaného záměru se nenachází území přírodního parku dle § 12 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nedojde, jelikož se v zájmovém území nenachází. V blízkosti zájmového území se
nachází památný strom Lípa velkolistá v obci Roudná části Janov, k jeho dotčení záměrem však nedojde.
Dle vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje (Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví) ze dne 18. 8. 2016 (č. j. KUJCK 112242/2016/OZZL) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Vyjádření je součástí kap. H předkládané dokumentace EIA.

Vliv záměru na krajinný ráz byl detailně vyhodnocen na základě posouzení navrhované modernizace trati z hlediska vlivu na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (Vorel, listopad 2004),
aktualizace části výsledků z tohoto vyhodnocení (EKOLA group, spol. s r.o., říjen 2016) a Posouzení změn
technického řešení stavby (SUDOP PRAHA a.s., květen 2012). Aktualizované hodnocení kromě jiného
zohlednilo i těleso dálnice D3.
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Z provedených posouzení plyne, že plánovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a je proto
hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.

Posouzení zpracovatele posudku
Vyhodnocení vlivů na ÚSES, VKP, ZCHÚ a soustavu NATURA 2000 lze zařadit do předcházející kapitoly,
nicméně jejich uvedení v této kapitole není nevhodné, hodnocení je provedeno v potřebném rozsahu.
Posouzení krajinného rázu bylo provedeno ve zcela vyhovujícím rozsahu.
II.2.5.1.9 „D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky“
Předmětný záměr zahrnuje odstranění železničního svršku, tří mostních objektů a ostatního drážního zařízení v celém rozsahu stávající trati, tj. od severního zhlaví v Soběslavi, přes stanici Roudná po
současnou zastávku Doubí u Tábora. Dále dojde především v úseku napojení modernizované stanice na
mezistaniční úsek Soběslav – Doubí u Tábora k zásahům do stávajících inženýrských sítí.
V trase posuzovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní památky. K dotčení kulturních památek záměrem nedojde.
Možný výskyt izolovaného archeologického nálezu nelze zcela vyloučit.
Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na kulturní památky,
hmotné statky a archeologické památky riziko z hlediska možného ovlivnění životního prostředí.

Posouzení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením souhlasím.

II.2.5.2 „D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnost přeshraničních vlivů“
V kapitole je uvedeno konstatování, že vlivy záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II.
část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí a obyvatelstvo
mají lokální charakter, jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní negativní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení.
Realizace záměru nebude představovat vliv přesahující státní hranice.

Posouzení zpracovatele posudku
Kapitole je řešena velmi stručně s odkazem na závěry předchozích hodnocení. S ohledem na rozsah a
význam jištěných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s řešením a závěry této kapitoly lze
souhlasit včetně hodnocení, že záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
II.2.5.3 „D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech“
Kapitola uvádí rizika havárií při výstavbě a provozu.

Posouzení zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru, je toto kapitola zpracována ve vyhovujícím rozsahu.
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II.2.5.4 „D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“
V úvodu je uvedeno, že veškerá opatření k prevenci, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru, která byla mj. navržena v rámci akustického posouzení, rozptylové studie a přírodovědného průzkumu (přílohy č. 1, 2 a 4 předkládané dokumentace EIA) byla již uvedena v rámci předcházejících kapitol
dokumentace EIA, zvláště v kap. B. I. 6., D. I. 2., D. I. 3. a D. I. 7. Všechna opatření pro minimalizaci vlivu
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou součástí projektové dokumentace stavby.
Žádná další opatření nejsou v této kapitole již navržena.

Posouzení zpracovatele posudku
Podmínky pro realizaci záměru zapracované v projektu pro stavební povolení vycházejí z dlouhodobé
přípravy záměru, čímž byl dán předpoklad, že budou plně zajišťovat ochranu před negativními či neakceptovatelnými vlivy realizace a provozu záměru na životní prostředí. Uvedené řešení je v souladu
s platným metodickým pokynem MŽP. Protože nelze jednoznačně vyloučit, že v rámci projednávání
projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy, veřejností a majiteli pozemků by
nemohla být vyžadována jejich úprava či změna a to zejména v důsledku protichůdných zájmů od
zájmů ochrany životního prostředí, a to i proti názoru projektanta a investora, považuji za vhodné
některé klíčové požadavky, nebo ty, u kterých lze předpokládat, že by mohly být v rámci procesu projednávání projektu požadovány jejich úpravy na úkor ochrany životního prostředí uvést do této kapitoly.
II.2.5.5 „D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů“
V kapitole je uveden popis hlavních metod při řešení dopravy, hluku, ovzduší, zdravotních rizik,
fauny a flóry a vody.

Posouzení zpracovatele posudku
S ohledem na charakter záměru a způsob zpracování jednotlivých studií považuji zpracování této kapitoly pro potřeby tohoto procesu EIA za vyhovující.
II.2.5.6 „D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace“

Posouzení zpracovatele posudku – uvedený stručný přehled lze v tomto případě považovat za vyhovující.

II.2.6 „E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU“
Posuzovaný záměr „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u
Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ je z hlediska technického řešení posuzován v jedné variantě, která
vychází z návrhu společnosti METROPROJEKT Praha, a. s.
Návrh záměru vychází z varianty „S“ doporučené ve stanovisku EIA vydaném MŽP dne 16. listopadu 2004 (č. j. 6067/OPVI/04 e. o.) a reaguje na jeho podmínky.
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V textu jsou dále uvedeny informace o časových horizontech, ve kterých byl záměr posouzen a
shrnutí výsledků provedených posouzení ze kterých plyne, že realizace záměru nebude představovat významné zhoršení životního prostředí a zlepší akustické poměry podél stávající tratě.

Posouzení zpracovatele posudku
Informace o posuzované variantě a historii výběru variant je plně dostatečný, další informace o časových horizontech a o závěrech posouzení nebývají v této kapitole mnohdy uváděny, jejich zařazení je
plně v pravomoci zpracovatele dokumentace.

II.2.7 „F. ZÁVĚR“
V závěru je uveden přehledný souhrn hodnocení po jednotlivých charakteristikách a složkách životního prostředí.
V závěru je uvedeno, že posuzovaný záměr Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek
Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí lze doporučit k realizaci.

Posouzení zpracovatele posudku
Shrnutí vlivů na životní prostředí je uvedeno ve vyhovujícím rozsahu. S řešením kapitoly souhlasím.

II.2.8 „G. Všeobecné shrnutí netechnického charakteru“
V závěru je provedeno shrnutí informací o vlastním záměru, který je součástí IV. tranzitního koridoru Praha – Tábor – Sezimovo Ústí – Soběslav – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – státní hranice.
Stručné shrnutí dosavadního procesu projednání předloženého záměru začínající posouzení v procesu EIA
dle zákona č.244/1992 Sb. Dokumentace EIA pro úsek Soběslav – Doubí u Tábora byla vypracována v
prosinci 2003, a to pro 3 varianty směrového řešení (trasa A, trasa B, trasa S). V dokumentaci EIA byla k
realizaci doporučena trasa S. Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. (stanovisko
EIA) bylo vydáno jako souhlasné s doporučení varianty S, tzn. výstavba nové trati pro rychlost do 160 km/h
v souběhu s dálnicí D3 se současnou demontáží stávající trati. Získání územního rozhodnutí, následné
získání rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby (č. j. MS/10894/2014).
Předmětem změny bylo odlišné technické řešení – přiblížení k povrchu v celé délce trati, při zachování původního směrového vedení. Nahrazen byl původní sedlečský a janovský tunel z původní dokumentace, a to
zářezy s vyhovující hloubkou. Následně jsou uvedeny závěry posouzení vlivu záměru na jednotlivé složky
životního prostředí.
V závěru je uvedeno, že posuzovaný záměr Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek
Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí lze doporučit k realizaci.

Posouzení zpracovatele posudku
Kapitola je zpracována ve zcela vyhovujícím rozsahu.
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II.2.9 „H. Přílohy“
V této kapitole dokumentace je uvedeno 10 příloh, z nichž druhá a třetí jsou povinné přílohy ze
zákona, další dokládají vyjádření či stanoviska získaná v rámci projektové přípravy stavby, která jsou významná pro proces EIA.
V obsahu Dokumentace na str. 4 je dále uveden seznam příloh dokumentace –
Příloha č. 1

Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r. o., říjen 2016)

Příloha č. 2

Rozptylová studie – fáze výstavby (ECO-ENVI-CONSULT, leden 2017)

Příloha č. 3

Hodnocení zdravotních rizik (Hluk: EKOLA group, spol. s r. o., říjen 2016)

Příloha č. 4

Výsledky přírodovědného průzkumu území železniční trasy Soběslav – Doubí u

Tábora (Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., červenec 2016)
Příloha č. 5

Dendrologický průzkum (Ing. Jan Hamerník, Ph.D., červenec 2016)

Příloha č. 6

Aktualizace posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz dle ustanovení

§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(EKOLA group, spol. s r. o., říjen 2016)
Příloha č. 7

Geotechnický průzkum (GeoTec, a.s., září 2011)

Příloha č. 8

Výkresová část

Výkres č. 1

Přehledná situace stavby

Výkres č. 2

Koordinační situace

Výkres č. 3

Situace ZOV

V tomto seznamu příloh nejsou uvedeny přílohy „Vlivy na klima“ a „Vyhodnocení stavby
z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), čl.4, odst.7“, které jsou doloženy jak v papírové, tak digitální
verzi Dokumentace.

Posouzení zpracovatele posudku
Přiložené vyjádření odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu Jihočeského
kraje o povolení odnětí pozemků určených k plnění funkcí les se týká sousední stavby - “Modernizace
trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. – Soběslav“.
O odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa bude teprve zažádáno.
Příloha č.7 - je zpracována pro větší rozsah navrhované přeložky železnice, než je v Dokumentaci posouzen, což není nijak na závadu Dokumentace. V koncovém úseku (cca zastávka Myslkovice-Doubí u
Tábora) je posouzená trasa vedena v jiném koridoru, než je navrženo v Dokumentaci. Z pohledu procesu EIA se nejedná o zásadní rozpor, který by znevěrohodnil vlastní závěry Dokumentace, ale bylo by
vhodné tuto skutečnost uvést alespoň do příslušných kapitol vlastní Dokumentace, pokud to z pohledu
autorských práv nebylo možno uvést do úvodu této přílohy.
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Uvedené přílohy v potřebném rozsahu prověřují vlivy záměru na vybrané složky životního prostředí,
které by mohly být záměrem významně negativně ovlivněny. Hodnocení provedená v jednotlivých
přílohách byla zapracována do příslušných kapitol Dokumentace, které byly z mé strany již připomínkovány v předcházejícím textu. Jejich zpracování (vyjma již dříve uvedených připomínek) považuji pro
potřeby tohoto procesu EIA za plně vyhovující.
___________________________
Samostatně nekomentované části Dokumentace a další přílohy byly v Dokumentaci zpracovány v takovém rozsahu a podrobnostech (z pohledu procesu EIA), že umožňují rozhodnout o vydání souhlasu či
nesouhlasu s navrhovaným záměrem bez dalších připomínek. Připomínky uvedené k jednotlivým částem Dokumentace nejsou takového zásadního charakteru, aby znemožňovaly provedení celkového
posouzení záměru pro potřeby procesu EIA.

I I . 3 P ořa dí va ri a nt z hl e di s ka vl i vů na ži vo tní pros tře dí
Posuzovaný záměr „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u
Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ je z hlediska technického řešení posuzován v jedné variantě, která
vychází z návrhu společnosti METROPROJEKT Praha, a. s.
Návrh záměru vychází z varianty „S“ doporučené ve stanovisku EIA vydaném MŽP dne 16. listopadu 2004 (č. j. 6067/OPVI/04 e. o.) a reaguje na jeho podmínky.

I I . 4 Hodnoc e ní v ýzna mn ýc h vl i vů zá mě ru na ži votní pros tře dí
př e s a hují c í s tá tní hra ni c e
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících
státní hranice.

I I I . P O S O U Z E N Í T E C H N I C K É H O Ř E Š E N Í Z ÁM Ě R U S O H L E D E M N A D O S AŽ E N Ý S T U P E Ň P O Z N ÁN Í P O K U D J D E O Z N E Č I Š Ť O V ÁN Í Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í
Návrh záměru vychází z „Zásad modernizace pro vybrané železniční sítě ČD“ schválené dne 16.
6. 1993 pod č. j. 1/93 – O21, postupně doplňované dodatky. „Zásady modernizace“ určují na základě mezinárodních dohod /AGC a AGTC/ prioritní tahy a stanovují pro jednotlivé tahy základní podmínky – stupeň
modernizace a maximální návrhovou rychlost. Dále vychází z předpisů ČD a SŽDC platných k roku 2013,
kdy byl zpracován projekt pro stavební povolení. V návrhu jsou zahrnuta i protivibrační opatření pro snížení
negativních vlivů provozu železnice na okolí.
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Technická úroveň řešení záměru odpovídá evropskému standardu a zohledňuje požadavky na
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a je v daném rozsahu podrobnosti postačujícím podkladem pro jeho posouzení z hlediska znečišťování životního prostředí.

I V . P O S O U Z E N Í N AV R Ž E N Ý C H O P AT Ř E N Í K P R E V E N C I , V Y L O U Č E N Í , S N Í Ž E N Í , P O P Ř Í P AD Ě K O M P E N Z AC I N E P Ř Í Z N I VÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci Dokumentace nejsou samostatně navržena opatření k prevenci, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru. Dle zpracovatele dokumentace byla již všechna potřebná opatření začleněna do
vlastního projektu stavby a jsou popsána v kapitole B.I.6. dokumentace. Další opatření jsou požadována v
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje (Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví) ze dne
15. 5. 2012 (č. j. KUJCK 3390/2012 OZZL/3/Lh) o výjimce dle ust. § 56 odst. 1 a podle ust. § 56 odst. 1 a
odst. 2 písm. c zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Toto řešení je v souladu s platným metodickým pokynem MŽP. Dle zpracovatele posudku ale nelze u některých problematik vyloučit, že by v rámci projednávání projektu pro stavební povolení s dotčenými
orgány státní správy, veřejností a majiteli pozemků nemohla být vyžadována úprava či změna některých
podmínek a to zejména v důsledku protichůdných zájmů od zájmů ochrany životního prostředí a to mnohdy
i proti návrhu projektanta a investora. Proto byly do návrhu stanoviska začleněny podmínky, které jsou považovány za zcela zásadní či u kterých lze předpokládat, že by mohly být v rámci procesu projednávání
projektu požadovány jejich úpravy na úkor ochrany životního prostředí.

V . V Y P O Ř ÁD Á N Í V Š E C H O B D R Ž E N Ý C H V Y J ÁD Ř E N Í
K D O K U M E N T AC I
V . 1 V yjá dře ní
K Dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádřily následující obce, orgány státní
správy. K Dokumentaci se nevyjádřil žádný zástupce veřejnosti.

V.1.1 Dotčené územní samosprávné celky
1 Město Planá nad Lužnicí
2 Obec Roudná
3 Obec Zvěrotice

5.4.2017 MUPNL-610/2017/MA
6.4.2017 OÚ/314/2017
20.4.2017

_______________________________________________________________________________________

Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí_________________________ 26

V.1.1 Dotčené správní úřady

1
2
3
4
5
6
7

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí
MŽP odbor ochrany vod
ČIŽP České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
MŽP odbor ochrany ovzduší
KHS Jihočeského kraje
MŽP odbor ochrany přírody a krajiny

6.4.2017 METAB 15745/2017/OŽP/Maš
10.4.2017 694/740/17
13.4.2017 zn. ČIŽP/42/IPP/1704145.001/17/CDV
19.4.2017
20.4.2017
25.4.2017
29.5.2017

KUJCK 50969/2017/OZZL
874/780/17
KHSJC 08829/2017/HOK.JH
1220/610/17

V . 2 V yp ořá dá ní je dnotl i v ýc h při pomí ne k
V následujícím textu je nejprve uvedena podstata připomínky, a za ním následně komentář zpracovatele posudku. Uváděny jsou vždy jen ty části vyjádření, které jsou ze strany zpracovatele posudku samostatně komentovány, nebo mají přímý dopad na zpracované stanovisko.

V.2.1 Město Planá nad Lužnicí ze dne 05.04.2017, č.j. MUPNL-610/2017/MA
Podstata vyjádření –
Sdělují, že nemají připomínek a souhlasí s tímto stavebním záměrem.

Vypořádání vyjádření Bez komentáře.

V.2.2 Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 06.04.2017, č.j.
METAB 15745/2017/OŽP/Maš
Z hlediska Ochrany přírody a krajiny, ochrany prostředí a vodního hospodářství nebyly podán
žádné připomínky.
Podstata vyjádření –
Zemědělský půdní fond (ZPF) - jsou-li dotčeny pozemky náležející do ZPF o výměře nad 10 ha, je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ministerstvo životního prostředí.

Vypořádání vyjádření Bez komentáře informace byla vzata na vědomí.
Podstata vyjádření –
Lesní hospodářství - K výsledkům vyhodnocení vlivů předmětného záměru na pozemky určené k plnění
funkcí lesa nemá orgán státní správy lesů žádné připomínky.
Pouze upozorňujeme na následující nesrovnalost - V kapitole D.I.5. Vlivy na půdu, je v části, týkající se
PUPFL (str. 123), uvedeno, že pro záměrem dotčené pozemky, které jsou dle katastru nemovitostí chráně_______________________________________________________________________________________
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ny jako pozemky určené k plnění funkce lesa, vydal Krajský úřad Jihočeského kraje dne 8. 4. 2014 rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. V příloze je ale uvedeno vyjádření k záměru “Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. –
Soběslav“.

Vypořádání vyjádření –
V příloze Dokumentace bylo skutečně dle sdělení zpracovatele dokumentace administrativní chybou
přiloženo rozhodnutí k sousedícímu úseku přeložky železnice. O odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa bude teprve zažádáno. Z hlediska procesu EIA není tato nesrovnalost zásadní, protože proces odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa nelze obejít, proces bude realizován dle příslušného
zákona.

V.2.3 Obec Roudná ze dne 06.04.2017, č.j. OÚ/314/2017
Podstata vyjádření –
Na Vaši žádost ve věci vyjádření k dokumentaci vlivů záměrů na “Modernizaci trati Veselí n. L. – Tábor
Vám za Obec Roudná sděluji, že nemáme připomínky k jednotlivým studiím.

Vypořádání vyjádření Bez komentáře.
Podstata vyjádření –
Dále uvádějí, že mají zájem zjistit, zda bude mít obec možnost získat nějaké finanční prostředky na opravu
místních komunikací (které jsou využívány pro staveništní dopravu) a do jaké míry budou sníženy valy nebo
jaké mosty v Roudné budou rozebrány. Žádají o nějaké bližší informace nebo jen případně o informaci, kde
je získat.

Vypořádání vyjádření Dle zákona č. 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích, § 38 Používání dálnice, silnice a místní
komunikace při velkých stavbách, odst.(2)- Má-li se při velké stavbě nebo při rozsáhlých těžebních
pracích nebo terénních úpravách vyžadujících stavební povolení, popřípadě schválení podle zvláštních
předpisů, používat silnice nebo místní komunikace v rozsahu nebo způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto pozemních komunikací, musí být objednatelem díla a
na jeho náklad zajištěny potřebné úpravy dotčené pozemní komunikace, popřípadě vybudování objížďky odpovídající předpokládanému provozu, a to v dohodě s vlastníkem silnice nebo místní komunikace. Hodnocený záměr má v souhrnném rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na úpravu či opravu
stávajících komunikací. Podrobné informace jak o způsobu oprav místních komunikacích, které budou
používány pro staveništní dopravu, tak o demolicích stávajícího železničního tělesa lze získat u zástupců oznamovatele.
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V.2.4 MŽP odbor ochrany vod ze dne 10.04.2017, č.j. 694/740/17
Podstata vyjádření –
Požadují doplnit posouzení vlivu chemické likvidace nežádoucí vegetace na železničním svršku
při jeho provozu na stav povrchových a podzemních vod. Dále doporučujeme sjednotit dříve používaný
výraz "vodohospodářský orgán" (např. str. 31 v 1. odrážce) a nyní používaný výraz "vodoprávní úřad" (např.
str. 31 ve 2. odrážce).

Vypořádání vyjádření Likvidace nežádoucí vegetace na železničním svršku se v podmínkách investora, tedy SŽDC, s.o. řídí
platnou legislativou na úseku provozování dráhy a úseku ochrany přírody a krajiny ČR, která je implementována do interních předpisů investora:
- Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně (Metodický pokyn S 43941/2016-SŽDC-O15)
- Směrnice SŽDC č. 79 pro hubení plevelů
Dle čl. 7 odst. 7.5 Směrnice SŽDC č. 79 se za deště nebo bezprostředně po dešti chemické hubení
neprovádí, v důsledku možného naředění nebo odplavení aplikovaného přípravku z povrchu rostlin.
Protože je plně v pravomoci příslušných úřadů včetně vodoprávního úřadu, tuto problematiku včetně
citovaných předpisů řešit, není potřeba ji dále v procesu EIA posuzovat či zapracovat do podmínek
stanoviska.
Uvedená špatná terminologie „vodohospodářský úřad“ není vhodná. Tato nesrovnalost nemá zásadní
vliv na závěry Dokumentace, proto nebyla požadována oprava Dokumentace.

V.2.5 ČIŽP České Budějovice ze dne 13.04.2017, zn.
ČIŽP/42/IPP/1704145.001/17/CDV
Z hlediska Ochrany ovzduší a odpadového hospodářství nebyly podán žádné připomínky.
Podstata vyjádření –
Ochrana přírody - upozorňuje na potřebu vydání povolení ke kácení zapojených porostů (i jednotlivých dřevin o obvodech kmenů větších než 80 cm ve 130 cm nad zemí) bez rozdílu velikosti, které jsou
součástí VKP. Inspekce upozorňuje, že dřeviny rostoucí mimo les jsou dle zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním, což se týká i ořezu dřevin, který je v dokumentaci uveden pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin od trakčního vedení

Vypořádání vyjádření Upozornění vycházejí ze zákonných požadavků, jejichž plnění je plně v pravomoci příslušných orgánů
v rámci navazujících rozhodnutí při povolování výstavby, není proto potřeba tuto problematiku v rámci
procesu EIA dále řešit či zapracovávat do podmínek stanoviska.
Podstata vyjádření –
Ochrana vod – upozorňují, že lze v několika lokalitách předpokládat režimní ovlivnění podzemních vodních zdrojů a dále je z vodohospodářského hlediska nutno respektovat uvažovaná ochranná opat-
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ření v projektu stavby uvedená v kap. B. I. 6. předkládané dokumentace EIA. Dále uvádějí, že z vodohospodářského hlediska nemá ČIŽP k předložené dokumentaci jiné připomínky.

Vypořádání vyjádření Na možnost negativního ovlivnění individuálních zdrojů podzemních vod je v Dokumentaci upozorněno
a v kap. B.I.6. a D.I.4. jsou uvedena opatření k ověření vlivu výstavby a provozu záměru včetně návrhu opatření pro zajištění eliminace negativních vlivů. Požadavek na tuto problematiku byl zapracován i
do návrhu stanoviska.

V.2.6 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství
a lesnictví ze dne 19.04.2017, č.j. KUJCK 50969/2017/OZZL
Podstata vyjádření –
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - konstatuje, že když je jakýmkoliv investičním
záměrem dotčena zemědělská půda, je nutný souhlas orgánu ochrany ZPF a uvádí postup při vydání závazného stanoviska pro udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

Vypořádání vyjádření Problematika bude řešena v dalších stupních povolování realizace záměru, není ji proto v rámci procesu EIA dále řešit.
Podstata vyjádření –
Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách - V současné době krajský úřad stanovuje
nový rozsah záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Černovický potok v úseku od ústí do Lužnice po příčný profil č. 251. Příslušným vodoprávním úřadem pro
vyjádření ke stavebnímu řízení je Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí.

Vypořádání vyjádření Problematika bude řešena v dalších stupních povolování realizace záměru, není ji proto v rámci procesu EIA dále řešit.
Podstata vyjádření –
Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – upozorňují na to, že
současná trasa železnice vede po hrázi rybníka Nový u Soběslavi, jenž je zároveň přírodní památkou a
upozorňují na další chráněná území. V závěru je konstatování, že žádné z výše jmenovaných chráněných
území se nicméně nenachází přímo na území současné nebo budoucí trasy řešeného úseku železnice.

Vypořádání vyjádření Organizace výstavby bude podrobně řešena a projednání v dalším stupni projektové dokumentace, ke
které se budou vyjadřovat i příslušné orgány ochrany přírody, není proto potřeba v tomto případě
stanovovat v procesu EIA další podmínky.
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Podstata vyjádření –
Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích - S ohledem na zřejmý veřejný zájem stavby orgán státní správy lesů krajského úřadu nemá proti realizaci záměru, která vyžaduje trvalé i dočasné
zábory PUPFL, námitek.

Vypořádání vyjádření Bez komentáře.
Podstata vyjádření –
Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Upozorňují, že během stavby záměru je
nutné dodržovat opatření k minimalizaci prašnosti. Opatření blíže stanovují Program zlepšování kvality
ovzduší pro zónu Jihozápad - CZ 03 z května 2016. Pro stavební činnost bude vydáno závazné stanovisko
podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Vypořádání vyjádření Problematika bude automaticky řešena v dalších stupních povolování realizace záměru, není ji proto
v rámci procesu EIA dále řešit.
Podstata vyjádření –
Vyjádření podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - bez připomínek

Vypořádání vyjádření Bez komentáře.

V.2.7 Obec Zvěrotice ze dne

20.04.2017

Podstata vyjádření –
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se závěry Dokumentace ohledně vlivu železnice na životní prostředí a požaduje zabezpečit ochranu proti hluku a vybudování patřičných protihlukových barier.

Vypořádání vyjádření Akustická situace v zájmovém území byla posouzena pomocí kontrolních výpočtových bodů, které byly
umístěny ve vzdálenosti 2 m od fasády nejbližších chráněných staveb před okenními otvory. V katastrálním území Zvěrotice byly umístěny výpočtové body V05–V13 a V16.
Z výpočtů je zřejmé, že realizací záměru dojde u chráněných objektů ke zvýšení hluku. Kromě objektu
bydlení Zvěrotice čp. 32 (výpočtový bod V16) budou dodrženy platné hygienické limity pro vnější
chráněný prostor. Pro tento objekt jsou v Dokumentaci navržena individuální protihluková opatření –
výměna oken, aby byl dodržen hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru stavby. Alternativně je
v Dokumentaci uvedena možnost realizace protihlukové stěny v délce 100 m. Ve výpočtových bodech
V02 (objekt s p. č. 996, čp. 334 v k. ú. Soběslav), V10 (objekt s p. č.70, čp. 63 v k. ú. Zvěrotice) a
V15 (objekt s p. č. 1032, čp. 279 v k. ú. Soběslav), u kterých jsou rovněž navržena individuální pro_______________________________________________________________________________________
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tihluková opatření, bude hygienický limit výpočtově dodržen i bez jejich realizace. V rámci posudku
zpracovatel Dokumentace doplnil informace o vlivu záměru na nejbližší chráněné objekty ve vlastní
obci Zvěrotice. Byly vloženy 2 body V27 a V28. je zřejmé, že hygienické limity od železnice budou ve
vlastní obce s rezervou plněny, v kumulaci se silniční dopravou dochází vlivem realizace železniční trati
k navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A do 0,8 dB v denní době a do 1,3 dB v noční době.
Doplněné údaje potvrzují malý vliv navržené železnice na hlukovou situaci u chráněných objektů v obci
Zvěrotice, který se prakticky neprojeví (člověk vnímá zvýšení cca od 1,5÷2 dB) a potvrzují tím závěry
uvedené v Dokumentaci.
V posudku byl do návrhu opatření začleněn požadavek na přednostní návrh protihlukové stěny u
č.p.32 ve Zvěroticích a další požadavky na individuální ochranu dalších objektů.

V.2.8 MŽP odbor ochrany ovzduší ze dne 20.04.2017, č.j. 874/780/17
Podstata vyjádření –
Vzhledem k tomu, že ovlivnění kvality ovzduší bude prakticky jen při výstavbě, považují záměr za
akceptovatelný.

Vypořádání vyjádření Bez komentáře.
Podstata vyjádření –
Upozorňují, že dne 13.6.2016 nabylo účinnosti opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Jihozápad CZ03, proto požadují dodržovat všechna opatření ke snižování prašnosti viz opatření BD3.

Vypořádání vyjádření Problematika bude řešena v dalších stupních povolování realizace záměru, není ji proto v rámci procesu EIA samostatně řešit.

V.2.9 KHS Jihočeského kraje

ze dne 25.04.2017 , č.j. KHSJC

08829/2017/HOK.JH
Podstata vyjádření –
Požadují doplnit akustické posouzení o vyhodnocení vlivu navrhovaných protihlukových stěn na hlukovou
situaci v lokalitě, zejména vliv odrazu hluku z dopravy na železnici a dálnici od těchto stěn na chráněnou
obytnou zástavbu východně od dálnice a z toho vyplývající doplnění hodnocení zdravotních rizik

Vypořádání vyjádření Pro posouzení hlukové situace bylo vypracováno Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., říjen
2016), které je součástí předkládané dokumentace EIA jako příloha č. 1.
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Navrhované protihlukové stěny (PHS) popsané v kapitole 6.3 Akustického posouzení byly ve výpočtu
výhledového stavu v roce 2021 se záměrem uvažovány směrem ke zdroji jako pohltivé s parametrem
zvukové pohltivosti A3 (DLα = 8–11 dB) a vzduchové neprůzvučnosti B3 (DLR > 24 dB) dle TP 104
(Protihlukové clony pozemních komunikací. Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, 2008). Tyto
parametry obecně vedou k minimalizaci odrazů od PHS. Zástavba ve Zvěroticích se nachází východně
od plánované trasy železniční trati Soběslav–Doubí a východně od dálnice D3. Mezi navrhovanou PHS
u železniční trati a zástavbou ve Zvěroticích je situována PHS na dálnici, která bude z velké části tlumit
odrazy od PHS železnice. Akustická situace nejbližších chráněných staveb ve Zvěroticích při kumulaci
provozu železniční a silniční dopravy byla zohledněna v hlukových mapách, které jsou přílohami Akustického posouzení. Z těchto hlukových map vyplývá, že i při kumulaci železniční a silniční dopravy se
zástavba ve Zvěroticích na úrovni navrhované PHS nachází v hlukovém pásmu LAeq,16h = 50–55 dB v
denní době a LAeq,8h = 45–50 dB v noční době. Při samostatném posouzení hluku z provozu železniční
dopravy na dráhách dochází ke snížení těchto hodnot. Hygienický limit pro hluk z provozu dopravy na
dráhách mimo ochranné pásmo dráhy 55/50 dB (den/noc) v chráněném venkovním prostoru staveb ve
Zvěroticích nebude překročen. V příloze posudku IX.2. je uveden výpočet v dodatečně vložených kontrolních výpočtových bodech V27 a V28 umístěných v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v obci Zvěrotice. V celkové akustické situaci dochází vlivem realizace železniční trati k navýšení
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A do 0,8 dB v denní době a do 1,3 dB v noční době.
Podstata vyjádření –
Součástí navazujících dokumentací musí být takový návrh protihlukového opatření na objektu č.p.
32 Zvěrotice, který bude odpovídat současně účinné hlukové legislativě v ochraně veřejného zdraví před
hlukem.

Vypořádání vyjádření Požadavek na přednostní použití takových protihlukových opatření, která zajistí plnění hygienických
limitů hluku v chráněném vnějším prostředí stavby je začleněn do návrhu opatření stanoviska.

V.2.1 MŽP odbor ochrany přírody a krajiny, ze dne 29.5.2017 , č.j.
1220/610/17
Podstata vyjádření –
Za účelem naplnění podstaty dokumentace k procesu EIA považují za nutné do dokumentace doplnit chybějící informace, které budou mimo jiné vycházet ze souhlasu ze dne 26.11.2016 a ve znění změny ze dne
25.2.2013 – souhlasy k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Konkrétně požadují doplnit
– plošné zastoupení tříd ochrany záměrem dotčené ZPD, orientační bilanci skrývky, časový harmonogram
dočasného záboru ZPF a navrhovaný způsob rekultivace pozemků ZPF po ukončení dočasného záboru.
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Vypořádání vyjádření Upřesnění požadovaných informací doplnil zpracovatel Dokumentace a jsou uvedeny v příloze tohoto
posudku. Vzhledem k již vydaným souhlasům s odnětím pozemků ze ZPF a charakteru stavby nebylo
nedoložení těchto informací zpracovatelem posudku považováno za vadu Dokumentace, která by bránila pokračování procesu EIA.
Pouze pro formální správnost údajů upozorňuji na překlep ve vyjádření - původní souhlas s vynětím
ze ZPF nebyl vydán 26.11.2016, ale 26.11.2006.

V I . C E L K O V É P O S O U Z E N Í AK C E P T O V AT E L N O S T I Z Á M Ě R U
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Záměr obsahuje modernizaci železniční trati a dvoukolejnou přeložku v úseku Soběslav – Doubí u
Tábora (km 62,385–71,880) a je součástí IV. tranzitního koridoru Praha – Tábor – Sezimovo Ústí –
Soběslav – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – státní hranice.
Vlivy záměru jak z výstavby tak provozu záměru byly v potřebném rozsahu prověřeny a vyhodnoceny v předcházející projektové přípravě záměru včetně procesu EIA a následně v tomto procesu EIA
zejména v Dokumentaci a připomínkovány ve vyjádření k Dokumentaci a v rámci zpracování posudku.
V rámci hodnocení byly jako nejvýznamnější možné negativní vlivy identifikovány vlivy na akustickou situaci v území a tím spojené vlivy na veřejné zdraví. Minimalizace těchto negativních vlivů na akceptovatelnou úroveň je zajištěna navrženými podmínkami. Převážná většina požadavků na ochranu životního
prostředí již byla zapracována do projektu pro stavební povolení záměru. Další negativní dopady na faunu,
podzemní vody, atd. budou v potřebném rozsahu minimalizovány podmínkami začleněnými do návrhu opatření. Realizace záměru se příznivě projeví o chráněných objektů podél stávající železniční tratě, kde dochází k překračování hygienických limitů hluku.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobně vyhodnoceny v Dokumentaci a v
příslušných kapitolách posudku, jsou málo významné či zcela zanedbatelné.
Záměr nemůže mít žádné příhraniční vlivy.
Záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě, kterou lze, při dodržení navržených opatření
považovat z hlediska vlivů na životní prostředí za akceptovatelnou.

Dokumentace EIA byla zpracována v únoru 2017 dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., firmou
EKOLA group. s.r.o. pod vedením Ing. Libora Ládyše držitele autorizace č. j. 70572/ENV/15.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném
zněni o posuzovaní vlivů na životni prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracovaná dle požadavku tohoto zákona v potřebném rozsahu pro
potřeby procesu EIA. V závěru Dokumentace je uvedeno, že posuzovaný záměr Modernizace trati Veselí n.
L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí lze doporučit
k realizaci.
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Na základě všech zpracovaných podkladů a doplňujících informací poskytnutých zpracovateli posudku konstatuji, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví z realizace a provozu záměru (při dodržení
podmínek uvedených v návrhu opatření) budou přijatelné a záměr doporučuji k realizaci.
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V I I . N ÁV R H S T AN O V I S K A
Ministerstvo životního prostředí
100 00, Praha 10 – Vršovice, Vršovická 65

V Praze, dne: ….........…….
Číslo jednací: ………..........…….
Vyřizuje:……………….

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

V I I . I P ovi nné úda je
VII.1.1 Název záměru

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2.
etapa Soběslav – Doubí
VII.1.2 Kapacita záměru
Záměr obsahuje modernizaci železniční trati a dvoukolejnou přeložku v úseku Soběslav – Doubí u
Tábora (km 62,385–71,880) a je součástí IV. tranzitního koridoru Praha – Tábor – Sezimovo Ústí –
Soběslav – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – státní hranice.
Délka navrženého koridoru – 8,8 km
Dvoukolejná trať, elektrizovaná v celém rozsahu proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz,
Výhledová intenzita dopravy 118 vlaků/24 h
Traťová rychlost v celém rozsahu stavby – 160 km/h
Traťová třída zatížení – D4 UIC
Prostorová průchodnost trati – UIC GC
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Modernizace stávající trati bude zahrnovat sanaci zemní pláně, budování odvodnění, rekonstrukci
železničního svršku, rekonstrukci mostních objektů, výměnu kabelů, rekonstrukci trakčního vedení apod.
Stavba železniční trati v nové stopě bude zahrnovat kromě vlastního tělesa železnice v násypu či
zářezu výstavbu 6-ti železničních mostů, 6-ti silničních mostů a jednoho železničního tunelu v délce 370 m
a dále vyvolané přeložky pozemních komunikací II a nižší třídy včetně polních cest a realizaci dalších souvisejících stavebních objektů – protihlukových stěn, slaboproudých a silnoproudých zařízení potřebných pro
provoz železnice, propustků, přeložek inženýrských sítí úprav objektů ve stávajících nádražích, atd.
Součástí předmětného záměru bude odstranění železničního svršku, tří mostních objektů, přejezdů v místě křížení s komunikacemi a ostatního drážního zařízení v celém rozsahu rušené stávající železniční trati, tj. od severního zhlaví v Soběslavi, přes stanici Roudná po současnou zastávku Doubí u Tábora.
Trvalý zábor pozemků ZPF bude

11,07 ha, dočasný 20,18 ha. Trvalý zábor pozemků PUPFL

bude 1,49 ha, dočasný 0,80 ha.

VII.1.3 Zařazení záměru dle přílohy č.1
Kategorie I přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 9.1 „Novostavby železničních
drah delší než 1 km“.

VII.1.4 Umístění záměru
Kraj:

Jihočeský

Okres:

Tábor

Obce s rozšířenou působností:

Soběslav, Tábor

Katastrální území:

Soběslav, Zvěrotice, Sedlečko u Soběslavě, Klenovice u Soběslavi, Mysl-

kovice, Roudná nad Lužnicí, Košice u Soběslavi, Doubí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí
Dotčené obce:

Soběslav, Zvěrotice, Klenovice, Sedlečko u Soběslavě, Roudná, Myslko-

vice, Košice, Planá nad Lužnicí

VII.1.5 Obchodní firma oznamovatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

VII.1.6 IČ oznamovatele
70994234

VII.1.7 Sídlo oznamovatele
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 23a odst.2 zákona č. 100/2001 Sb.,
na základě §23a odst.3 zákona č.100/2001 Sb.
vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí

Ministerstvo životního prostředí na základě § 23a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
stanoví
následující opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí pro navazující řízení:

VII.1.8 Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a
rozbor vlivů na životní prostředí
Do vlastního projektu byla již zapracována opatření na ochranu životního prostředí, která byla navržena popř. požadována v předcházejícím průběhu projektové přípravy stavby a v procesu EIA. Plnění
těchto požadavků bude zajištěno podmínkou č.2. Dále nejsou do podmínek začleněna opatření na ochranu
fauny a flóry, které jsou součástí Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje (Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví) ze dne 15. 5. 2012 (č. j. KUJCK 3390/2012 OZZL/3/Lh).
V návrhu opatření jsou proto uvedeny jen ty podmínky, které vznikly v rámci procesu EIA, nebo ty
podmínky, u kterých nelze vyloučit, že by v rámci projednávání projektu pro stavební povolení s dotčenými
orgány státní správy, veřejností a majiteli pozemků nemohla být vyžadována jejich úprava či změna a to
zejména v důsledku protichůdných zájmů od zájmů ochrany životního prostředí a to i proti přání projektanta
a investora. Proto byly do návrhu stanoviska začleněny i podmínky, které jsou považovány za zcela zásadní
či u kterých lze předpokládat, že by mohly být v rámci procesu projednávání projektu požadovány jejich
úpravy na úkor ochrany životního prostředí.
Požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů a standardů nebyly do návrhu opatření zahrnuty, protože budou automaticky řešeny v dalších krocích v procesu povolování výstavby.
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VII.1.8.1 Kompenzační podmínky
1)

Majitelům objektů u výpočtového bodu V06, V07, V13 a V16 navrhnout realizaci individuálních protihlukových opatření, která budou realizována v případě souhlasu majitelů objektů.
Doporučuje se navrhnout realizaci individuálních protihlukových opatření i majitelům objektů
u V04, V05 a V14.

VII.1.8.2 Podmínky pro fázi stavebního povolení
2)

Do projektu pro stavební povolení a do následujících stupňů projektové dokumentace budou
zapracována opatření uvedená v kapitole B.I.6.- část - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Tento požadavek se netýká opatření, která jsou
řešena samostatně v dále uvedených podmínkách.

3)

Do projektu pro stavební povolení bude zpracována aktualizace hlukové studie. Její součástí
bude návrh protihlukových opatření pro zajištění splnění hygienického limitu pro vnější chráněný prostor objektu bydlení Zvěrotice čp. 32 (výpočtový bod V16). Pokud se prokáže, že
nelze dostupnými protihlukovými opatřeními zajistit plnění hygienických limitů u tohoto objektu ve vnějším chráněném prostoru, budou navržena individuální protihluková opatření. Hlukovou studii se požaduje projednat a odsouhlasit včetně navržených protihlukových opatření
s KHS Jihočeského kraje.

4)

Vzhledem k výskytu místa rozmnožování blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) v trase předmětného záměru bude min. 2 sezóny před likvidací původního stanoviště zajištěn náhradní
biotop dle podmínek uvedených v Dokumentaci. Zásahy do půdního povrchu budou prováděny od října do poloviny března, kdy je již většina larev blatnic po metamorfóze a potenciální
zbylé přezimující larvy by mely být přeneseny na náhradní stanoviště.

5)

Propustky pro převádění vod na tocích se stálým průtokem musí umožnit migraci bioty.
Vchod do propustku (suchá část) bude výškově navazovat na okolní terén s převýšením max.
100-200 mm. Stěny jímek na migračních trasách budou uzpůsobeny v takovém sklonu a takovém povrchu, aby umožnili živočichům po nich kdykoli bezpečně vylézt ven. Všechna vyústění propustků (včetně oplocení a naváděcích pásů) budou řešena způsobem, který navazuje
na okolní biotopy a přirozeně tak živočichy navádí.

6)

Na obnovu štěrkového lože nebudou použity bazické horninové materiály z důvodu polohy
posuzovaného záměru na kyselých horninách jako prevenci zavlékání nepůvodních vápnomilných druhů do krajiny, zejména botanicky cenných.

VII.1.8.3 Podmínky pro fázi výstavby záměru
7)

V průběhu výstavby bude zajištěn biologický dozor, který bude prováděn způsobilou osobou k
zajištění správné realizace podmínek k ochraně přírody obsažených jednak v tomto závazném stanovisku a jednak v příslušných rozhodnutích orgánů ochrany přírody. Biologický dozor bude rovněž operativně řešit ochranu volně žijících druhů živočichů a flóry v průběhu
stavby.

8)

V lokalitě označené číslem 6 v přírodovědném průzkumu (Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.,
červenec 2016) nesmí dojít k odvodnění terénu, které by vedlo k degradaci místního biotopu.
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Potřebná opatření budou zapracována do projektu organizace výstavby a budou kontrolována biologickým dozorem.
9)

Trasy případných provizorních přemostění pro účely přístupu na zařízení staveniště budou
důsledně umisťovány do proluk v břehových a doprovodných porostech.

10) Před započetím demoličních prací stávajícího železničního tělesa na hrázi Nového rybník u
Soběslavy projednat postup prací s příslušnými orgány ochrany přírody, aby nedošlo
k negativnímu neakceptovatelnému ovlivnění PP Nový rybník u Soběslavi, PP Lužnice a EVL
CZ0313106 Lužnice a Nežárka.
11) Realizovat opatření na ochranu povrchových a podzemních vod navržená v projektu DSP a
v monitoringu individuálních vodních zdrojů. V případě potřeby zajistit pro obyvatele náhradní
zdroje vody již v průběhu výstavby.

VII.1.8.4 Podmínky pro fázi provozu záměru
12) Po dokončení výstavby prověřit měřením účinnost realizovaných protihlukových opatření.
V případě nedodržení požadovaných hygienických limitů realizovat dodatečná protihluková
opatření, která zajistí plnění hygienických limitů hluku u chráněných objektů.
13) Na základě vyhodnocení monitoringu vodních zdrojů zajistí investor v odůvodněních případech realizaci trvalých náhradních zdrojů zásobení vodou.

V I I . I I O dů vodně n í
VII.2.1 Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně
odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Záměr je z části modernizací a z části novostavbou (přeložkou) železniční trati v úseku Soběslav
– Doubí u Tábora (km 62,385–71,880) o celkové délce 8,8 km. Hlavním cílem modernizace železniční trati
je zavedení vyšší traťové rychlosti a technologického zařízení umožňujícího zabezpečení provozu a vybavení vybraných železničních stanic peronizací nebo poloperonizací. Součástí předmětného záměru bude
odstranění železničního svršku, tří mostních objektů a ostatního drážního zařízení v celém rozsahu rušené
železniční trati, tj. od severního zhlaví v Soběslavi, přes stanici Roudná po současnou zastávku Doubí u
Tábora.
Předmětný záměr je součástí IV. tranzitního koridoru Praha – Tábor – Sezimovo Ústí – Soběslav
– Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – státní hranice. V zastávce Doubí u Tábora bude trať navazovat
na již dokončený úsek Tábor – Doubí u Tábora (rok 2009). K návrhu a postupu přípravy byly vydány „Zásady modernizace pro vybrané železniční sítě ČD“ schválené dne 16. 6. 1993 pod č. j. 1/93 – O21, postupně
doplňované dodatky. „Zásady modernizace“ určují na základě mezinárodních dohod /AGC a AGTC/ prioritní
tahy a stanovují pro jednotlivé tahy základní podmínky – stupeň modernizace a maximální návrhovou rychlost.
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Výhledový rozsah dopravy 118 vlaků/24 h přesahuje možnosti stávající jednokolejné trati a je proto přistoupeno na zdvoukolejnění celého řešeného úseku v souladu s koncepčními záměry čtvrtého koridoru.
Záměr byl v minulosti řešen jako součást záměru „IV. železniční koridor, část: Veselí nad Lužnicí
(mimo) – Tábor (včetně)“, který byl posouzen dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. 11. listopadu 2002 bylo na základě zpracované Dokumentace EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.
vydáno souhlasné stanovisko dle zákona č. 244/1992 Sb. (č. j. NM 700/2649/4577/OPVŽP/O2 e. o.). Toto
stanovisko se však netýkalo předmětného traťového úseku Soběslav – Doubí u Tábora, který byl
z posuzovaného úseku vyňat.
Pro traťový úsek Soběslav – Doubí u Tábora bylo MŽP ČR uloženo dopracovat variantní řešení
těsného souběhu dálnice D3 a varianty záměru znovu podrobit procesu EIA.
Dokumentace EIA pro úsek Soběslav – Doubí u Tábora byla vypracována v prosinci 2003, a to
pro 3 varianty směrového řešení (trasa A, trasa B, trasa S). V dokumentaci EIA byla k realizaci doporučena
trasa S. Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. (stanovisko EIA) bylo vydáno jako
souhlasné s doporučení varianty S, tzn. výstavba nové trati pro rychlost do 160 km/h v souběhu s dálnicí D3
se současnou demontáží stávající trati.
Pro stavbu železniční trati v úseku Veselí n. L. – Doubí u Tábora („Modernizace trati Veselí n. L. –
Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“), jenž zahrnoval předmětný
úsek Soběslav – Doubí u Tábora, bylo dne 19. března 2008 odborem výstavby a regionálního rozvoje vydáno rozhodnutí o umístění stavby (č. j. 14656/07/Hř). Územní rozhodnutí zahrnovalo variantu „S“, která
byla doporučena ve stanovisku EIA ze dne 16. září 2004 (č. j. 6067/OPVI/04 e. o.).
Dne 19. května 2014 bylo pro stavbu „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí
n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ vydáno rozhodnutí o změně pravomocného územního
rozhodnutí o umístění stavby (č. j. MS/10894/2014). Předmětem změny bylo odlišné technické řešení –
přiblížení k povrchu v celé délce trati, při zachování původního směrového vedení. Nahrazen byl sedlečský
a janovský tunel z původní dokumentace, a to zářezy s vyhovující hloubkou. V návaznosti na to se změnilo
technické řešení přeložek komunikací a polních cest, včetně nových mostních objektů, přeložek inženýrských sítí apod.
Aktuální návrh záměru však vychází z varianty „S“ doporučené ve stanovisku EIA vydaném MŽP
dne 16. listopadu 2004 (č. j. 6067/OPVI/04 e. o.) a v navazujících stupních projektové dokumentace reaguje na jeho podmínky.
Rozsah posuzovaného záměru (dle projektu pro stavební povolení - METROPROJEKT Praha,
a.s., říjen 2013) se rozsahem plně neshoduje s návrhem z předešlé dokumentace EIA (ECO-ENVICONSULT, prosinec 2003) – součástí návrhu z roku 2003 byla vlastní železniční stanice Soběslav, která
však již byla z větší části realizována jako součást 1. etapy stavby v úseku Veselí n. L. – Soběslav.
Důvodem opětovné posouzení vlivu na životní prostředí záměru je především novela zákona č.
100/2001 Sb., platná od 1. 4. 2015 (změny vyvolané zákonem č. 39/2015 Sb., v platném znění).
Dne Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „MŽP,
OPVIP“), obdrželo od oznamovatele záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n.
L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ Dokumentaci záměru zpracovanou dle přílohy č.4 zákona
č.100/2001 Sb. s žádostí o posouzení záměru dle zákona.
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V rámci procesu EIA byly posouzeny vlivy na všechny relevantní složky životního prostředí. Předpokládané nejvýznamnější vlivy byly podrobně posouzeny ve specializovaných studiích – Akustické posouzení, Ing. Libor Ládyš (EKOLA group 10/2016), Hodnocení zdravotních rizik-hluk, Ing. Libor Ládyš (EKOLA
group 10/2016), Výsledky přírodovědného průzkumu území, Doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. 07/2016, Aktualizace posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz, Mgr. Jana Žlábková (EKOLA group 10/2016),
Posouzení z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek 4, odst. 7, VÚV T.G.Masaryka, Ing. Robert
Kořínek, Ph.D. a kol. Vlivy záměru byly posouzeny pro období přípravy výstavby a provozu záměru.
Zpracovatel Dokumentace vyhodnotil jako nejvýznamnější negativní vlivy záměru na hluk
v území. Podél nové trasy železnice dojde ke zhoršení stávající situace, s realizací uvedených protihlukových opatření byl záměr hodnocen za akceptovatelný. Vlivem změny vedení trati dojde v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí stávající trati k významnému snížení hluku pod hygienické limity u objektů,
kde jsou dnes hygienické limity výrazně překračovány. Závěrů studie vlivů na veřejné zdraví také potvrdil,
že nedojde k významnému navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Trvalé zábory ZPF i
PUPFL jsou s ohledem na charakter záměru akceptovatelné. Vlivy na povrchové a podzemní vody a vlivy
na faunu, flóru a ekosystémy jsou při dodržení navržených opatření akceptovatelné. Záměr je navržen s
ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, a je proto hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.

Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou podrobněji popsány v následující části
„Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti“ tohoto stanoviska.

K dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádřily 3 dotčené samosprávné celky a
7 orgánů státní správy, nebylo doručeno žádné vyjádření veřejnosti. Nesouhlasné vyjádření podalo Obec
Zvěrotice, bez připomínek bylo vyjádření Města Planá nad Lužnicí, ve zbylých vyjádřeních byly uvedeny
připomínky či požadavky k záměru.

Dne ….. byl na MŽP, OPVIP předložen posudek dle přílohy č. 5 zákona. Zpracovatel posudku
souhlasí se závěry dokumentace v tom smyslu, že identifikované významné vlivy záměru lze souhrnně
považovat za přijatelné při splnění podmínek navrženého souhlasného stanoviska. Zpracovatel posudku
navrhuje vydat souhlasné závazné stanovisko s 13 podmínkami v podobě opatření ke snížení nebo eliminaci negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Odůvodnění stanovených podmínek –
Podmínka č.1 - podmínka je kompenzační, je určena k snížení negativních účinků vlivu záměru
na hluk a tím možné negativní dopady zejména na rušení obyvatel v noci. Je určena pro obyvatele u objektů, kde vlivem realizace záměru dojde k výraznému zvýšení stávajícího hluku, přestože hygienické limity
hluku budou splněny. Pro nejvíce zasažené objekty (výpočtový bod V06, V07, V13 a V16) je navržení individuálních protihlukových opatření požadováno, pro objekty u V05, V11 a V14 se investorovi doporučuje
individuálních protihlukových opatření majitelům objektů nabídnout také. Podmínka byla navržena v rámci
zpracování posudku.
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Již dříve byla navržena a do projektu územní rozhodnutí zapracována individuální ochrana proti
hluku u objektu k bydlení čp. 334 v k. ú. Soběslav, objektu k bydlení čp. 63 v k. ú. Zvěrotice a objektu k
bydlení čp. 279 v k. ú. Soběslav, u kterých jsou hygienické limity hluku také plněny. Lze konstatovat, že při
dnes navržených protihlukových opatření jsou individuální opatření u objektu k bydlení čp. 63 v k. ú.
Soběslav (výpočtový bod V10) zbytečná.
Podmínka č.2 – v kapitole B.I.6. Dokumentace jsou uvedeny opatření na ochranu životního prostředí, která byla na základě předcházející EIA i výsledků projednávání a povolení záměru v projektu pro
stavební povolení (METROPROJEKT Praha, a.s., říjen 2013) navržena. Tato podmínka má zajistit, aby tato
opatření byla začleněna i do projektu, který bude předložen při žádostech o stavební povolení a v dalších
navazujících projektech. Požadavek se nevztahuje na opatření a podmínky, která jsou dále samostatně
řešena v dále uvedených podmínkách tohoto stanoviska. Podmínka byla navržena v rámci zpracování posudku.
Podmínka č.3 – V dokumentaci byla uvedena možnost zajištění plnění hygienických limitů pro
vnější chráněný prostor u objektu bydlení Zvěrotice čp. 32 (výpočtový bod V16) pomocí protihlukové stěny.
V souladu se stávajícími hygienickými předpisy a požadavkem KHS Jihočeského kraje se požaduje přednostně prověřit možnost zajištění plnění hygienického limitu hluku pro vnější chráněný prostor uvedeného
objektu. Podmínka současně prověří dopady navržené PHO na okolní objekty včetně vlivu odrazů od navržených PHO na chráněné objekty včetně objektů v obci Zvěrotice. V případě, že budou návrhem PHO splněny hygienické limity bude stále pro tento objekt platit požadavek uvedený v podmínce č.1 tohoto stanoviska na realizaci individuálních protihlukových opatření.
Podmínka č.4 – podmínka vychází z požadavků uvedených v biologického průzkumu a má zajistit ochranu blatnice skvrnité včetně zajištění náhradního biotopu, protože stávající bude zrušen v rámci výstavby záměru.
Podmínka č.5 – požadavek vychází z projektu pro stavební povolení a Dokumentace. Do podmínek je zařazen vzhledem k jeho významu a potřebě zajištění předání informací pro projektanty zpracovávající realizační dokumentace, kde jsou teprve definitivně řešeny detaily napojení objektů na stávající stav.
Podmínka č.6 - požadavek vychází z projektu pro stavební povolení a Dokumentace. Do podmínek stanoviska je začleněn kromě jiného proto, aby byl neopomenutelný při vlastní realizaci záměru dodavateli stavby.
Podmínka č.7 - požadavek vychází z projektu pro stavební povolení a Dokumentace a zpracování posudku. Biologický dozor při výstavbě zajistí optimální plnění všech podmínek týkajících se ochrany
fauny a flóry, ochranu živočichů dle aktuálních podmínek a jejich skutečného výskytu v době realizace záměru a současně může umožnit úpravy obecně požadovaných termínů na útlum či neprovádění stavení
činnosti – kácení dřevin, snímání ornice, atd.
Podmínka č.8 – požadavek vychází s Dokumentace a má zajistit, aby nedošlo k degradaci místního biotopu.
Podmínka č.9 – požadavek vychází s Dokumentace a omezuje vedení tras staveništní dopravy ve
volném terénu a u vodotečí.
Podmínka č.10 – podmínky vycházejí z vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje a posudku a
zajistí, aby při demolici stávajícího železničního tělesa nedošlo v úseku vedené po hrázi Nového rybníka u
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Soběslavi k negativním neakceptovatelným dopadům na PP Nový rybník u Soběslavi, PP Lužnice a EVL
CZ0313106 Lužnice a Nežárka
Podmínka č.11 – podmínka vychází z projektu pro stavební povolení, Dokumentace vyjádření
ČI6P a posudku. Při výstavbě může dojít u individuálních zdrojů vody v okolí záměru k negativnímu ovlivnění jejich vydatnosti či úplné ztrátě vody. Požaduje se proto zajištění náhradního zdroje vody i v období provozu, dle výsledků vyhodnocení probíhajícího monitoringu může jít o krátkodobé dočasné opatření, či opatření trvalé.
Podmínka č.12 – požadavek vychází s Dokumentace a posudku. Zajištěnu ověření účinku protihlukových opatření po realizaci záměru.
Podmínka č.13 – podmínka vychází z projektu pro stavební povolení, Dokumentace vyjádření
ČI6P a posudku. Po ukončení projektu monitoringu vlivu záměru na podzemní vody a individuální zdroje
vody (rozsah i období bude určen v projektu monitoringu) je nutno vybudovat definitivní trvalé náhradní
zdroje vody v případech, kdy realizací záměru došlo k jejich negativnímu ovlivnění.

VII.2.2 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
VII.2.2.1 Vlivy na obyvatelstvo
V rámci Dokumentace bylo provedeno podrobné posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví. Posouzení vyhodnotilo prakticky dva možné nejvýznamnější potencionální negativní vlivy, a to působení hluku
při provozu a při výstavbě záměru. Dále byly komentovány potencionální sociálně ekonomické vlivy, které
budou prakticky nevýznamné.
Výstavba bude probíhat cca 1000 dnů, přičemž práce budou rozděleny podél stávající i nové tratě. Negativní působení u jednotlivých objektů bude tak mnohem kratší. Vliv stavby se může proto projevit
v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel ve dne. Takováto krátkodobé expozice nepředstavuje
z hlediska zdravotních rizik zásadní expozici, které by se měla negativně projevit na zdraví obyvatel.
Z provedených posouzení vychází největší nárůst u bodu V016, kde bude 11,7 % obyvatel silně
obtěžovaných hlukem ve dne a 5,9 % vysoce rušených v noci. Další nejvýraznější negativní nárůst je u
bodů V06 a V07 kde bude cca 5 % obyvatel silně obtěžovaných hlukem ve dne a 3,5 % vysoce rušených
v noci. U ostatních objektů, kde dojde ke zhoršení stávajícího stavu, se zvýšení pohybuje v rozmezí
0,9÷2,4 % obyvatel silně obtěžovaných hlukem ve dne a 1,5÷2,4 % vysoce rušených v noci. Vzhledem
k celkově malému počtu negativně zasažených obyvatel, a výše uvedeným procentům negativního ovlivnění není výpočtově jednoznačné, zda se silné obtěžování hlukem ve dne popř. vysoké rušení spánku v noci u
obyvatel projeví, nicméně nelze vyloučit, že se projeví u několika citlivějších obyvatel v zasažených objektech.
Ke zlepšení stávající situace dojde u bodů V01÷V03 v rozmezí 1,2÷8,2 % obyvatel silně obtěžovaných hlukem ve dne a 0,6÷3,1 % vysoce rušených v noci, významnější je, že o bodů V17÷V21 dojde ke
snížení hluku pod úroveň, kdy se projevuje obtěžování hlukem ve dne a rušení spánku v noci v těchto bodech bylo 2,9÷22 % obyvatel silně obtěžovaných hlukem ve dne a 2,7÷8,2 % vysoce rušených v noci,
přičemž celkově v nich bylo obtěžováno hlukem až cca 30÷70 % obyvatel a cca 17÷30 % obyvatel bylo
rušeno hlukem ve spánku. Vzhledem k množství obyvatel v území, kde dojde ke snížení hluku a uvedeným
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procentům ovlivnění lze očekávat snížení negativního vlivu hluku na zdraví obyvatel u řádově více obyvatel
než výše uvedené zhoršení.
Realizací záměru dojde u části obyvatel nejblíže od záměru k navýšení míry obtěžování hlukem a
subjektivnímu rušení ve spánku. S přihlédnutím k možnému celkovému počtu vysoce rušených obyvatel ve
spánku a silně obtěžovaných ve dne lze toto riziko hodnotit jako akceptovatelné. Významnější bude snížení
míry rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku pro obyvatele v blízkosti stávající trasy železniční trati. Stavba nové trati umožňuje, na rozdíl od stávající trati vedoucí v některých úsecích v blízkosti
stávající zástavby obcí, přijetí takových protihlukových opatření, která zajišťují splnění hygienických limitů a
minimalizaci negativních dopadů na dotčené obyvatelstvo.
Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci s výhradou souhlasí. V projektu pro územní
rozhodnutí byla navržena individuální ochrana proti hluku u objektu k bydlení čp. 334 v k. ú. Soběslav, objektu k bydlení čp. 63 v k. ú. Zvěrotice a objektu k bydlení čp. 279 v k. ú. Soběslav, u kterých jsou dnes
hygienické limity hluku plněny. Lze konstatovat, že při navržených protihlukových opatření jsou individuální
opatření u objektu k bydlení čp. 63 v k. ú. Soběslav (výpočtový bod V10) zbytečná. U záměru v současné
podobě, kdy je navržen pouze jeden železniční tunel, dochází i u dalších objektů k velmi výraznému zvýšení
hluku oproti stávajícímu stavu. I přesto, že hygienické limity hluku budou u těchto objektů splněny (u některých pouze vlivem zvýšení limitu hluku vzhledem k nové poloze objektů v ochranném pásmu dráhy) považuje zpracovatel posudku za potřebné požadovat, stejně jako u výše uvedených objektů, realizaci individuálních protihlukových opatření. Jedná se o objekty u výpočtového bodu V06, V07 a V13. U objektu k bydlení
Zvěrotice čp. 32 (výpočtový bod V16) se požaduje navrhnout individuální ochranu proti hluku i v případě, že
budou hygienické limity hluku plněny pro vnější chráněný prostor plněny. Dále se doporučuje navrhnout
realizaci individuálních protihlukových opatření objektům u V05, V11 a V14.
Celkově lze konstatovat, že v souvislosti s realizací záměru nedojde k významnému neakceptovatelnému navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku pro obyvatele stávající zástavby v bezprostředním okolí záměr. Ostatní vlivy záměru se na veřejném zdraví obyvatel prakticky neprojeví.

VII.2.2.2 Vlivy na ovzduší a klima
Podrobné posouzení vlivů na ovzduší bylo provedeno v příloze č. 2 Rozptylová studie vlivů na
klima v příloze č.9 a v Dokumentaci. Posouzení bylo provedeno jen pro fázi výstavby, protože při provozu
plně elektrifikované tratě nebude docházet k negativnímu ovlivnění kvality ovzduší. Posouzení bylo provedeno pro NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Pro potřeby posouzení bylo území rozděleno na
dvě výpočtové oblasti, následné hodnocení je uvedeno pro obě oblasti dohromady.
Stávající kvality ovzduší je v celém území dle pětiletých průměrů CHMÚ velmi dobrá, hygienické
limit jsou s poměrně velkými rezervami plněny. Pouze u benzo(a)pyrenu okrajově do vybraného území
(mimo vlastní trasu železnice) zasahuje jeden čtverec, kde je dosažena hodnota 1,34 ng/m3 (limit je
1ng/m3).
Příspěvky k imisní zátěži NO2 jsou u bodů ve výpočtové síti dosahovány k ročnímu/hodinovému
aritmetickému průměru maximálně do 5,91 g/m-3 /20,06 g/m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do
1,43 mg/m-3/21,47 mg/m-3.
Příspěvky k imisní zátěži CO jsou u bodů ve výpočtové síti dosahovány k aritmetickému 8 hod.
průměru maximálně do 469 g/m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 160 g/m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 jsou u bodů ve výpočtové síti dosahovány k ročnímu/24 hodinovému aritmetickému průměru maximálně do 9,72 g/m-3 /21,26 g/m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 1,03 g/m-3/15,43 g/m-3.
Příspěvky k imisní zátěži PM2,5 jsou u bodů ve výpočtové síti dosahovány k ročnímu aritmetickému průměru maximálně do 5,81 g/m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,43 mg/m-3.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu jsou u bodů ve výpočtové síti dosahovány k ročnímu aritmetickému průměru maximálně do 0,009 g/m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,145 g/m-3.
Příspěvky k imisní zátěži benzo(a)pyrenu jsou u bodů ve výpočtové síti dosahovány k ročnímu
aritmetickému průměru do 0,012 ng/m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,125 ng/m-3.
Výše uvedené příspěvky k imisní zátěži hodnocených látek v etapě výstavby lze označit za malé
a málo významné. Uvedené příspěvky ke koncentracím benzo(a)pyrenu lze vzhledem k dočasnosti etapy
výstavby označit za akceptovatelné.
Záměr nemůže mít prakticky významný vliv na klima jak v širším území, tak z globálního pohledu.
Změny klimatu se na provozu záměru neprojeví. Snížením emisí CO2 z provozu na železnici odstraněním
dieselové trakce či snížením počtu aut vlivem většího využití železnice nebude zásadní.
Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci souhlasí. Negativní vlivy na ovzduší budou
málo významné a krátkodobé, projeví se pouze v období výstavby. Ovlivnění mikroklimatu se může projevit
v místech zářezů a násypů, bude však zcela lokálního charakteru. Do navrhovaného projektu není nezbytné
adaptovat žádná integrační opatření.

VII.2.2.3 Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky
Podrobné posouzení vlivů bylo provedeno v příloze č. 1 Akustické posouzení a v Dokumentaci. V
rámci posudku zpracovatel Dokumentace doplnil informace o vlivu záměru na nejbližší chráněné objekty ve
vlastní obci Zvěrotice.
Provedená posouzení prokázala, že při realizaci protihlukových stěn, vycházejících z Projektu
stavby (METROPROJEKT Praha, a.s., říjen 2013), budou ve většině kontrolních výpočtových bodů dodrženy příslušné hygienické limity. Hygienický limit není splněn u výpočtového bodu V16 - objektu
k bydlení čp. 32 v k. ú. Zvěrotice a pro tento objekt byla navržena realizace individuálních protihlukových
opatření s upozorněním, že by bylo možno alternativně navrhnout realizaci protihlukové stěny, nebo zajistit
nucené větrání objektu. Doplněné informace o vlivu záměru na zástavbu ve vlastní obci Zvěrotice potvrdily
velmi malý vliv záměru na akustickou situaci, vlivem realizace železniční trati dojde k navýšení ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A do 0,8 dB v denní době a do 1,3 dB v noční době
V chráněném venkovním prostoru objektu k bydlení čp. 334 v k. ú. Soběslav, objektu k bydlení čp.
63 v k. ú. Zvěrotice a objektu k bydlení čp. 279 v k. ú. Soběslav, jsou navržena IPHO (ta byla již součástí
projektu této akce pro územní rozhodnutí). U těchto objektů bude hygienický limit dodržen i bez jejich realizace.
Výsledky posouzení dále prokázaly, že vlivem změny vedení trati dojde v chráněném venkovním
prostoru staveb v okolí stávající trati k významnému snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.
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Z posouzení období výstavby plyne, že činností stavebních strojů během předpokládané nejhlučnější etapy výstavby a provozem obslužné dopravy stavby na veřejných komunikacích mimo staveniště
bude dodržen hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti.
Ve fázi výstavby bude přednostně využívána doprava po železnici, čímž bude minimalizováno
zatěžování silniční sítě v okolí staveniště.
V úseku novostavby železniční trati lze vzhledem k charakteru stavby předpokládat narůst vibrací.
Vzhledem k použití nových technologií minimalizujících vznik vibrací lze předpokládat, že z hlediska vibrací
nebude mít předmětný záměr významný vliv.
Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci s výhradou souhlasí. Pro objekt u výpočtového bodu V16 - objektu k bydlení čp. 32 v k. ú. Zvěrotice kde není splněn hygienický limit, se požaduje přednostně navrhnout protihluková opatření, která zajistí plnění hygienických limitů pro vnější chráněný prostor.

VII.2.2.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Součástí projektu je návrh odvodňovacích zařízení srážkových vod, které jsou následně vypouštěny do recipientů. Technická řešení byla projednána a odsouhlasena příslušnými správci včetně Povodí
Vltavy.
Z vyhodnocení záměru ve studii „Vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách
(2000/60/ES), článek 4, odst. 7“ (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., červen 2016),
která je přílohou předkládané dokumentace EIA, plyne, že vzhledem k navrženému systému odvodnění se
nepředpokládá zhoršení ekologického ani chemického stavu dotčených vodních útvarů.
V rámci projektu stavby byl již vypracován Povodňový a Havarijní plán, oba plány budou aktualizovány před započetím výstavby včetně jejich projednání se správci toků (Povodí Vltavy, Lesy ČR).
Závažnější bude vliv záměru na podzemní vody. Největší negativní ovlivnění hydrogeologického
režimu se předpokládá v dosahu depresí vyvolaných hloubením zářezů a tunelu pod úrovní hladiny podzemní vody. Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu (GeoTec-GS, a.s., září 2011) byl proveden návrh dlouhodobého monitoringu hladin podzemní vody, z každé z dotčených obcí vždy u několika
reprezentativních objektů. U jednotlivých vodních zdrojů, u nichž lze předpokládat ovlivnění stavbou byl
zároveň proveden návrh možností získání náhradních vodních zdrojů (blíže popsáno v kap. výše „Ovlivnění
jakosti a množství vod“ v Dokumentaci).
Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci souhlasí. Při plnění požadavků, která budou
uvedena v Povodňovém a Havarijním plánu bude nebezpečí negativního ovlivnění povrchových a podzemních vod minimalizována na plně akceptovatelnou úroveň. Monitoring zdrojů podzemních vod zajistí odůvodněnou realizaci opatření pro zajištění vody u individuálních vodních zdrojů, které budou výstavbou negativně ovlivněny.

VII.2.2.5 Vlivy na půdu
Trasa železniční trati vede převážně volným nezastavěným územím po zemědělsky využívaných
pozemcích, okrajově lesními porosty a přes nivy vodních toků. Realizací stavby dojde k trvalému i dočasnému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF), v menší míře i k záboru pozemků určených k plnění
funkce lesa (PUPFL). V rámci realizace záměru dojde k celkovému trvalému záboru cca 38,622 ha. Dále
dojde k dočasnému záboru nad 1 rok trvání o výměře cca 22,22 ha a do 1 roku trvání o výměře cca 9,38 ha.
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Pro záměrem dotčené pozemky, které jsou dle katastru nemovitostí chráněny jako zemědělský půdní fond,
byl dne 26. 11. 2006 Ministerstvem životního prostředí (Odbor obecné ochrany přírody a krajiny) vydán
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (č. j. 9824/ENV/07, 396/640/07). K výše uvedenému byla dále dne 25. 2. 2013 vydána Změna souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (č. j.
97701/ENV/12 6455/610/12). Trvalý zábor pozemků chráněných jako ZPF bude v rozsahu cca 11,07 ha
dočasný v rozsahu cca 20,18 ha. Trvalý zábor pozemků chráněných jako PUPFL bude cca 1,49 ha a dočasný cca 0,80 ha.
Součástí projektu záměru je i nakládání se skrývkou kulturního horizontu a projekt i rekultivace
pozemků ZPF, pozemky budou rekultivovány na svou původní kulturu.
Projekt obsahuje i návrh likvidace stávajícího štěrkového lože včetně požadavků na ověření možné kontaminace a návrhu dalšího nakládání s tímto materiálem.
Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci souhlasí. Trvalé zábory ZPF i PUPFL je negativním doprovodným jevem realizace záměru, ale s ohledem na charakter záměru je lze považovat za akceptovatelné.

VII.2.2.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. V
zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.
Při realizaci záměru dojde k zásahům do horninového prostředí při realizaci tunelu a hlubokých
zářezů. Potřebná opatření pro ochranu horninového prostředí jsou součástí projektu a jejich plnění plyne i
ze zákonů, dle kterých bude realizace prováděna.
Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci souhlasí z pohledu vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje lze s realizací záměru souhlasit..

VII.2.2.7 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
V zájmovém území byl od konce dubna do konce července 2011 proveden biologický průzkum
(Petr Janda-Biologické projekty, srpen 2011). Tento průzkum byl v jarním a letním aspektu aktualizován
v roce 2016 – Přírodovědný průzkum (Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., červenec 2016; příloha č. 4 předkládané dokumentace EIA).
Při obou průzkumech byly zastiženy jednotlivé druhy zvláště chráněných živočichů dle přílohy III
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Přírodovědným průzkumem (Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.,
červenec 2016) bylo zjištěno pět zvláště chráněných druhů živočichů dle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění, které v biologickém průzkumu z roku 2011 (Petr Janda-Biologické projekty, srpen 2011)
uvedeny nebyly. Jedná se o tři druhy ohrožené – svižník polní (Cicindela campestris), ťuhýk obecný (Lanius
collurio) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a dva druhy silně ohrožené – kavka obecná (Corvus
monedula) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).
Na základě průzkumu, který proběhl od konce dubna do konce července 2011 (Petr JandaBiologické projekty, srpen 2011), byly vydány výjimky z ochranných podmínek dle § 56 odst. 1 a odst. 2
písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění – Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje pro
záměr „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora“,
ze dne 15. 5. 2012, č. j. KUJCK 3390/2012 OZZŮ/3Lh.
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Z důvodu nálezu výše zmíněných dalších pěti zvláště chráněných druhů živočichů v zájmovém
území posuzovaného záměru bude v následujících fázích projektové dokumentace podána žádost o výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Během botanického průzkumu bylo nalezeno celkem 211 druhů rostlin. Jejich podrobný výpis je
součástí přílohy č. 4 předkládané dokumentace EIA. V zájmovém území nebyly nalezeny žádné zvláště
chráněné druhy rostlin dle přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
V dendrologickém průzkumu byla zeleň rozdělena na samostatně hodnocené stromy, vegetační a
keřové skupiny a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Celkem bylo zhodnoceno 319 stromů a 79 vegetačních a keřových skupin. Podrobný přehled je
součástí příloh dendrologického průzkumu (příloha č. 5 předkládané dokumentace EIA).
Rozsah kácené zeleně byl vymezen pouze v rozsahu stavby. Dřeviny podléhající žádosti o kácení
jsou součástí přílohy č. 18 Dendrologického průzkumu (příloha č. 5 předkládané dokumentace EIA).
Pro žádost o povolení ke kácení dřevin bude přesný rozsah a výčet kácené zeleně dle aktuální situace zpodrobněn v následujících stupních projektové dokumentace. Před zahájením stavby bude zažádáno o povolení ke kácení mimolesní zeleně na příslušný úřad dle § 4 vyhlášky č. 222/2014 Sb., v platném
znění.
Součástí projektu stavby je objekt, který zahrnuje náhradní výsadby v předmětném úseku železniční trati a to ve dvou lokalitách - Ozelenění přeložky silnice v km 70,700 a Ozelenění tunelového mostu v
km 69,585. Náhradní sadové úpravy budou zahrnovat výsadbu 1 600 ks keřů a cca 100 ks stromů.
Nejcennějším ekosystémem je podmáčená louka v úseku označeném v přírodovědném průzkumu
číslem 6 (niva Černovického potoka v km cca 65,500). Jedná se o vlhkou bezkolencovou louku, která bude
předmětným záměrem překračována mostním objektem SO 52-20-02. V rámci výstavby bude postupováno
tak, aby nedošlo ke změně vodního režimu louky – odvodnění terénu, které by vedlo k degradaci tohoto
biotopu. Dalším cenným biotopem je Rybník Střevíc (úsek č. 10 – příloha č. 4 předkládané dokumentace
EIA), kde lze i přes hospodářské využití najít řadu vodních a mokřadních druhů rostlin. Biotop nebude díky
přemostění (SO 52-20-03) ohrožen.
Předmětný záměr bude křížit několik prvků ÚSES, které byly v přírodovědném průzkumu (Doc.
PaedDr. Jan Farkač, CSc., červenec 2016) hodnoceny ve vztahu k možnosti zachování migračních tras
pro živočichy po realizaci záměru. Předpokládaná migrace živočichů je vázána zvláště na prvky ÚSES nebo
VKP. Navrhovaný záměr bude v souladu se stávajícími migračními trasami v místě křížení s prvky ÚSES či
vodních toků. Vzhledem k navrženému technickému řešení bude migrační potenciál v zájmovém území
zachován.
Předkládaným záměrem bude dotčeno 9 významné krajinných prvků dle § 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nebude dotčen žádný registrovaný VKP dle § 6 výše uvedeného zákona.
Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje ani do ochranného
pásma zvláště chráněných území. Vzhledem ke vzdálenostem od zájmového území nedojde realizací záměru k ovlivnění uvedených přírodních památek.

_______________________________________________________________________________________

Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí_________________________ 49

V blízkosti trasy navrhovaného záměru se nenachází území přírodního parku dle § 12 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nedojde, jelikož se v zájmovém území nenachází.
Dle vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje (Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví) ze dne 18. 8. 2016 (č. j. KUJCK 112242/2016/OZZL) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci souhlasí. Posuzovaný záměr je z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy za předpokladu dodržení opatření zapracovaných do projektu stavby a
uvedených v kap. B.I.6. Dokumentace a splnění podmínek uvedených v návrhu opatření ve stanovisku
akceptovatelný.

VII.2.2.8 Vlivy na krajinu
Vliv záměru na krajinný ráz byl detailně vyhodnocen na základě posouzení navrhované modernizace trati z hlediska vlivu na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (Vorel, listopad 2004),
aktualizace části výsledků z tohoto vyhodnocení (EKOLA group, spol. s r.o., říjen 2016) a Po-souzení změn
technického řešení stavby (SUDOP PRAHA a.s., květen 2012). Aktualizované hodnocení kromě jiného
zohlednilo i těleso dálnice D3.
Z provedených posouzení plyne, že plánovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a je proto
hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.
Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci souhlasí.

VII.2.2.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předmětný záměr zahrnuje odstranění železničního svršku, tří mostních objektů a ostatního drážního zařízení v celém rozsahu stávající trati, tj. od severního zhlaví v Soběslavi, přes stanici Roudná po
současnou zastávku Doubí u Tábora. Dále dojde především v úseku napojení modernizované stanice na
mezistaniční úsek Soběslav – Doubí u Tábora i k zásahům do stávajících inženýrských sítí.
V trase posuzovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní památky. K dotčení kulturních památek záměrem nedojde.
Možný výskyt izolovaného archeologického nálezu nelze zcela vyloučit.
Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na kulturní památky,
hmotné statky a archeologické památky riziko z hlediska možného ovlivnění životního prostředí.
Zpracovatel posudku s hodnocením v dokumentaci souhlasí. Realizace záměru nebude mít negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky, odstranění stávajícího železničního svršku, který byl provozem železnice vysoce pravděpodobně kontaminován lze považovat za přínos záměru.
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VII.2.2.10 Příhraniční vlivy
Záměr nemůže mít žádné příhraniční vlivy.

VII.2.2.11 Závěr
V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny jako akceptovatelné či málo
významné, resp. nevýznamné. Součástí podmínek tohoto závazného stanoviska jsou opatření určená k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na složky životního prostředí. Z celkového pohledu lze vlivy záměru na životní prostředí při splnění podmínek tohoto závazného stanoviska
považovat za přijatelné a záměr lze doporučit k realizaci.

VII.2.3 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
Návrh záměru vychází z „Zásad modernizace pro vybrané železniční sítě ČD“ schválené dne 16.
6. 1993 pod č. j. 1/93 – O21, postupně doplňované dodatky. „Zásady modernizace“ určují na základě mezinárodních dohod /AGC a AGTC/ prioritní tahy a stanovují pro jednotlivé tahy základní podmínky – stupeň
modernizace a maximální návrhovou rychlost. Dále vychází z předpisů ČD a SŽDC platných k roku 2013,
kdy byl zpracován projekt pro stavební povolení. V návrhu jsou zahrnuta i protivibrační opatření pro snížení
negativních vlivů provozu železnice na okolí.
Technická úroveň řešení záměru odpovídá evropskému standardu a zohledňuje požadavky na
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a je v daném rozsahu podrobnosti postačujícím podkladem pro jeho posouzení z hlediska znečišťování životního prostředí.

VII.2.4 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Posuzovaný záměr „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Dou-bí u
Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ je z hlediska technického řešení posuzován v jedné variantě, která
vychází z návrhu společnosti METROPROJEKT Praha, a. s. a z varianty „S“ doporučené ve stanovisku EIA
vydaném MŽP dne 16. listopadu 2004 (č. j. 6067/OPVI/04 e. o.).

VII.2.5 Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Záměr byl v minulosti řešen jako součást záměru „IV. železniční koridor, část: Veselí nad Lužnicí
(mimo) – Tábor (včetně)“, který byl posouzen dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (ECO-ENVI-CONSULT, listopad 2001).
11. listopadu 2002 bylo na základě zpracované Dokumentace EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.
vydáno souhlasné stanovisko dle zákona č. 244/1992 Sb. (č. j. NM 700/2649/4577/OPVŽP/O2 e. o.). Toto
stanovisko se však netýkalo předmětného traťového úseku Soběslav – Doubí u Tábora, který byl z posuzovaného úseku vyňat.
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Pro traťový úsek Soběslav – Doubí u Tábora bylo MŽP ČR uloženo dopracovat variantní řešení
těsného souběhu dálnice D3 a varianty záměru znovu podrobit procesu EIA. Důvodem bylo zejména respektování požadavku města Soběslav vyhodnotit upravenou variantu B, ve které by železniční těleso procházelo v úseku Soběslav – Doubí u Tábora v těsném souběhu s dálnicí D3. Ze strany MŽP bylo oznamovateli doporučeno, aby ve spolupráci s investorem dálnice D3 prověřil možnost těsného souběhu s dálnicí a
v případě technické reálnosti takového řešení zajistil jeho vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.
V průběhu procesu EIA byla ze strany investora dálnice D3 prakticky odmítnuta varianta těsného souběhu
železniční trati a dálnice D3 (např. využití společného tělesa nebo sdružených mostních objektů). Na základě toho byla zpracována tzv. varianta „S“, která je vedena v souběhu s D3 s vyhovujícím mírným oddálení
od dálnice.
Dokumentace EIA pro úsek Soběslav – Doubí u Tábora byla vypracována v prosinci 2003 společností ECO-ENVI-CONSULT pod vedením RNDr. Tomáše Bajera, CSc., a to pro 3 varianty směrového
řešení (trasa A, trasa B, trasa S). V dokumentaci EIA byla k realizaci doporučena trasa S. Posudek byl
zpracován v červnu 2004 společností EIA SERVIS s.r.o. pod vedením RNDr. Vojtěcha Vyhnálka.
Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. (stanovisko EIA) bylo vydáno v
Praze dne 16. září 2004 Ministerstvem životního prostředí (č. j. 6067/OPVI/04 e. o.). Stanovisko bylo vydáno jako souhlasné s doporučení varianty S, tzn. výstavba nové trati pro rychlost do 160 km/h v souběhu s
dálnicí D3 se současnou demontáží stávající trati. Akceptovatelná byla rovněž varianta A, tj. optimalizace
stávající trati pro rychlost do 120 km.
V únoru 2017 byla zpracována Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., firmou
EKOLA group. s.r.o. pod vedením Ing. Libora Ládyše držitele autorizace č. j. 70572/ENV/15.
Závěry dokumentaceHodnocené vlivy záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. –
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí a obyvatelstvo mají lokální charakter, jak z
hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní negativní změně poměrů v
území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení. Za nejvýznamnější vlivy záměru lze považovat vlivy na
akustickou situaci v území, kde podél nové trasy železnice dojde ke zhoršení stávající situace, naopak podél stávající trasy navržené ke zrušení dojde k výraznému snížení hluku u chráněných objektů. Negativní
vlivy na hluk i ostatní složky životního prostředí budou navrženými opatřeními jak v projektu stavby, tak ve
stanovisku minimalizovány na akceptovatelnou úroveň. Posuzovaný záměr lze doporučit k realizaci.
Dne 28.03.2017 byla zveřejněna informace o dokumentaci záměru na úřední desce dotčeného
kraje.
K Dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. Bylo doručeno 10 vyjádření. Vyjádřily se
následující obce, orgány státní správy. K Dokumentaci se nevyjádřil žádný zástupce veřejnosti.
Nesouhlasné vyjádření se závěry Dokumentace ohledně vlivu železnice na hluk v obci podala
obec Zvěrotice.
Bez připomínek k řešení a realizaci záměru byla 2 vyjádření, ve zbylých 7 vyjádřeních byly uvedeny připomínky či požadavky k řešení záměru. Všechny požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních
k dokumentaci byly vypořádány v kapitole V. posudku a vzaty do úvahy při formulování podmínek návrhu
závazného stanoviska.
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Příslušný úřad pověřil dne 9.5.2017 dle §9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb v platném znění zpracování Posudku dle přílohy č.5 zákona u Ing. Richarda Kuka držitele osvědčení o odb. způsobilosti č.j.
15700/4161/OEP/92, rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 35055/ENV/16.
Dokumentace a obdržená vyjádření k ní byly předány zpracovateli posudku 9.5.2017. Dne
30.5.2017 bylo doručeno vyjádření MŽP odbor ochrany přírody a krajiny.

Posudek byl zpracován v zákonné lhůtě k termínu 23.6.2017 a zaslán dle odst.7 §9 zákona
č. 100/2001 Sb. k vyjádření.

Závěry zpracovatele posudku –
Zpracovatel posudku vyhodnotil Dokumentaci jako plně dostatečnou pro proces EIA v rozsahu
odpovídajícímu požadavkům přílohy č.4 zákona č. 100/2004 Sb. Vlivy záměru byly posouzeny ze všech
podstatných hledisek v potřebném rozsahu.
Na základě všech provedených posouzení zpracovatel posudku konstatoval, že vlivy záměru na
životní prostředí budou při realizaci požadovaných podmínek přípravy a provozu z pohledu vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví akceptovatelné.
Zpracovatel posudku navrhuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí pro realizaci záměru, a to za respektování v posudku navržených
podmínek stanoviska.

MŽP rozeslalo posudek …
Informace o zveřejnění posudku ….
K posudku se vyjádřily …
Pozvánka na veřejné projednání byla rozeslána …
Veřejné projednání bylo konáno …
Závěry veřejného projednání …

Proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví proběhl v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

VII.2.6 Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti
nebo zcela zahrnuta
KHS Jihočeského kraje
Obec Zvěrotice
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ČIŽP České Budějovice

VII.2.7 Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K Dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. bylo doručeno 10 vyjádření. Vyjádřily se
následující obce, orgány státní správy. K Dokumentaci se nevyjádřil žádný zástupce veřejnosti.

VII.2.8 Dotčené územní samosprávné celky
1 Město Planá nad Lužnicí
2 Obec Roudná
3 Obec Zvěrotice

05.04.2017 MUPNL-610/2017/MA
06.04.2017 OÚ/314/2017
20.04.2017

VII.2.9 Dotčené správní úřady
1 Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí
2 MŽP odbor ochrany vod
3 ČIŽP České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního
4 prostředí, zemědělství a lesnictví
5 MŽP odbor ochrany ovzduší
6 KHS Jihočeského kraje
7 MŽP odbor ochrany přírody a krajiny

6.4.2017 METAB 15745/2017/OŽP/Maš
10.4.2017 694/740/17
13.4.2017 zn. ČIŽP/42/IPP/1704145.001/17/CDV
19.4.2017
20.4.2017
25.4.2017
29.5.2017

KUJCK 50969/2017/OZZL
874/780/17
KHSJC 08829/2017/HOK.JH
1220/610/17

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V.
posudku. Všechny oprávněné požadavky, připomínky a návrhy vyplývající z vyjádření
k Dokumentaci, byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány a případně ve formě podmínek zapracovány do návrhu stanoviska.

VII.2.10 Vypořádání vyjádření k posudku
…….

VII.2.11 Veřejné projednání
Místo konání veřejného projednání : …………………….
Datum veřejného projednání: .................. .
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Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm.
g) zákona.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.

VII.2.12 Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu
s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto závazné stanovisko
přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení,
které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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VIII. PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem posudek záměru Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí
n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí zpracoval podle § 9 a přílohy č. 5 k zákonu
č.100/2001 Sb. v platném znění jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní
prostředí č.j. 15700/4161/OEP/92 vydaného podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a jako držitel autorizace
podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného zákona, která byla
naposledy prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 35055/ENV/16.
Prohlašuji, že nejsem zainteresován na posuzovaném záměru a že jsem se neúčastnil zpracování
Oznámení ani Dokumentace k posuzovanému záměru.

Datum zpracování posudku: 23.6.2017

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:

Ing. Richard Kuk
Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00
tel. 602 662 530
e-mail: kuk@chello.cz

Podpis zpracovatele posudku:

Spolupracující osobyIng. Jitka Růžičková – Hodnocení zdravotních rizik
Ing. Michaela Vrdlovcová - hluk

V rámci zpracování posudku oznamovatel doplnil informace o - Řešení likvidace nežádoucí vegetace na železničním svršku, Doplňující informace k vynětí ze ZPF a Doplňující informace o vlivu záměru na
hluk v obci Zvěrotice.
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IX. PŘÍLOHY
I X . 1 Dopl ňují c í i nforma c e k vyně tí ze ZP F
V kap. B. II. 1. předkládané dokumentace EIA je uveden rozsah trvalých a dočasných záborů
ZPF v jednotlivých katastrálních území. Dále je v této kap. rovněž uveden výpis dotčených
BPEJ a tříd ochrany.
Níže je uvedena tabulka s procentuálním vyčíslením trvalého a dočasného záboru
v jednotlivých třídách ochrany zemědělského půdního fondu („ZPF“). Uvedené hodnoty vycházejí ze Zemědělské přílohy Projektu stavby předmětného záměru (METROPROJEKT Praha a.s., květen 2012), na základě které byla vydána změna souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 25. 2. 2013, vydané pod č. j.
97701/ENV/12.
Tabulka 1 Procentuální podíl trvalého a dočasného záboru v jednotlivých třídách ochrany ZPF
Třída ochrany
Trvalý zábor (%)
Dočasný zábor nad 1 rok (%)
I.
55,23
15,14
II.
3,86
0,81
III.
3,78
14,44
IV.
25,82
66,62
V.
11,30
2,99

V současné době již dochází k vyjmutí některých pozemků ze ZPF. Seznam trvalých a dočasných záborů, který je uveden v kap. B. II. 1. předkládané dokumentace EIA, vychází z aktualizovaného výpisu katastru nemovitostí ze dne 29. 7. 2016, a proto jej nelze s pozemky z výše
uvedeného rozhodnutí o vyjmutí ze ZPF porovnávat.
1) Orientační bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodněných schopných zemin, včetně předběžného návrhu na jejich hospodárné využití.
Orientační bilance zemin jsou uvedeny v kap. B. I. 6. a B. II. 1. předkládané dokumentace.
Orientační bilance skrývky kulturních vrstev (viz následující tabulka) vychází ze Zemědělské
přílohy Projektu stavby předmětného záměru (METROPROJEKT Praha a.s., květen 2012) a
vychází z výměr trvalého a dočasného dlouhodobého záboru ZPF a určené mocnosti skrývky
dle Pedologického průzkumu (GeoTec, a.s., září 2011), který je součástí Přílohy č. 7 předkládané dokumentace EIA.
Tabulka 2 Bilance skrývky v rozsahu trvalých záborů ZPF
Katastrální území

Ornice (m3)

Soběslav
Zvěrotice
Sedlečko u Soběslavě
Klenovice u Soběslavi
Myslkovice
Roudná nad Lužnicí
Košice u Soběslavi
Doubí nad Lužnicí
Celkem

5 857
473
2 254
4 036
410
4 693
145
9 215
27 083

Podorničí + nerozl. hum. horizont (m3)
4 293
1 083
326
0
0
4 165
97
904
10 868

Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF bude provedena skrývka kulturního horizontu v
rozsahu stanoveném dle pedologického průzkumu (GeoTec, a.s., září 2011):
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- Skrývku je doporučeno částečně využít pro účely předmětné stavby: pro ohumusování svahů
silničních komunikací je požadováno množství 13 159 m3 a pro ohumusování svahů drážního
tělesa množství 16 862 m3. Pro ohumusování tl. 0,15 m bude využito podorničí a méně kvalitní
ornice.
- Přebytek ornice (cca 51 829 m3) bude rozprostřen po okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. S ohledem na minimalizaci rozvozných vzdáleností bude přebytečná ornice
využita na pozemcích obhospodařovaných společností Beta Agro Soběslav a.s. a Eurofarms
s.r.o.
- Na pozemcích obhospodařovaných společností Eurofarms s.r.o. jsou vytipovány pozemky v
k. ú. Lžín, Komárov u Soběslavi (číslo bloku LPIS 9104/4, 9104/2, 9002/2, 0001, 0101/1,
3604, 3501, 3603, 3703, 4601, 3601, 3704, 4701/1, 3605, 3602, 3502, 2610). Předpokládaná
tloušťka ornice je 0,2 – 0,3 m.
Výše uvedené možnosti využití skrývky převyšují množství, které bude z ploch trvalých záborů
skryto.
O skrývce a jejím využití bude vedena evidence.
Tabulka 3 Bilance skrývky z ploch dočasného dlouhodobého záboru ZPF
Katastrální území

Ornice (m3)

Soběslav
Zvěrotice
Sedlečko u Soběslavě
Klenovice u Soběslavi
Myslkovice
Roudná nad Lužnicí
Košice u Soběslavi
Doubí nad Lužnicí
Celkem

6 677
13 691
0
741
1 540
941
620
1 377
25 587

Podorničí + nerozl. hum. horizont (m3)
1 213
9 292
1 349
0
595
546
396
5 096
18 487

Na celé ploše dočasných záborů ZPF nad 1 rok bude provedena skrývka kulturního horizontu
v rozsahu stanoveném dle pedologického průzkumu (GeoTec, a.s., září 2011). O skrývce a
jejím využití bude vedena evidence. Po ukončení využívání dočasného dlouhodobého záboru
budou na dotčené plochy zpět navezeny sejmuté vrstvy ornice, resp. podorničí v mocnostech
stanovených pedologickým průzkumem. Následně bude provedena rekultivace těchto pozemků
dle plánu rekultivace.
Při realizaci bude zabezpečeno, aby nedocházelo k znehodnocování skrývky stavební činností,
erozí, zaplevelením nebo zcizováním. Budou přijata taková opatření, aby během vlastní stavby
i následné rekultivace nedocházelo ke kontaminaci dočasně odnímané půdy ze ZPF ani okolních pozemků. Investor stavby zabezpečí, aby o prováděné skrývce byla vedena evidence.
2) Předpokládaný časový harmonogram dočasného záboru ZPF.
Časový harmonogram dočasného záboru ZPF bude odpovídat orientačnímu harmonogramu
výstavby předmětného záměru.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení je uvedeno v kap. B. I. 7.
předkládané dokumentace EIA. Podrobný rozpis jednotlivých stavebních etap je uveden v kap.
B. I. 6. podkap. Zásady organizace výstavby.
Celková doba výstavby se předpokládá 34 měsíců.
Termín zahájení stavby: 10/2018
Termín dokončení stavby: 07/2021
3) V návaznosti na zmíněný dočasný zábor ZPF navrhovaný způsob provedení rekultivace
odnětím dotčených pozemků náležejících do ZPF po ukončení doby dočasného odnětí.
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Plán následné rekultivace je součástí Zemědělské přílohy Dokumentace pro stavební povolení
předmětného záměru (METROPROJEKT Praha a.s., květen 2012).
Rozsah rekultivovaných ploch je stanoven v celém rozsahu dočasných dlouhodobých záborů
ZPF. Pozemky budou rekultivovány na svou původní kulturu.
Následná rekultivace dočasných dlouhodobých záborů ZPF bude provedena ve dvou fázích:
- Technická rekultivace: Po ukončení využívání ploch dočasného dlouhodobého záboru budou
nejprve odstraněny veškeré následky stavební činnosti a dále bude urovnán terén stavební
technikou na rovnou pláň. Po vyrovnání terénních nerovností se plochy rozruší zemědělskou
technikou. Přitom budou zachovány sklony tak, aby byla zajištěna kontinuita sklonů s okolními pozemky. Dále bude navezena ornice v tloušťce dle mocnosti kulturní vrstvy půdy, která
byla před započetím stavebních prací sejmuta. Technická rekultivace bude trvat 3–6 měsíců.
- Biologická rekultivace: Po urovnání ploch a jejich zbavení kamenů bude následovat biologická rekultivace. Bude použita biologická rekultivace zahrnující osevní postup, způsob hnojení a kultivace pozemků. Biologická rekultivace bude trvat tři roky.

I X . 2 Dopl ňují c í i nforma c e o vl i vu zá mě ru na hl uk v obc i Z vě r oti c e
V hlukové studii nebyl na obytných objektech v obci (východně od záměru za dálnicí D3) umístěn
žádný výpočtový bod, který by detailně dokumentoval vliv záměru na stávající objektu v obci. Malá významnost vlivu záměru na hluk u těchto objektů plynula zejména z doložených hlukových map. Na základě požadavku zpracovatele posudku byla prověřena akustická situace přímo v chráněném venkovním prostoru
chráněných staveb v obci Zvěrotice situovaných nejblíže železniční trati, viz následující obrázek s doplněnými kontrolními výpočtovými body V27 a V28 oproti akustickému posouzení pro dokumentaci EIA. Výsledky ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v doplněných kontrolních výpočtových bodech jsou uvedeny v
následujících tabulkách.

Obr. 1: Situace zájmového území v okolí obce Zvěrotice - doplněny body V27 a V28

Zdroj: CadnaA
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Tab. 1: Výsledky výpočtu LAeq,T z provozu železniční dopravy – obec Zvěrotice, doplněné body V27 a
V28
Rok 2021
Bez záměru
Výp. Výška
bod
[m]

V27
V28

2,0
2,0
5,0

Adresa,
katastrální území

Zvěrotice čp. 140, Zvěrotice
Zvěrotice čp. 127, Zvěrotice

Rok 2021
Se záměrem

Rozdíl

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,16h
[dB]

LAeq,8h
[dB]

LAeq,16h
[dB]

LAeq,8h
[dB]

LAeq,16h
[dB]

LAeq,8h
[dB]

32,2

27,6

47,9

43,0

15,7

15,4

34,0

29,3

43,3

38,4

9,3

9,1

34,4

29,8

43,4

38,6

9,0

8,8

V kontrolních výpočtových bodech V27 a V28 nedochází k překročení hygienického limitu hluku z
provozu železniční dopravy na dráhách mimo ochranné pásmo dráhy 55/50 dB (den/noc).

Tab. 2: Výsledky výpočtu LAeq,T z kumulace provozu silniční a železniční dopravy – obec Zvěrotice,
doplněné body V27 a V28
Rok 2021
Rok 2021
Rozdíl
Bez záměru
Se záměrem
Výp. Výška
Adresa,
Den
Noc
Den
Noc
Den
Noc
bod
[m]
katastrální území
LAeq,16h
LAeq,8h
LAeq,16h
LAeq,8h
LAeq,16h
LAeq,8h
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
V27
V28

2,0
2,0
5,0

Zvěrotice čp. 140, Zvěrotice
Zvěrotice čp. 127, Zvěrotice

54,3

47,3

55,1

48,6

0,8

1,3

55,0

48,0

55,3

48,4

0,3

0,4

55,4

48,3

55,6

48,7

0,2

0,4

V kontrolních výpočtových bodech V27 a V28 umístěných v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v obci Zvěrotice v celkové akustické situaci dochází vlivem realizace železniční trati k navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A do 0,8 dB v denní době a do 1,3 dB v noční době.
Doplněné údaje potvrzují malý vliv navržené železnice na hlukovou situaci u chráněných objektů
v obci Zvěrotice a potvrzují tím závěry uvedené v Dokumentaci.
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