V Plzni dne 3. 4. 2018
Č.j.: MZP/2018/520/262

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Kategorie I, bod 44: Celostátní železniční dráhy
Kapacita (rozsah) záměru:
Intenzita dopravy: 130 vlaků/den
Traťová rychlost:
120 – 140 km/hod, s omezením v některých úsecích na 85
km/hod
Umístění záměru: kraj: Ústecký
obec: Jeníkov, Duchcov, Lahošť, Zabrušany, Ledvice, Světec,
Bílina, Hostomice, Teplice, Újezdeček
k.ú: Teplice-Řetenice, Újezdeček, Oldřichov u Duchcova,
Jeníkov u Duchcova, Hudcov, Lahošť, Duchcov,
Zabrušany, Želénky, Ledvice, Hostomice nad Bílinou,
Chotějovice, Chudeřice u Bíliny, Břežánky, Bílina
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je rekonstrukce a modernizace stávající dopravní železniční
infrastruktury v celkové délce 11, 617 km. Součástí záměru je i vytvoření nové
zastávky Jeníkov – Oldřichov s podchodem pod železniční tratí.
V prostoru záměru a jeho okolí jsou připravovány další investiční a stavební záměry.
Některé z nich bezprostředně souvisí nebo navazují ne předmětný záměr.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a
dalšími parametry:
Jedná se o stavební a technologické úpravy v železniční stanici Oldřichov u
Duchcova a v traťovém úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina v úseku 21, 823 – 33,

440 o celkové délce 11,617 km železniční trati. Tato železniční trať je součástí
celostátní dráhy a náleží do transevropské dopravní sítě.
V železniční stanici Oldřichov u Duchcova dojde k rekonstrukci hlavních staničních
kolejí a k úpravě řetenického a bílinského zhlaví, bude zrušeno stávající nástupiště
včetně podchodu pro cestující a nová nástupiště budou posunuta ve směru na Bílinu.
Dále budou vyměněny výhybky, kolejové lože bude doplněno novým štěrkem, bude
instalováno nové staniční zabezpečení a sdělovací zařízení. V rozsahu celé stanice
bude rekonstruováno trakční vedení a rozvody nízkého napětí.
Rekonstrukce kolejí v dvoukolejném mezistátním úseku bude zahrnovat výměnu
stávajících kolejnic a pražců za nový materiál železničního svršku, stávající kolejové
lože bude pročištěno a doplněno novým štěrkem, budou pročištěny zanesené
příkopy a obnoveny drenáže podél kolejí.
V zastávkách Chotějovice, Želénky a Duchcov budou rekonstruována nástupiště,
opraveny přístřešky pro cestující a obnoveny přístupové chodníky, bude provedena
rekonstrukce osvětlení zastávek a rozhlasu pro cestující.
V celém mezistaničním úseku bude navržena rekonstrukce trakčního vedení a
instalace nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, budou upraveny všechny
stávající mostní objekty a podchody pro cestující.
Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
IČO: 709942234
Zpracovatel oznámení:
Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
(držitel autorizace dle § 19 zákona)
Záměr „ Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“
(dále jen „záměr“) naplňuje dikci bodu 44 (Celostátní železniční dráhy), kategorie I,
přílohy č. 1 k zákonu.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a zásad uvedených
v příloze č. 2 zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„ Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“
může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován dle zákona.
Dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na následující oblasti vlivů:
1. Vlivy na povrchové a podzemní vody.
2. Vlivy na ovzduší a klima.
3. Vlivy na kulturní památky.
4. Vlivy na hlukovou situaci.
5. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které
jsou uvedeny v doručených vyjádřeních (na úvod dokumentace předřadit
kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky
zohledněny či vypořádány).
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Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 11 vyjádření. Součástí vyjádření
obce Zabrušan je Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.
85/1990 Sb., o právu petičním, adresovaná zastupitelstvu obce Zabrušany.
V některých vyjádřeních jsou obsaženy odůvodněné připomínky a požadavky, které
je nutné uvést do dokumentace. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly příslušným
úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.
K oznámení se vyjádřily následující subjekty:
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
Magistrát města Teplice
Ústecký kraj
Statutární město Teplice
Město Duchcov
Obec Zabrušany
Obec Světec
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků je nutné předložit příslušnému úřadu dokumentaci v listinné
podobě v počtu 19 ks (bez oznamovatele) a dále 1 ks v elektronické podobě.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není
rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní správy III

Sdělení ke zveřejnění:
Dotčené územní samosprávné celky (Ústecký kraj, statutární město
Teplice, města Duchcov, Ledvice, Bílina, obce Jeníkov, Lahošť, Zabrušany,
Světec, Újezdeček a městys Hostomice) ve smyslu § 16 odst. 2 zákona
neprodleně vyvěsí na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů informaci o
závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy je možné do něj nahlížet. Zároveň, v souladu
s tímto ustanovením, dotčené územní samosprávné celky vyrozumí neprodleně
písemně nebo elektronicky (hubert.bosina@mzp.cz) příslušný úřad o dni
vyvěšení. Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému
EIA na internetových stránkách CENIA (Česká informační agentura životního
prostředí) http://www.cenia.cz/eia i na stránkách Ministerstva životního prostředí
http://www.mzp.cz/eia kód záměru OV3071.
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj
k rukám hejtmana
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Statutární město Teplice
k rukám primátora
náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Obec Újezdeček
k rukám starosty
náměstí B. Němcové 2, 415 01 Újezdeček
Obec Jeníkov
k rukám starosty
Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov
Město Duchcov
k rukám starosty
nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Obec Lahošť
k rukám starosty
Švermova 22, 417 25 Lahošť
Obec Zabrušany
k rukám starosty
417 71 Zabrušany 1
Město Ledvice
k rukám starosty
Mírová 422/42, 417 72 Ledvice
Obec Světec
k rukám starosty
Zámek 1, 417 53 Světec
Město Bílina
k rukám starosty
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Městys Hostomice
k rukám starosty
Mlýnská 158, 417 52 Hostomice
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Dotčené orgány:
Krajský úřad Ústeckého kraje
k rukám ředitele
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Magistrát města Teplice
k rukám tajemníka
náměstí Svobody 2/2, 415/95 Teplice
Městský úřad Bílina
k rukám tajemníka
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí,
OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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