Odbor výkonu státní správy III
17. listopadu 1926/1
301 00 Plzeň

Plzeň dne 14. 11. 2019
Č. j.:MZP/2019/520/1229
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/520/305
Vyřizuje: Bošina
Tel.: 267 123 301
E-mail: hubert.bosina@mzp.cz

Adresát

Dle rozdělovníku

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „Modernizace trati Plzeň –
Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ (dále
jen „záměr“) na životní prostředí (dále jen „veřejné projednání“) podle ustanovení
§ 17 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“), a § 3 vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na
životní prostředí (dále jen „vyhláška“).
1. Místo a čas konání veřejného projednání
Veřejné projednání se konalo dne 23. 10. 2019 od 16.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu
Stod.
2. Řízení veřejného projednání
Veřejné projednání řídil jako pověřená osoba dle § 3 odst. 2 vyhlášky pan Bošina, pracovník
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy III (dále také „příslušný úřad“).
3. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání bylo projednání dokumentace záměru zpracované dle přílohy č.
4 zákona (dále jen „dokumentace“) a vyjádření dotčených územních samosprávných celků,
dotčených orgánů a veřejnosti k dokumentaci.
4. Účastníci veřejného projednání (jména jsou uváděna bez akademických titulů)
Zástupce oznamovatele:
pan Pokorný, Mandal, Hlaváč
Zpracovatelka dokumentace:
paní Hladká
Zpracovatel posudku:
pan Tomášek
Příslušný úřad:
pan Bošina
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Dotčené územní samosprávné celky:
Obec Líně
Obec Úherce
Obec Vejprnice
Obec Zbůch

paní Potužáková
pan Blažek
pan Váchal
paní Zajptová

Veřejnost:

veřejného projednání se zúčastnili 3 občané

5. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Stručné seznámení s procesem posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také
„životní prostředí“) dle zákona a s dosavadním průběhem posuzování záměru na životní
prostředí
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran (oznamovatel, zpracovatelka dokumentace, zástupci
dotčených orgánů, zástupci dotčených územních samosprávných celků)
3. Vystoupení veřejnosti - diskuse
4. Závěr

6. Průběh veřejného projednání
Veřejné projednání zahájil a řídil pan Bošina. V úvodu nejprve přivítal přítomné, seznámil je
s programem veřejného projednání, představil zástupce oznamovatele, zpracovatele
dokumentace, zpracovatele posudku, příslušného úřadu a v krátkosti přiblížil cíl a smysl procesu
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také „EIA“). Dále ve stručnosti provedl
časovou rekapitulaci dosavadního průběhu záměru EIA.
Zástupci oznamovatele stručně seznámili přítomné se záměrem a důvody jeho realizace.
Zpracovatelka dokumentace podrobně seznámila přítomné s obsahem a závěry dokumentace.
Za dotčené orgány nikdo nevystoupil.
Za dotčené územní samosprávné celky vystoupil pan starosta obce Úherce. Připomenul, že zaslali
k dokumentaci EIA vyjádření, a dále se zabýval problematikou nákladní přepravy přebytečného
materiálu v rámci staveništní dopravy přes obec Úherce, možností zúžení koridoru železnice
v souvislosti s novou výstavbou a možností zřízení vlečky do průmyslové zóny Úherce.
Za obec Vejprnice vystoupil pan místostarosta. K dokumentaci zaslali vyjádření, ve stručnosti pak
zopakoval jeho obsah (nesouhlas se zásahem do lesa „Na porážce“, problematika migrace zvěře,
možnost umístění části stavby do tunelu, dopad na cyklostezku) a dále se zeptal, jak bude s jejich
vyjádřením naloženo.
Zástupkyně obce Líně ve stručnosti zrekapitulovala obsah vyjádření, které zaslali k dokumentaci
příslušnému úřadu. Podrobněji se zabývala problematikou týkající se hluku (kumulace hluku ze
silnic a železnice, protihluková opatření), negativním vlivem záměru na přírodní rezervaci Nový
rybník, novou výstavbou u předmětného záměru, resp. již rozestavěných hal a rychlostí vlakových
souprav.
Místostarostka obce Zbůch poukázala na možnost negativního dopadu realizace záměru na
některé zdroje vody (studny) a zajímala se o řešení tohoto případného negativního stavu.
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Za veřejnost vystoupili 2 zástupci (u zástupců veřejnosti vzhledem k ochraně osobních údajů
nejsou uváděna jména).
1. zástupce veřejnosti se zabýval problematikou dopadu realizace záměru na kvalitu ovzduší
(stanovení imisních limitů, kompenzační opatření během výstavby).
2. zástupce veřejnosti se zeptal, zda k jeho písemnému vyjádření bude přihlíženo (problém
s doručením v souvislosti se stěhováním příslušného úřadu) a dále ve stručnosti zrekapituloval
připomínky k dokumentaci, které předal příslušnému úřadu (ochrana přírodní rezervace Nový
rybník, vybudování železniční zastávky Úherce, propojení rozvojové zóny nadmístního významu
u obce Úherce se záměrem).
Na jednotlivé dotazy, dle jejich zaměření, odpovídala zejména zpracovatelka dokumentace, dále
pak oznamovatel, zpracovatel posudku a příslušný úřad.
Na závěr veřejného projednání poděkoval pan Bošina všem přítomným za účast a korektní
vystupování, přítomné pak seznámil s dalším postupem, který dle zákona bude následovat.

7. Závěry z veřejného projednání
Nikdo z účastníků veřejného projednání nevystoupil proti realizaci záměru. Nejvíce připomínek a
dotazů se týkalo vlivu záměru na hlukovou situaci, negativní dopad na lesy a přírodní rezervaci
Nový rybník.
Relevantní připomínky budou zohledněny v závazném stanovisku, které vydá příslušný úřad dle
§ 9a odst. 1 zákona.

8. Závěr
Příslušný úřad v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona pořídí z veřejného projednání zápis
a dle § 9a odst. 1 zákona vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného
projednání a posudku závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí.
Vlivy záměru na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek. Jako pověřená
osoba konstatuji, že byly splněny všechny stanovené požadavky pro veřejné projednání podle
zákona a vyhlášky.

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní správy III
podepsáno elektronicky
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