V Plzni dne 10. 12. 2018
Č.j.: MZP/2017/520/1030

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:

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN,
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)

Zařazení záměru:

kategorie I, bod 44: Celostátní železniční dráhy

Charakter záměru:

Předmětem záměru je novostavba železniční trati, která je
vedena na novém tělese dráhy na náspech, v zářezech
nebo v úrovni okolního terénu, případně na umělých
stavbách. Záměr je v souladu se Zásadami územního
rozvoje Plzeňského kraje. Součástí záměru je i výstavba
železničních stanic, resp. zastávek a staveb, které mají
zvýšit rychlost, zkapacitnit celou mezinárodní trať a zajistit
přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace.

Kapacita záměru:

Délka stavby je 19 073 m.

Umístění:

kraj: Plzeňský
obec: Plzeň, Vejprnice, Líně, Úherce, Zbůch, Chotěšov,
Stod, Hradec
k.ú: Skvrňany, Plzeň, Vejprnice, Líně, Úherce u Nýřan
Chotěšov, Zbůch, Týnec u Chotěšova, Stod,
Hradec u Stoda

Oznamovatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Zpracovatel oznámení: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
(držitelka autorizace dle § 19 zákona)

Záměr „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba,
nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ (dále jen „záměr“) naplňuje dikci bodu 44

(Celostátní železniční dráhy), kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu, a to jako záměr dle §
4 odst. 1 písm. a), a proto bude posuzován dle zákona.
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění
informací, které je nutné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“).
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle zákona bylo Ministerstvo
životního prostředí, odbor výkonu státní správy III (dále jen „příslušný úřad“).
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že 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 obyvatelstvo.
3. Vlivy na ovzduší a klima.
4. Vlivy na krajinu.
5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
6. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které
jsou uvedeny v doručených vyjádřeních.
Záměr je řešen variantně pouze z hlediska uložení zeminy ze stavby.
Z obdržených vyjádření vyplývá, že nejvhodnější jsou varianty I., II., nejméně vhodná
je pak varianta III.
Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 11 vyjádření od dotčených
územních samosprávných celků, dotčených orgánů i veřejnosti. V některých
vyjádřeních jsou obsaženy odůvodněné připomínky a požadavky, které je nutné
vypořádat v dokumentaci.
Záměr podléhá dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona posouzení vlivů na životní
prostředí, proto příslušný úřad další zdůvodnění neuvádí.
S ohledem na počet dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných
celků je nutné předložit příslušnému úřadu dokumentaci v tištěné podobě v počtu 19
ks (včetně 1ks pro zpracovatele posudku) a dále 1 ks v elektronické podobě. Na
základě ochrany osobních údajů fyzických osob z řad veřejnosti, dle příslušných
předpisů, nebudou v dokumentaci uváděny jejich osobní údaje.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů,
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
elektronicky podepsáno
Sdělení ke zveřejnění:
Dotčené územní samosprávné celky (Plzeňský kraj, statutární město
Plzeň, městský obvod Pleň 3, město Stod a obce Vejprnice, Líně, Úherce,
Zbůch, Chotěšov, Hradec) ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní
informaci na úředních deskách o tom, kdy je možné do závěru zjišťovacího řízení
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nahlížet. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň
v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
písemně nebo elektronicky (hubert.bosina@mzp.cz) příslušný úřad o dni
vyvěšení předmětné informace na úřední desce, a to v nejkratším možném
termínu.
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 OV3074.

Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj
k rukám hejtmana
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Statutární město Plzeň
k rukám primátora
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
k rukám starosty
sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň
Obec Vejprnice
k rukám starosty
Mírová 17, 330 27 Vejprnice
Obec Líně
k rukám starosty
Plzeňská 145, 330 21 Líně
Obec Úherce
k rukám starosty
K Mexiku 94, 330 23 Nýřany
Obec Zbůch
k rukám starosty
Náměstí 205, 330 22 Zbůch
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Obec Chotěšov
k rukám starosty
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Město Stod
k rukám starosty
nám ČSA 294, 333 01 Stod
Obec Hradec
k rukám starosty
332 11 Hradec 45

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Plzeňského kraje
k rukám ředitele
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Magistrát města Plzně
k rukám tajemníka
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Městský úřad s rozšířenou působností Nýřany
k rukám tajemníka
Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Městský úřad s rozšířenou působností Stod
k rukám tajemníka
nám ČSA 294, 333 01 Stod
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Skrétova 15, 303 22 Plzeň
Česká inspekce životního prostředí
OI Plzeň
Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, odbor obecné
ochrany přírody a krajiny
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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