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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení změny záměru zařazeného v kategorii I
Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasíláme oznámení záměru
„Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)“ zpracované podle přílohy
č. 3 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 tohoto zákona. Oznamovatelem záměru dle § 6 odst. 1 cit. zákona je Správa železnic, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234.
Města Cheb, Františkovy Lázně, Obec Třebeň a Karlovarský kraj (jako dotčené územní
samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace
o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně
s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 cit. zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce (prostřednictvím e-mailu, příp. datové schránky).
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní úřady
ve smyslu § 6 odst. 8 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle cit. zákona. V případě nutnosti
posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru
na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň
přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné
upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
S obsahem oznámení je možné se seznámit v Informačním systému EIA na internetové adrese
www.cenia.cz/eia, kód záměru OV4215 <https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4215?lang
=cs>.
Ing. Jaroslav VACEK
Ředitel odboru výkonu státní správy IV
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník

Oznamovatel:
1/

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Dotčené územní samosprávné celky:
2/
3/
4/
5/

Karlovarský kraj, k rukám hejtmana, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Město Cheb, k rukám starosty, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Město Františkovy Lázně, k rukám starosty, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně
Obec Třebeň, k rukám starosty, Třebeň 31, 351 34 Skalná

Dotčené správní úřady:
6/
7/
8/
9/
10/

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Městský úřad Cheb, Odbor životního prostředí, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,
350 20 Cheb
KHS Karlovarského kraje - územní pracoviště Cheb, Hradební 16, 350 01 Cheb
ČIŽP OI Ústí nad Labem, Pobočka Karlovy Vary, Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary
Ministerstvo zdravotnictví - ČIL, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2

Zpracovatel oznámení:
11/

AFRY CZ s.r.o., Ing. Zuzana Toniková, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
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