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ZJIŠ•OV ACÍHO ØÍZENÍ

podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a
o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zé~kono posuzování vlivù na životní
prostøedí)
!.Qgrltifikaèní údaje:
Název;

"ÈD DDG, Elektrizace trati vèetnÌt PEÚ LETOHRAD -LIGHKOV
hranice
3. stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad
(mimo)"
Kapacita

zámìru:

st.

Jedná se o rekonstrukci tra•lDvého úseku Ústí nad Orlicí -letohrad
(mimo) od km 0,425 do km 1:2,860.

Charakter zámìru: V rámci stavby budou rekon~,truována nástupištì v zastávce Dolní
Libchavya Hnátnice. V žel19znièní stanici Lanšperk bude zøízeno
oboustranné nástupištì s Ijrovòovým pøístupem pøes kolej È.2.
Ve stavbì je zahrnuto 7 mostù a 28 propustkù, zajištìní svahu
v km 9,300 -10,200. Budou provedeny úpravy trakèního vedení,
doplnìní
zesilovacího
vedení.
Bude zrekonstruováno
8
úrovòových pøejezdù. Budou rovnìž budovány pozemní objekty
pro umístìní technologic~~ých zaøízení, vybavenost zastávek,
protihluková opatøení
Umístìní:

kraj: Pardubický kraj
obec: Ústí nad Orlicí, Letohrald, Dolní Dobrouè, Libchavy, Hnátnice
k.ú.: Ústí nad Orlicí, Kerhartice n.O., Oldøichovice Letohrad, Kunèice
u Letohradu,
Dolní Dobrouè, Lanšperk,
Dolní Libchavy,
Hnátnice, Èernovír u lJstí n.O.

2005

Zahájení:

2005

Oznamovatel:

Správa železnièní dopravní cesty, státní organizace,
Prvního pluku
367/5,
Praha 8 -Karlín, zas,toupená spoleèností Èeské dráhy a.s.,
nábøeží L. Svobody 1222, Praha 1

U~:onèení:
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Souhrnné vypoøádání pøipomínek:
V zákonné lhùtì byly k zahájenému zjiš•ovacímu øízen~ vedeného dle § 7 zákona è.
100/2001 Sb., zámìru "CD DDC, Elektrizace trati vèetnì PEU LETOHRAD -LlCHKOV st.
hranice
3. stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad
(mimo)" povìøenému úøadu, tj. Krajskému
úøadu Pardubického kraje, od obeslaných úèastníkù øízení doruèeno celkem 12 vyjádøení a
stanovisek. Obdržené pøipomínky se týkají pøedevším hluku (Akustická studie SUDOP Brno
spol. s r.o.) a vibrací, ochrany vod, povodòových prùtokù, ochrany pøírody, ochrany lesù a
odpadù. Pøipomínky týkající se katastru obce Libchavy' jsou takového charakteru, že vedou
k pokraèování procesu podle tohoto zákona.

Závìr:
Zámìr stavby "ÈD DDC, Elektrizace trati vèetnì PEú LETOHRAD -LlCHKOV
st.
hranice
3. stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad
(mimo)" naplòuje dikci bodu 9.2, kategorie
II pøílohy è. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno
zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného

zákona.
Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel
pøíslušný orgán k závìru, že zámìr "ÈD DDC, Elektri2:ace trati vèetnì PEú LETOHRAD LlCHKOV st. hranice

1.

v kilometráži

3. stavba Ústí nad Orlicí -Le'tohrad

(mimo)"

od km 8,652 do km 11,715 bude posuzován

:

podle citovaného zákona.

Pokud oznamovatel bude pokraèovat v pøípravì zámìru
v rozsahu oznámení,
pøedloží pøíslušnému orgánu dokumentaci vlivù tohoto zámìru na životní prostøedí dle
pøílohy è. 4 ve smyslu ust. § 8 cit. zákona è. 100/2001 Sb. dopracovanou s dùrazem na
následující oblasti:
-dopracování
-studie

hlukové studie, vèetnì návrhu protihlukových opatøení

øešící problematiku vibrací

-dopracování

posouzení

mostních konstrukcí a propustkù na povodòové

prùtoky (data

ÈHMú)
-dopracovat

èást týkající se ochrany vod vzhledem k z:drojùm podzemních vod

Pøi zpracování dokumentace budou zohlednìna
Dokumentace

bude pøedložena v jedenácti

~'jádøení došlá ve zjiš•ovacím øízení.

písemných vyhotoveních

a jedenkrát

na

digitálním nosièi dat.

2.

v kilometráži od km 0,425 do km 8,652 a od km 11,715 do km 12,860
nebude posuzován podle citovaného zákona.

Ve vìtšinì
vyjádøení týkajících se uvedeného úseku
vyplývající z pøíslušných zákonù na ochranu životního prostøedí.

jsou

uvedeny

povinnosti

Oznamovateli se doporuèuje,
aby se pøi projednávání dalších stupòù pøípravy
pøedmìtného zámìru
podle jiných právních pøedpisù, zejména stavebních,
ochrany
životního prostøedí a ochrany zdraví øídil mimo jiné i pøipomínkami resp. doporuèeními
uvedenými v pøiložených vyjádøeních.
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Kromì pøipomínek uvedených v pøiložen}rch vyjádøeních budou respektovány
v následujících
stupních pøípravné a projektové dokumentace,
realizace zámìru a
provozu vlastního zámìru a v návazných spr~ivních øízeních následující
podmínky
uvedené v pøedmìtném oznámení:
Technická opatøení
.v

dalším stupni projektové dokumentace vypracovat
odnìtí zemìdìlské
pùdy podle bonit a kultur

podrobný záborový

elaborát pro

.další
stupnì projektové dokumentace budou specifikovat pøesné objemy a místa v rámci
~tavby "ÈD DDC, Elektrizace trati vèetnì PEú Letohrad Lichkov st. hranice, 3. stavba
Ustí nad Orlicí -Letohrad
(mimo)" s kontaminovaným štìrkovým ložem; specifikované a
lokalizované
objemy kontaminovaného štìr~:u budou odtìženy separátnì
a bez
mezideponie a zneškodnìny v souladu s platnou legislativou
.pøed
zahájením vlastních rekonstrukèních prací dokladovat výsledky rozborù sušiny z
odebraných vzorkù štìrkového lože a zeminy ve stanovených místech -odbìr
vzorkù
bude proveden na vybraných místech po konzultaci (resp. za dohledu) pøíslušného
oddìlení odpadového hospodáøství
.odbìrová
místa budou pøedevším zahrnovat charakteristická místa železnièní trati:
oblast výhybek, vybraná místa s døevìnými pražci apod. pro možnost posouzení zpùsobu
využití nebo odstranìní štìrkového lože a zeminy;
.v

pøípadech, kdy budou ve vzorku sušiny pøekroèena kriteria C pro prùmyslovou oblast
dle Metodického pokynu MŽP ze srpna 1996, bude štìrkové lože odtìženo separovanì a
buï uloženo na skládce nebo pøíslušné dekontarninaèní ploše, respektive mùže být bez
mezideponie recyklováno na recyklaèní základnì, a to pøi respektování následujícího
postupu:
=> využity budou pouze frakce 32 -63 mm do štìrkového lože, respektive 32 -8 mm jako
štìrkodrf do zapuštìného kolejového lože -pøed znovupoužitím bude provedena nová
analýza na obsah NEL v sušinì
=> z tohoto štìrkového lože nebude zhotovována frakce O -32 mm do konstrukèních
vrstev železnièního
odstranìní

spodku a jemná frakce O -8

mm bude od tøídièe odvezena k

.veškeré
rozbory štìrkového
lože, výkopové zeminy a prosevu budou provádìny
akreditovanou laboratoøí; ke každému odbìru bude zpracován protokol o odbìru; kromì
rozboru samého bude protokol obsahovat: pøesm§ urèení místa odbìru, oznaèení koleje
ze které byl vzorek odebrán, popis zpùsobu odbìru a datum odbìru
.pøed
rozhodnutím o použití prosevu budou doložl3ny protokoly o zaøazení do pøíslušného
kriteria dle Metodického pokynu MŽP ÈR z 31.7.1996
.v

následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažïování nebezpeèných odpadù a pøípadn'ých ostatních látek škodlivých vodám, a
to jak pro etapu výstavby, tak i pro vlastní provoz; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a oznaèených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodáøství

.v

provádìcích projektech upøesnit jednotlivé druhy odpadù a stanovit jejich množství a
pøedpokládaný zpùsob odstranìní

.v

rámci žádosti o kolaudaci stavby pøedložit specifikaci druhù a množství
vzniklých v procesu výstavby a doložit zpùsob jejil:h odstranìní

odpadù

.

likvidace splaškových vod v etapì výstavby bude øešena trvalými sociálními zaøízeními
napojenými na splaškovou kanalizaci respektive slJchými WC s chemickou náplní nebo
odvozem splaškù na smluvní ÈOV
v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapì výstavby a pøedpokládané objemy pøepravovaných stavebních
hmot na tìchto komunikacích a tento materiál pøedložit pøíslušnému orgánu ochrany
veøejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen pøepravní trasu projednat s dotèenými
obcemi, pøípadnì respektovat požadavky smìøující k eliminaci narušování
faktorù
pohody dle požadavku orgánu ochrany veøejného zdraví
souèástí dokumentace pro územní øízení bude v}'poèet hluku ze stavební èinnosti a
event. návrh protihlukových opatøení; hodnota hladiny akustického tlaku A ze stavební
èinnosti nesmí pøekroèit v dobì od 7,00 hod. -21.00 hod. LAeq.T
= 65 dB
pro dokumentaci k územnímu øízení zpracovat podrobnou akustickou studii pro jednotlivé
lokality a chránìnou
obytnou zástavbu, vèetnì
návrhu protihlukových
opatøení
s doložením jejich úèinnosti; souèástí dokumentace pro územní øízení musí být konkrétní
návrh protihlukových opatøení s prùkazem, že hluk z provozu ze železnièní dopravy
nepøekroèí u chránìných objektù v denní dobì 55 dB a v noèní dobì 50 dB V LAeq,T,
v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina akustického tlaku pøekroèit 60 dB ve dne a 55
v noci v LAeq.T,dle naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými
úèinky hluku a vibrací
pro dokumentaci k územnímu øízení zpracovat studii øešící problematiku vlivu vibrací dle
naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøe(j nepøíznivými úèinky hluku a vibrací
v rámci vypracování podrobné akustické studie konzultovat každou výpoètovou oblast s
pøíslušnými obcemi jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových ochran,
tak i pro podchycení všech hygienicky významných objektù, které by v každé výpoètové
oblasti mìly být øešeny, a to vèetnì pøípadných rekreaèních objektù vybudovaných
na
základì øádného stavebního povolení
v rámci dalších stupòù projektové dokumentace t)ude protihluková ochrana øešena
protihlukovými stìnami a individuálními protihlukovými opatøeními; detailní lokalizace
protihlukových stìn bude upøesnìna v dalších stupních projektové dokumentace po
detailnìjším zamìøení trasy a konkretizaci jednotlivých výpoètových oblastí
v rámci další projektové pøípravy øešit zmìnu funkèního využití objektù v majetku ÈD
situovaných v bezprostøedním okolí železnièní trati v jejím ochranném pásmu, kde nelze
splnit požadavky NV 502/2000 Sb.
svìtlost stávajících mostních objektù nesmí být zmen!;ena
provìøit stav stávajících propustkù a jejich parametry z hlediska pøívalových vod
v rámci realizace stavby nebude znemožnìn

pøístup okolních pozemkù

souèasí dalších stupòù projektové dokumentace
pro pøípadné stabilizace svahù

bude inventarizace

v rámci dalších stupòù projektové dokumentace respektovat
lokalizace manipulaèních ploch v sesuvných územích

sesuvných území

požadavek

v dalších stupních projektové dokumentace pøedložit podrobný
inženýrsko -geologický prùzkum celé øešené železnièní trati

na vylouèení

hydrogeologický

a

provést detailní geologický a hydrogeologický prùzkum rekonstrukce mostních objektù a
v místech potenciálních sesuvných území
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v rámci provádìcí proje~tové dokumentace stavby (DSP) ovìøit rozsah výskytu populace
okrotice bílé u nádraží Ustí nad Orlicí ve vztahu ke konkretizaci prostorových parametrù
pøípadných úprav na trati od Letohradu. Na základì tohoto ovìøení zajistit další zpùsob
nakládání s uvedeným druhem v dané lokalitì
v rámci provádìcí projektové dokumentace stavl)y (DSP) ovìøit rozsah výskytu populace
lilie zlatohlavé u Hnátnice ve vztahu ke konkretizaci prostorových parametrù úprav na
trati v uvedeném úseku (zakládání sloupù, rclzsah výmìny žel. svršku, eventuelnì
spodku). Na základì tohoto ovìøení zajistit další zpùsob nakládání s uvedeným druhem
v dané lokalitì, vèetnì pøípadného transferu na základì výjimky
v další~ stupni projektové dokumentace provìøit parametry køížení trati se skladebnými
prvky USES z hlediska jejich prostupnosti pro migraèní trasy živoèichù, zejména pak
parametry køížení s regionálním biokoridorem Tiché Orlice v rámci pøemostìní u
Václavova.
v dalším stupni projektové dokumentace
2,610 pøi køížení regionálního biokoridoru.

provìøit možnost zkapacitnìní

propustu v km

v dalším stupni projektové dokumentace provìøit možnosti zkapacitnìní
nìkterých
propustù na malých tocích a obèasných vodotleèích (pramenních vývìrech) z dùvodu
zlepšení migraèní propustnosti trati pro obojživelrlíky
navrhované úpravy trati v úseku mezi žst. Lanšperk a zast. Hnátnice navrhnout a
realizovat" v ose" s tím, že tato podmínka bud!3 promítnuta do zadávací dokumentace
v rámci výbìrového øízení na zhotovitele stavby
dùslednì rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními
pracemi z dùvodu prevence ruderalizace území é3šíøení alergenních plevelù a invazních
rostlin
v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištnì

odpovídajících døevin

do POV stavby jednoznaènì
promítnout zahájení zemních prací a pøípravy území
nejdøíve ke konci vegetaèního období z dùvodu omezení vlivù na prostory reprodukce
populací volnì žijících živoèichù.

Ostatní opatøení
pøi výbìrovém øízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích
mìøítek i specifikování garancí na minimalizov~iní negativních vlivù stavby na životní
prostøedí a na celkovou délku stavby; ve výbE~rovém øízení zohlednit požadavky na
používání moderních a progresivních postupù '/ýstavby (s využitím ménì hluèných a
životnímu prostøedí šetrných technologií)
pøed zahájením stavby bude provedeno místní šl~tøení o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovìdný za zajištìní øádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných pøístupových cest k zaøízením staveniš• po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do pùvodního stavu; tato skuteènost bude potvrzena místním
šetøením po ukonèení stavby
pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatøení pro pøípad havarijního úniku látek
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci stavby; v pøípadì havárie bude nezbytné postupovat podle pokynù
zpracovaných v havarijním plánu
pro stavbu bude vypracován
a
pøíslušnému orgánu státní správy pøedložen
k odsouhlasení povodòový plán stavby (zapojení do hlásné povodòové služby)
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zemní

práce

provádìt

po etapách

vždy v roz~;ahu

nezbytnì

nutném;

nepøíznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude provádìno
pøíslušných stavebních ploch

v pøípadì
skrápìní

veškeré èinnosti na zaøízeních staveniš• organi;~ovat tak, aby byla minimalizována
možnost ohrožení povrchových a podzemních vod pøedevším ropnými látkami
investor stavby vytvoøí v rámci zaøízení staveništì podmínky pro tøídìní a shromažïování
jednotlivých druhù odpadù v souladu se stávají(::ími pøedpisy v oblasti odpadového
hospodáøství; o vznikajících odpadech v prùbìhu stavby a zpùsobu jejich odstranìní
nebo využití bude vedena odpovídající evidence; souèástí smlouvy se zhotovitelem
stavby bude požadavek vznikající odpady v etapì ~{stavby nejprve nabídnout k využití
POV stavby bude preferovat transport maximálního objemu zemin a štìrku po železnici
POV stavby bude respektovat pro transport stavet)ních materiálù, které nebude možné
pøepravit po železnici pøístupy k železnièní trati mimo souvislou obytnou zástavbu
zemní práce provádìt po etapách vždy v rozsahu nezbytnì nutném; dodavatel stavby
bude v pøípadì nutnosti eliminovat sekundární pra:;nost pravidelným kropením prostoru
staveništì, deponií zemin a stavebních komunikací
výstavbu organizaènì zabezpeèit zpùsobem, kter)i vylouèí možnost narušení faktorù
pohody, a to zejména v noèních hodinách a ve dnel:h pracovního klidu; veškeré stavební
práce spojené s návozem stavebního a technologiclkého materiálu budou uskuteèòovány
v obytné zástavbì pouze v denní dobì
v dobì výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismù a tìžké
techniky v blízkosti obytné zástavby a hluèná zaøízení (napø. kompresory) stínit mobilními
akustickými zástìnami
na plochách zaøízení staveniš• v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé
vodám vèetnì zásob PHM pro stavební mechanismy
veškeré odplavitelné látky a stavební
zátopovém území odváženy

su• budou bezprostøednì

z ploch staveniš•

v

na plochách zaøízení staveništì v zátopovém ú2:emí budou
stavební mechanismy
odstaveny v minimálním poètu; pod stojícími stavet)ními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby
na plochách zaøízení staveništì v zátopovém území budou stavební mechanismy
vybaveny dostateèným množstvím sanaèních prostøedkù pro pøípadnou likvidaci únikù
ropných látek
v dalších stupních projektové dokumentace konkrel:izovat pøedpokládaná místa oplachu
vozidel vyjíždìjících na veøejné komunikace ze staveniš• vèetnì návrhu zaøízení na mytí
vozidel
v provádìcích projektech upøesnit jednotlivé druhy odpadù a stanovit jejich množství a
pøedpokládaný zpùsob zneškodnìní
v rámci žádosti o kolaudaci stavby pøedložit sp,ecifikaci druhù a množství
vzniklých v procesu výstavby a doložit zpùsob jejich zneškodnìní

odpadù

ve vodohospodáøsky citlivých oblastech nesmí být provozována jakákoliv manipulace s
ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmìjí
být opravovány žádné
mechanismy (stavební stroje èi vozidla), rovnìž zde není pøípustné jejich parkování
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.

všechny mechanismy, které se budou pohybovat ve vodohospodáøsky citlivých oblastech
a na zaøízeních staveniš• v bezprostøedním okolí vodoteèe
musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapù
ropných látek -kontrola bude provádìna pravidE~lnì, vždy pøed zahájením prací v tìchto
územích; v prùbìhu krátkodobé odstávky mechanismù budou tyto podloženy tìsnými
vanami pro pøípadné zachycení uniklých produktù
v pøípadì úniku ropných nebo jiných závadn~(ch látek bude kontaminovaná
neprodlenì odstranìna a odvezena a uložena na lokalitì urèené k tìmto úèelùm

zemina

zajistit dùkladnou skrývku ornièní vrstvy a podornièí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí dùslednì realizovat plodle pokynù orgánù ochrany ZPF
pro pøípadné žádosti o kácení mimolesních porostù døevin jednoznaènì
doložit
minimalizovaný odùvodnìný
rozsah kácení podle druhù a poètu døevin na základì
podrobného pas portu døevin, vyhodnocujícího sadovnickou hodnotu a perspektivnost
porostù podél trati èi v kontaktu s plochami, na kterých jsou navrhovány zmìny vyvolané
stavbou; z tohoto dùvodu v dokumentaci k úzEimnímu rozhodnutí a v dokumentaci ke
stavebnímu povolení bude upøesnìn podrobnìjší dendrologický prùzkum s tím, že pøi
jeho zpracován í budou jednotlivé stromy geodetilcky zamìøeny
veškerá øádnì povolená kácení realizovat pouze v období vegetaèního klidu
do POV stavby promítnout ochranu døevin v korltaktu s plochami výstavby vèetnì zásad
ochrany aktivní koøenové zóny
pøi stavebních pracích dùslednì
respektovat okrajové prvky døevin podél kolejištì
s výjimkou uvolnìní kolejového tìlesa, resp. prùjlezdného profilu od náletù døevin
zásahy do bøehových porostù minimalizovat a následnì zajistit zpevnìní bøehù pøírodními
materiály
minimalizovat, pøípadnì vylouèit úpravy záøe2:u v úseku
ochrany pøechodového ekotonu surového lesa.

pod Lanšperkem

z dùvodu

vylouèit zøizování manipulaèních ploch a zaøízení staveništì
v rámci vymezených
lokálních biocenter, nacházejících se v kontak,tu s tratí. V tìchto polohách (úsecích)
preferovat realizaci úprav trati "vose"
a tuto podmínku promítnout do zadávací
dokumentace v rámci výbìrového øízení na zhotovitele zámìru.
pøi stavebních pracích dùslednì
respektovat okrajové prvky døevin podél kolejištì,
s výjimkou uvolnìní kolejového tìlesa, resp. prùjl3zdného profilu od náletù
kácení omezit na nezbytnou míru,
elektrifikovanou kolej v nové trase.

danou

'technickobezpeènostními

pøedpisy pro

dùslednì realizovat obnovu štìrkového lože z~lùsobem, který vylouèí možnost padání
štìrku mimo prostor trati do vymezených prvkù ÚSES.
bìhem stavebních
mimo kolejištì.

prací dùslednì

zajistit prevenci únikù ropných látek do kolejištì

a

pokud budou realizovány úèelové komunikace, prostory po nich opìt zalesnit, prostory po
zaøízení staveništì upravit a podpoøit sukcesi odpovídajících ekosystémù formou údržby
osetých ploch kosením (prevence ruderalizace)
pro øešení manipulaèních ploch a zaøízení sta'"eništì preferovat stávající manipulaèní
plochy a prostory ve stávajících železnièních stanicích a zastávkách, pøípadnì doèasnì
využít manipulaèní plochy jiných subjektù
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po zahájení provozu provést kontrolní mìøení hluklJ vybraných lokalit pro ovìøení závìrù
hlukové studie a úèinnosti navržených protihlukových opatøení; výbìr lokalit pro ovìøující
mìøení bude konzultován s orgánem ochrany veøejného zdraví
do provozního øádu zahrnout pravidelnou údržbu propustkù

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru

Pøílohy:
1. Vyjádøení Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.11.2003
2. Vyjádøení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
územní pracovištì Ústí nad Orlicí ze dne 4.12.2003
3. Vyjádøení ÈlžP -obl. inspektorát Hradec Králové ze dne 9.12.2003
4. Vyjádøení obce Dolní Dobrouè ze dne 7.1.2004
5. Vyjádøení Mìstského úøadu Ústí nad Orlicí, OŽP ze dne 28.11.2003
6. Vyjádøení Mìsta Ústí nad Orlicí ze dne 26.11.2003
7. Vyjádøení obce Hnátnice ze dne 11.12.2003
8. Vyjádøení Mìstského úøadu Žamberk, OŽPZ ze dne 4.12.2004
9. Vyjádøení paní Anny Linhartové, Dolní Libchavy 168 ze dne 20.11.2003
10. Vyjádøení obèanù Dolní Libchavy ze dne 16.11.2003
11. Vyjádøení pana Ladislava Holuba a paní Melanie Holubové Dolní Libchavy 30 ze dne
5.12.2003
12. Vyjádøení Krajského úøadu Pardubického kraje ze dne 7.11.2003

Vyvìšeno

dne

Sejmuto dne:

Potvrzení o dalším zpùsobu zveøejnìní:
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Obdrží:
Oznamovatel:

1 Správa železnièní dopravní cesty, státní organiz;3ce, Prvního pluku 367/5,
-Karlín,

Praha 8
zastoupená spoleèností Èeské dráhy a.~).,nábøeží L. Svobody 1222, Praha 1

2. Mìsto

Letohrad

3. Mìsto

Ústí nad Orlicí

4. Obec Dolní Dobrouè
5. Obec Libchavy
6. Obec Hnátnice
7. Pardubický

kraj

Dotèené scrávní

úøadv (vèetnì

dokumentac.~

8. Ministerstvo zdravotnictví ÈR
9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní
pracovištì Ústí nad Orlicí
10. Èeská inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové
11. Mìstský úøad Žamberk
12. Mìstský úøad Letohrad
13. Mìstský úøad Ústí nad Orlicí
14. Obecní úøad Dolní Dobrouè
15. Obecní úøad Libchavy
16. Obecní úøad Hnátnice
17. Krajský úøad Pardubického kraje

Na vìdomí

(bez dokumentace):

18. Ministerstvo životního prostøedí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65,
Vršovice
19. Ministerstvo životního prostøedí, OVSS VI, Hrade(; Králové
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Krajský úøadPardubického kraje
Ing. JosefHejduk
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Sb. -zahájení

Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è.
zjiš•ovacího øízení zámìru zaøazenéhov kategorii II

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle pøílohy è. 4 k zákonu È. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o podrobení
zámìru "ÈD DDC, Elektrizace trati vèetnì PEú LETOHRAD -LICHKOV
st. hranice:
1. stavba Letohrad (mimo) -Lichkov státní hranice, 2. stavba žst Letohrad, 3. stavba
Ústí nad Orlicí -Letohrad (mimo)" zjiš•ovacímu øízenípodle § 7 zákona.
V dalším stupni projektové dokumentace doporuèujeme pøedložit podrobnìjší
vyhodnocení hlukové zátìže ze stavební èinnosti, z provozu železnièní dopravy a návrh
konkrétních ochranných protihlukových opatøení,k prùkazu splnìní platných limitù daných
naøízenímvlády è. 502/2000 Sb. o ochranì zdraví pøednepøíznivými úèinky hluku a vibrací.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádøení místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného
zdraví (Krajská hygienická stanice Pardubického kraje), proto požadujeme, aby z hlediska
znalosti místních pomìrù pøi posuzování stavby podle zákona è. 100/2001 Sb., bylo jeho
stanovisko respektováno.

(

RNDr. Karla Øíhová
øeditelka odboru
hygieny a epidemiologie

è.

KRAJSKA

"

,

HYGIENICKA

STANICE PARDUBICKEHO

SE SÍDLEM

KRAJE

V PARDUBICÍCH

Územní pracovištì

Ústí nad Orlicí

Oddìlení hygieny obecné a komunální
Smetanova 1390 ,56201 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465525419

Fax: 465525389

e-mail:infouo@kh.s'.cz

6-5024-lng.Se/2003

V Ústí nad Orlicí dne 4.12.2003

Krajský úøadPardubického kraje
Odbor životního prostøedía zemìdìlství
532 11 Pardubice
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st. hranice 3. stavba

mimo

Na základì žádosti Krajského úøadu Pardubického kraje ze dne 6.11.2003, posoudila Krajská
hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako dotèený úøad státní správy ve
smyslu § 77 zákona è. 258/2000 Sb., a § 23 odst. 5 zákona è.lOO/2001 Sb., v platném znìní pøedložené
oznámení zámìru firmy ÈD s.o., Divize dopravní cesty Stavební správa Praha "ÈD DDC, Elektrizace

trati vèetnì PEú Letohrad -Lichkov st. hranice, 3. stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad (mimo)".
Po zhodnocení souladu pøedloženého oznámení s požadavky pøedpisù v oblasti ochrany veøejného
zdraví vydává Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích toto

vyjádøení:
S návrhem zámìru "ÈD DDC, Elektrizace trati vèetnì PEú Letohrad -Lichkov
Ústí nad Orlicí -Letohrad (mimo)" s o u h I a s í a požaduje:

st. hranice, 3. stavba

Respektovat opatøenínavržená v závìru k akustické studii, a to:
a) zpracovat podrobnou akust. studii vèetnì návrhu protihlukových opatøení(dále "PHO")
s doložením jejich úèinnosti, pøièemž souèástí PD musí být konkrétní návrh PHO.
Studie bude konzultována se zástupci obce z dùvodu mj. podchycení všech chránìných
objektù
b) proPD bude zpracována studie vlivu vibrací na chránìné objekty.
c) IPO budou øešenav dalším stupni PD po ,~amìøenítrasy a konkretizaci jednotlivých
výpoètových oblastí
d) v rámci dalšího stupnì PD bude navrženo øešenízmìny funkèního využití objektù, ve
kterých nelze splnit hygienické limity pro chránìné vnitøní prostory staveb
e) po zahájení zkušebního provozu bude provedeno kontrolní mìøení hluku ve vybraných
lokalitách k ovìøení úèinnosti provedených PHO. Výbìr mìøících míst bude
konzultován s OOVZ.

KHS považuje rozsah oznámení za dostateèný. Takto zpracované oznámení mùže nahradit dokumentaci
vlivù na životní prostøedí.

Odùvodnìní:
Realizace zámìru se pøedpokládáv letech 2005 -2007. Stavbaje prostorovì rozložena od km 0,425 po
km 12,86. Dotèený úsekje souèástítrati ÈD 024 UO -Letohrad -Hanušovice. Tato tra• navazuje v žst.
UO na tra• ÈT -Praha, která je souèástí I. koridoru. V Letohradì na ní navazuje tra• 020 Letohrad HK -Velký Osek. Konfigurace terénu neumožní zvýšení rychlosti oproti souèasnému stavu, nyní
rychlost 60 -70 km/h, po rekonstrukci 70 -80 km/ho Elektrizací trati Letohrad -Lichkov státní hranice
bude umožnìno vedení dálkových rychlíkù a tranzitních dálkových vlakù relací severní/západní, tj.
Polsko -Èeská republika -Slovenská republika -Maïarsko
-jih Evropy bez stávajících pøetahù
v Letohradu. Realizací stavby dojde k prokazatelnému snížení pohybù motorových vozových souprav,
což se projeví na snížení pøíspìvkù k imisní zátìži v souvislosti s provozem železnièní dopravy
v posuzovanémúseku.
V rámci výše uvedené stavby budou rekonstruována nástupištì v zastávce Dolní Libchavy a Hnátnice.
V žst. Lanšperk bude zøízeno oboustranné nástupištì s pøístupem pøes kolej è.2. zrekonstruováno 8
úrovòových pøejezdùa žel. spodek a svršek v úseku Lanšperk -Letohrad, vybudována pozemní objekty
pro sdìlovací a zabezpeèovací techniku. Do skupiny pozemních objektù patøí i výstavby PHS a
realizace IPO podél trati. V posuzovaném úsekuje umístìno 6 strážních domkù a výpravní budova v D.
Dobrouèi.
Akustická studie která øešíhluk na trati 024 TÚ Ústí nad Orlicí-Letohrad a Tú Letohrad -Lichkov. Na
základì mìøení stávajících hlukových pomìrù a výpoètu výhledového hlukového zatížení byly navrženy
IPO u obytných objektù v OPD v mìstské zástavbì Ústí nad Orlicí v celkovém poètu 5 civilních + 1 ÈD
domy a u 1 RD v chatové kolonii v Ústí nad Orlicí, dále pro obytnou zástavbu u zast. Lanšperk,
v Oldøichovicích, v Èernovíøe, v D.Dobrouèi a v lokalitì Letohrad -Podmìstí. PHS je navržena v D.
Libchavách v délce 615 m. IPO jsou uvedena pouze rámcovì, øeší zasažené území v jednotlivých
lokalitách stavby, nikoliv ochranu jednotlivých chránìných objektù. Pro úèel zjiš•ovacího øízení je
rozsah zpracování hlukové studie dostaèující, nebo• poskytuje pøehled o oèekávaných akustických
pomìrech v zájmovém území. Podrobnì budou IPO specifikována v dalším stupni øízení.
Akustická studie bude ponechánana KHS k archivaci.

']-~ ~

fn~. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunáln

Pøíloha: Oznámení o hodnocení vlivù na ŽP
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prostøedí

oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

KUPAP005LWGQ
Krajský úøad
odbor ŽP a zemìdìlství
Komenského 125
532 11 Pardubice
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5/01/9053/03

Ing.Pokorný

9.12.2003

Ing.Hubený
RNDr .Hanousek

Ing.Vaòousová
J.Hanuš

Vìc

Stanovisko k zahájenízjiš•ovacího øízenízámìru zaøazenéhov kategorii li

Akce: ÈD DDC, Elektrizacetrati vèetnì PEú LETQHRAD-LICHKOV st.hranice
3.stavbaÚstí nad Orlicí -Letohrad (mimo)
Oznamovatel: ÈD s.o., Divize dopravní cesty, Stavební správaPraha
Zpracovatel dokumentace: ECO-ENVI-CONSULT Jièín, èerven-øíjen2003

RNDr.TomášBajer,CSc.,osvìdèeníèj.2719/4343/0EP/92/93
Oddìlení ochranyovzduší:
Stavba "ÈD, DDC, Elektrizace trati vèetnì PEú Letohrad -Lichkov, státní hranice, 3.
stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad (mimo)" je stavbou liniovou, která v ro~ahu tak, jak je
navržena nemá zásadní ani jiné požadavky na úpravu okolí.
Stavba "ÈD, DDC, Elektrizace trati vèetnì PEú l.etohrad -Lichkov, státní hranice, 3.
stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad (mimo)" je prostorovì rozložena od km 0,425 po km
12,860 Dotèený úsek je souèástítrati ÈD 024 Ústí nad Orlicí -Letohrad -Hanušovice. Tato
tra• navazuje v žst. Ústí nad Orlicí na tra• Èeská Tøebová-Praha, která je èástí I. koridoru. V
Letohradì na ní navazuje tra• 020 Letohrad -Hradec Králové -Velký Osek.
V rámci stavby budou rekonstruována nástupištì v zastávce Dolní Libchavy a
Hnátnice. Nástupištì v zastávce Èemovír a Dolní Dobrouè budou ponechána bez úprav. V
železnièní stanici Lanšperk bude zøízenooboustranné nástupištì s úrovòovým pøístupempøes
kolej 2. Na všech rekonstruovaných nástupištích budou použity nástupištní desky SUDOP.
Ve stavbì je zahrnuto 7 mostù a 28 propustkù. Vestavbì bude rovnìž realizováno zajištìní
svahù v km 9,3 -10,2. V souvislosti s kolejovými úpravami budou provedeny \Jpravy
trakèního vedení a doplnìní zesilovacího vedení. Bìhem stavby bude zrekonstruováno 8
úrovòových pøejezdù a provedeny pøedelektrizaèní úpravy.
Rovnìž budou budovány
pozemní objekty sloužící pro umístìní t,echnologických sdìlovacích a zabezpeèovacích
zaøízení,a to v žst. Lašperk a dále objekty náležející k vybavenosti zastávekHnátnice a Dolní
tel.: 495773111
ústfedna
fax.: 495 211175
e_mail:

IÈO
41693205

Libchavy. Do skupiny pozemních objektù patøí i výstavba protihlukových stìn a realizace
individuálních protihlukových opatøenípodél trati.
V souèasné dobì je veškerá vlaková doprava v úseku Letohrad -Lichkov státní
hranice vedena motorovou trakcí. Tra•ový úsek Letohrad -Ústí nad orlici je již elektrifikován
a osobní a nákladní pøepravaje z 50 % vedena v motorové ttakci. Úèelem stavby je je uvést
tra•ový úsek do stavebnìtechnického a provozního stavu tak, aby odpovídal parametrùm
stanoveným v dohodách vypracovaným na úrovni Evropské unie a Mezinárqdní železnièní
ume.
V prùbìhu realizace zámìru mùže vzniknout doèasný bodový zdroj zneèiš•ování
ovzduší, kterou bude recyklaèní linka k recyklaqi štìrku, která bude umístìna prq celý
dotèený úsek pøi trati na pozemku ÈD v km 98.050 -98,250 v katastrálním území Bystøec.
Charakter emisí z tohoto zdroje lze charakterizovat jako tuhé emise z pøírodních, chemicky
nepøemìnìných materiálù pomìrnì velkých rozmìrù, èímž je výraznì snížena unášecí
schopnost a tudíž i plocha pøípadného vlivu tohoto zdroje. Podle odhadù z obdobnì
provozovaných recyklaèních linek lze oèekávat produkci kolem 12 kg/den. Umístìní
recyklaèní linky by mìlo splòovat požadavek na jednoduchou možnost dopravy štìrku k
recyklaèní základnì a odvozu recyklovaného štìrku po železnici. Recyklaèní linka by mìla
být situována v pøijatelnévzdálenpsti od obytné zástavby (max. 200 m).
Za hlavní plošné zdroje zneèištìní ovzduší lze považovat zaøízení staveniš•, která
souvisí s pracemi na propustcích, mostech a pø~:jezdech, respektive pøi výstavbì
protihlukových stìn. Další zdroje zneèiš•ování ovzduší ve fázi výstavby budou pøedstavovány
provozem nákladní techniky pøi zemních pracích a pøi návozu stavebního materiálu a odvozu
odpadù v etapì výstavby.
V prùbìhu provozu stavby se podle zákona è. 86/2002 Sb. o ochranì ovzduší
a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o ochranì ovzduší), v platném znìní, nebude
jednat o zdroj zneèiš•ování ovzduší.
Oddìlení ochrany ?vzduší nemá námitky proti zámìru výstavby "ÈD, DDC,
Elektrizace trati vèetnì PEU Letohrad -Lichkov, státní hranice, 3. stavba Ustí nad Orlicí Letohrad (mimo)" pøi dodržení všech technických a technologických øešení uvedených
v oznámení o hodnocení vlivù zámìru výše uvedené stavby na životní prostøedí.

Oddìlení ochranyvod:
Dle pøedložené dokumentace se jedná o elektrizaci trati v úseku Ústí n~d Orlicí až
Letohrad v délce cca 12 km, vèetnì rekonstrukce nás:tupiš• ve st~novených železnièních
zastávkách. Uvažovaný zámìr je v souladu s projektovaným konceptem územního plánu
velkého územního celku Pardubického kraje. Posuzovaný'úsek železnièní trati prochází témìø
v celé své délce územím aluviální nivy øeky Tichá Orlice, s níž se dvakrát køíží a dotýká se
jejího zátopového území èi zátopovým úze•ním prochází. V tìchto úsecíchje tra• vedena na
náspu. Dále se v rámci øešenéhoúseku železnièní tra• køíží s vodními toky, a to v deseti
pøípadech.
Proto je nutné v prùbìhu pøestavbya provozu zajistit nakládání se závadnými látkami,
s ohledem na recipienty pøedmìtného zájmového území, v souladu s ustanovením § 39,
zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých :?ákonù (vodní zákon). Uživatel
závadných látek musí respektovat citované ustanovení zákona o vodách, jakož i plnit
povinnosti stanovenévýše uvedeným zákonem.
Na zaøízení,která pracují se závadnými látkami, pro provozy, kde se s tìmito látkami
manipuluje a pro objekty, kde se tyto látky skladují, musí být vypracovány provoznìmanipulaèní øády. S ohledem na množství a druh tìchto látek musí být vypracován
(aktualizován) "Plán opatøenípro pøípadhavárie" a schvá.lenmístnì pøíslušnýmvodoprávním

úøadem.
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Dále je nutné splnìní opatøení, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci úèinkù na životní prostøedí, uvedených v kapitole D. IV. Uvedená
opatøení jsou nezbytná k ochranì povrchových i podzemních vod a jejich splnìní pøed a
v prùbìhu realizace pøedmìtného zámìru pøedchází nedovolenému nakládání s vodami a
závadnými látkami.
Oddìlení ochrany vod nemá ke zpracování a závì:ru oznámení dalších pøipomínek.

Oddìlení odpadovéhohospodáøství:
Pøedložená dokumentace je v oblasti nakládání s odpady vypracována v zásadì
vyhovujícím zpùsobem. Pøi realzaci je tøeba dodržet navrhovaný postup, zejména
rozhodování o dalším zpùsobu nakládání s urèitými! konkrétními objemy na základì
cheII\ických analýz.
Na základì negativních zkušenosti s rekonstrukcí ž;eleznièních koridorù ÈIŽP
upozoròuje na problematiku dalšjho nakládání $ matri'álem, který není opìtnì využit na
pøedmìtné st~vbì. Stává se odpadem a mùže být uložen na skládku. Další možnost je
certifikace tohoto odpadu na výrobek, pak se na nìj nev:ltahuje zákon o odpadech. Nejèastìji
je ale tento odpad využíván pro rùzné terenní úpravy -rekultivace. Tento režim podléhá nejen
stavebnímu zákonu, ale také zákonu o odpadech -rekultivace je považována zákonem za
zaøízení a kjeho provozu je tøeba souhlasu pøíslušného krajského úøadu. Vtomto smyslu
hovoøítaké výklad legislativního odboru MŽP ÈR.

Oddìlení ochrany~øírody:
Z hlediska ochrany pøírody a krajin), nemáme námitky k pøedložené
dokumentaci zámìru elektrifikace trati vèetnì PEú Letohrad -Lichkov st. hranice 3 stavba
Ústí nad Orlicí -Letohrad, pokud budou splnìna všechna doporuèeníuvedená v kapitole D.I. 7.
a následnì shrnutá v èásti D.IV,

Oddìlení ochranylesa:
Pøi realizaci tohoto zámìru øešeného úseku je stanoven doèasný zábor pozemkù
urèených pro plnìní funkcí lesa ve výši 173 m2. Na 1 rok z tohoto dùvodu požadujeme
nepøekroèení této výmìry, dodržení èasového termínu ~ uvedení tìchto pozemkù do
pùvodního stavu. Dále je nutné pøesnì identifikovat zábor PO V a v dalšÍ dokumentaci

vynechat.

~

Pøi zpracování pøípravnédokumentacedoporuèujemerespektovat výše uvedené
pøipomínky

Pøíloha:dokumentace
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okres Ústí nad Orlicí

PSC 56102

Vyøizuje:Ing. RenataÈadová Vašeè.j. OŽPZ/18135/03/FE/EIA-ZZ Dolní Dobrouè dne 7.1.2004

Oznámení k danémuè.j. bylo vyvìšeno od 7.11. do 1.12.2003a záležitostbyla oznámenav místním
rozhlase. Ve stanovenélhùtì Obec neobdržela žádný podnìt z øad veøejnosti.Obec nemá k zaslané
dokumentacipøipomínky.Dokumentacijsme si s dovolenímpolll~chali.

S pozdravem
PavelNeumeister
starostaobce

"._561 02 DOLNí DOBROUÈ
-4-

kopie oznámení

Bank.spojení:KB Ústí n. O.
Tel.è.:465543111
è. úètu: 3226-611/0100
Fax: 465543426
E-mail: obecniurad@dolnidobrouc.cz

"'-'7L"().'i3:.E~"(5
Pøíloha:

IÈO 278 742

KUPAP004A09D

MÌSTSKÝ ÚØAD
ÚSTí NAD ORLICí

è

Sychrova 16 * Ústí nad Orlicí .56224 * tel: 465 514111

42871/2003/ŽP/9354nfn-140

Krajský úøad Pardubického kraje
oïbor životního prostøedí a zemìdìlství
Komenského námìstí 125
532 11 Pardubice
./

V Ústí nad Orlicí dne28
Vìc:

1.2003

EIA -..È~ DDC. Elektrizace trati vèetnì PEú Letohrad -Lichkov st. hranice
3. stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad (mimo)':

Mìstský úøad Ústí nad Orlicí obdržel dne 6. listopadu 2003 sdìlení o zahájení
zjiš•ovacího øízení ve výše uvedené vìci spolu s oznámením zpracovaným v rozsahu
dokumentace o hodnocení vlivù na životní prostøedí dle zákona è. 100/2001 Sb. Koordinací
vyjádøení mìstského úøadu jako dotèeného orgánu státní správy byl povìøen zdejší odbor
životního prostøedí.
Jednotlivé dotèené orgány státní správy mìstského úøadu se vyjádøily k uvedenému
oznámeníEIA takto:
Odbor životního prostøedí:

1. Orgán odpadovéhohospodáøství(14. listopadu2003):
K pøedloženému
oznámenío hodnocenívlivù na ŽP nemámepøipomínky
2. Orgán ochrany ovzduší (11. listopadu 2003):
K pøedloženémuoznámenío hodnocenívlivù na ŽP výše uvedeného zámìru nemáme
pøipomínky.
3. Orgán ochrany pøírody a krajiny (25 .listopadu 2003):
K pøedloženémuoznámeníEIA máme následujícípøipomínky:
.v
zájmovém území jsou tøi registrované významné krajinné prvky: VKP "Nad
nádražím" v k.ú. Ústí nad Orlicí -listnaté lesní a køovinaté porosty na optikových
srázechs význaènou kvìtenou, VKP "Staré ostøice" v k.ú. Dolní Libchavy s výskytem
ostøicelatnaté -nìkolik desítekmetrù od trati, u silnice smìrem na Øíèky, a dále VKP

.

"Lilie" v k.ú. Dolní Libchavy, dubohabøinase vzácnou kvìtenou u silnice z Ústí na
Lanšperk, poblíž trati.(str. 63)
k udìlení výjimky z ochrannýchpodmínek u kriticky a silnì ohrožených druhù rostlin a
živoèichù je pøíslušnéministerstvo životního prostøedí, u ohrožených druhù pøíslušný
krajský úøad. Výjimku je možno udìlit na základì správníhoøízenív pøípadech,kdy jiný
veøejný zájem výraznì pøevyšuje nad zájmy ochrany pøírody. Komplexní prùzkumy a
závìry vèetnì zamýšlenýchopatøenímusí být projednány pøed zapoèetímprací u všech
zvláštì chránìných druhù.
stavba a zejména zaøízenístaveništì se dotkne zøízenéhopøírodního parku "Orlice". Ve
vztahu k pøírodnímu parku bychom upøesnili zpùsob rekultivace území po dokonèení
stavby a kompenzaèních opatøení za smýcenou zeleò. K úpravám je tøeba použít
výhradnì stanovištnì odpovídající druhy døevin, druhová skladba musí respektovat
stávající a navržené prvky územního systémuekologické stability, investor musí zajistit
následnou péèi o provedené výsadby a náhradu uhynulých jedincù. Souhlas se zásahy
do pøírodního parku vydává místnì pøíslušnýobecní úøadobcí s rozšíøenoupùsobností
nikoli krajský úøad.(str. 62).
4. Orgán ochrany zemìdìlského pùdního fondu (19. listopadu 2003):

Bezpøipomínek.
5. Orgán státní správy lesù(26. listopadu2003):
Z pøedložené dokumentace je zøejmé, že navrhovaná stavba se dotýká pozemkù
urèenýchk plnìní funkcí lesa i pozemkù ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Pøi ïotèetlÍ pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa v lesích hospodáøských,požádá
investor pøíslušnýorgán státní správy lesù (Mìstský úøad Ústí nad Orlicí -lokalita è. 2) o
vydání rozhodnutí o odnìtí lesních pozemkù plnìní funkcí lesa ( § 15, 16, 17 a 18 zákona è.
289/95 Sb. o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhlášky è. 77 Mze ze dne
18. bøezna1996.
Pøi dotèení pozemkù ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa požádá investor stejný
orgán státní správy lesù o vydání rozhodnutí o souWasuk vydání rozhodnutí o umístìní stavby
nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 a § 48 odst. 1 d) zákona è.
289/1995 Sb.) Náležitosti žádosti jsou :
* výpis z katastru nemovitostí (ne staršíjednoho roku),
* situaènízákres v mapì katastru nemovitosti Ml: 2880,
* vyjádøenívlastníka dotèených lesníchpozemkù.
6. Vodoprávní úøad (24. listopadu 2003):
vìcnì pøíslušnýpodle ustanovení § 106 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen "vodní zákon 'j, po posouzení
otázky možnosti ovlivnìní vodních pomìrù a zájmù chránìných ustanovením zákona, nemá
k výše uvedené dokumentaci o hodnocení vlivù na životní prostøedí zásadníchpøipomínek.
Upozoròujeme však na následujícískuteènosti:
Plánovanou akcí bude dotèen CHOPAV Východoèeská køída (Naøízení vlády ÈSR
è. 85/1981 Sb. ze dne 24. èervna 1981 o chránìných oblastech pøirozené akumulace vod
Chebskápánev a Slavkovský les, Severoèeskákøída, Východoèeskákøída,Polická pánev,
Tøeboòskápánev a Kvartér øekyMoravy).

Zájmové území se nachází v záplavovém území recipientu Tichá Orlice (vyhlášeném
vø. km 13,880 -68,882 Okresním úøademv Ústi nad Orlici pod èj. ŽP/4616/2001/231Go dne 2. 7.2001).
Pøedmìtná stavba prochází v blízkosti vodního zdroje -vrt H-1, který byl zøízenza
úèelem odbìru vody k úpravì na vodu pitnou pro zásobování pitnou vodou spoleènosti
RIETER CZ, a.s., Ústí nad Orlicí -Nástrojárna Nebíèko a bude dotèeno OPVZ 2. stupnì
výše uvedeného vodního zdroje (rozhodnutí èj. ŽP/50i28/200i/23i.8-Go/596 ze dne i.
ii. 200i). Upozoròujeme Vás, že na území ochranného pásma není možné provádìt
zásahy do pùdního krytu, zejména se jedná o provádìní záøezù, rýh, vrtù a jiných
prùzkumných objektù, tìžbu zemin èi hornin, pøi kterých by mohlo dojít ke snížení
mocnosti krycí vrstvy èi propojení mìlké zvodnì s hlubší puklinovou zvodní. Povolení k
tìmto èinnostemje možné pouze na základì kladného hydrogeologického posudku.
Plánovanou stavbou budou dotèena ochrannápásma monitorovacích objektù ÈHMÚ -VP
114, katastrální území Èemovír a VP 115, katastrální území Hnátnice. Jejich ochranná
pásma byla stanovena rozhodnutím ONV Ústí nad Orlicí pod. è.j. Vod. 3603/67/403-1/Su
ze dne 19. 10. 1967 o polomìru 500 m.

Odbor školství. kultury. mládežea tìlovvchovv:
Z hlediska památkové péèenemá k pøedloženémuzámìru pøipomínky.

S ohledemna charakter stavby máme zato, že v tomto pøípadì není nezb~né uplatnit
kompletI1Í proces posuzování vlivù na životrJ prostøedídle zákona a proto doporuèujeme
ukonèit jej písemnýmzávìrem zjiš•ovacího øízení.
Pøikládámekopii infornlace o oznámenízámìru s vyznaèenímdata vyvìšení a sejmutí
Pøedložené oznámení EIA si pro zatím ponecháváme pro další potøebu mìstského
úøadu,veøejnosti,a pøípadnì dalšíchorgánù.

MÌSTSKÝ úØAD
562 24 Úst{ nad Orlici
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Kvìtuše Richterová
vedoucí odboru ŽP

KUPAP004A081

Mìsto
Ústí nad Orlicí

Sychrova 16 * Ústí nad Orlicí 56224 * tel.: 465 514111

Krajský úøadPardubického kraje
odbor životního prostøedí
Komenskéhonám. 125
53211 Pardubice
~.

CJ.: 45639/2003/INV /112/KM

V Ústí nad Orlicí dne26.11.2003
Vìc:

Vyjádøenívlastníka

Mìsto Ústí nad Orlicí obdrželo Oznámení o hodnocení vlivù na životní prostøedí dle
pøílohy 4 zákona è. 100/01 Sb. týkající se zámìru stavby "ÈD DDC, Elektrizace trati vèetnì
PEú Letohrad -Lichov st. hranice".
K výše uvedenému zámìru stavby elektrizace trati Mìsto Ústí nad Orlicí jako vlastník
èásti dotèeného území má pøipomínku k pøedpokládanémuzvýšení poètu vlakových souprav
v úseku Letohrad -Ústí nad Orlicí motorovou trakcí, pøestožeje úsekjiž elektrifikován.
Zpráva o zveøejnìní informace o Oznámení a vyjádøení o ukonèení procesu
posuzování budou sdìleny odborem životního prostøedíMìÚ Ústí nad Orlicí.

Felcman Lubomír Ing
Od:
Odesláno:
Komu:
Pøedmìt:

Pavel Bartoš Mgr. -Obec Hnátnice [ouhnatnice@nextra.cz]
11. prosince 2003 13:32
Felcman Lubomír Ing
Sdìlení

Dne 9. 12. 2003 projednalo
zastupitelstvo
obce Hnátnice
doruèený spis posuzování vliVu
na 'životní
prostøedí
akce"
ÈD DDC, Elektrizace
trati
vèetnì
PEú Letohrad
-Lichkov
st, hranice 3. stavba Ústí nad Orlicí
-letohrad
(mimo)"
s tímto závìrem:
Za$tupitelstvo
obce Hnátnice
navrhuje
Krajskému úøadu, odbor životního
prostøedí,
pr~ces posuzování výše uvedené akce vydáním závìru zjištovacího
øízení ukonèit.
Mgr.

Pavel Bartoš
starosta

KUPAP00SLZCP
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Mìstský úøad Zamberk, Masarykovo nám. 166,56401 Zamberk
V 465/670211, fax. 465612 135
I Krajský úøad
Pardubického kraje
I odbor životního prostøedí
, a zemìdìlství
i Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Našeznaèka
ŽPZE/OOO535/2003/23 1.2 -KAPJ/11

Zpracovala
Kaplanová

ÈD DDC. Elektrizace trati vèetnì PEÚLetohrad -Lichkov
Orlicí -Letohrad (mimo) -yyjádøení

V Žarnberku dne
4. prosince 2003

st. hranice 3. stavba Ústí nad

Mìstský úøad Žarnberk, odbor životního prostøedí a zemìdìlství obdržel dne 13.
listopadu 2003 Vaši žádost o vyjádøení k dokumentaci pro stavbu "ÈD DDC, Elektrizace
trati vèetnì PEú Letohrad -Lichkov st. hranice 3. stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad
(mimo )" z Wediskazájmù na ochranu životního prostøedí.
Dokumentace øeší -elektrizace je úpravou existující tratì, proto je stavba umístìna v
maximální možné míøe do stávajícího drážního tìlesa a stávajících objektù, resp. drážních
pozemkù. Dle územnì plánovací dokumentace jednotlivých obcí nacházejících se v blízkosti
pøedmìtné trati nejsou v øešenémúzemí výhledovì navrženy zámìry, které by mohly nìjak
ovlivnit závìry pøedpokládaného oznámení z hlediska možnosti kumulace sjinými zámìry.
V rámci stavby budou rekonstruována nástupištì v zastávce Dolní Lipka a Hnátnice.
V železnièní stanici Lanšperk bude zøízeno oboustranné nástupištì s úrovòovým pøístupem
pøes kolej È. 2. Na všech rekonstruovaných nástupištích budou použity nástupištní desky
SUDOP. Vestavbì je zahrnuto 7 mostù a 28 propustkù. Vestavbì bude rovnìž realizováno
zajištìní svahù v km 9,300 -10,200. Rovnìž budou budovány podzemní objekty, sloužící pro
umístìní technologických zaøízenísdìlovacích a zabezpeèovacích,a to v žst. Lanšperk a dále
objekty náležící k vybavenosti zastávek Hnátnice a Dolní Libchavy. Do skupin pozemních
objektù patøíi výstavby protihlukových stìn a realizace individuáních protihlukových opatøení
podél trati.

Stavba se nachází v k. Ú. Kunèice u Letohradu, Letohrad, Èervená.
Investorem akce jsou ÈD S.o.,Divize dopravní cesty, Stavebníspráva Praha.
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Dokumentaci zpracoval SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26,61

Brno.

Odbor životního prostøedí a zemìdìlství prostudoval pøedloženýmateriál a vydává toto
souhrnné stanovisko:

1. Or2án v oblasti nakládání s odoady : -Ing. Èervená
Vìcnì pøíslušnýpodle § 71 písmoh) a § 79 odst. 3 písmoc) zákona è. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, v platném znìní, se stavbou souhlasí
s podmínkou, že ke kolaudaènímu øízeníbude pøedložen:
.seznam skupin a množství odpadù vzniklých pøi stavebníèinnosti,
.pøehled o tom, jak bylo s tìmito odpady naloženo tj., zda byly využity nebo odstranìny
v souladu se zákonem o odpadech.

2. ~

ochrany ZPF : -A. Hovádková

Podle § 7 odst. 1 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu ve
znìní pozdìjších pøedpisù(dále jen "zákon"), jsou investoøi povinni øidit se zásadami ochrany
zemìdìlského pùdního fondu (dále jen "ZPF") podle § 4 zákona a navrhnout umístìní stavby
tak, aby z hlediska ochrany ZPF došlo k co nejmenšímztrátám, a zároveò vyhodnotit dùsledky
navrhovaného øešenína tento fond. Pokud øešeníneníjednoznaèné,je tøebanavrhnout umístìní
stavby v alternativách.
Vyjádøení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona proto bude vydáno Mìstským úøadem
Žamberk, odborem životního prostøedía zemìdìlství na základì žádosti investora samostatnì.
Pokud si práce spojené s budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzemních
vedení a ostatních stavebních objektù vyžádají odnìtí ZPF na dobu delší než jeden rok vèetnì
doby potøebnék uvedení dotèených pozemkù do puvodního stavu, jsou provozovatelé tìchto
prací povinni požádat orgán ZPF o souhlas k odnìtí ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona
a k žádosti pøedložitpotøebnénáležitosti (dle § 9 odst. 5 zákona).
Návrh na zahájení øízení podle zákona o ochranì ZPF podává žadatel vždy u
povìøeného obecního úøadu, v jehož správním obvodu leží nejvìtší èást zemìdìlského
pùdního fondu, který má být pøíslušnýmnávrhem dotèen. V tomto pøípadì je to Mìstský úøad
Letohrad a Mìstský úøad Ústí nad Orlicí.

3. Or2án státní správv lesù: -Bc. Jungvirtová
Z pøedložené dokumentace je zøejmé; že navrhovaná stavba se dotýká pozemkù
urèených k plnìní funkcí lesa i pozemkù ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Pøi dotèení pozemku ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa požádá investor orgán
státní správy lesù (Mìstský úøad Žamberk, odbor životního prostøedí a zemìdìlství) o vydání

.

rozhodnutí o souhlasu s umístìním stavby nebo využitím území do 50 m od okraje lesa.
Náležitosti žádosti jsou :

výpis z KN (vlastIÚk-ci lesIÚchpozemkù),
vyiádøeIÚvlastIÚka (-ù) dotèených lesníchpozemkù,
situaèIÚzákres v mapì katastru nemovitosti.
Pøi dotèeni pozemkù urèených k plnìni funkcí lesa v lesích hospodáøských,požádá
investor stejný orgán státni správy lesù (až po nabytí právni moci úzernniho rozhodnutí) o
vydáni rozhodnutí o odnìtí lesnich pozemkù plnìni funkcí lesa ( § 15,16,17 a 18 zákona è.
289/95 Sb. o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhlášky È. 77 Mze ze dne 18.
bøezna1996.
4. Or2án ochrany oøírody a krajiny:

-J. Kaplanová

Se stavbou pøedbìžnì souhlasíme za pøedpokladurespektování obecných podmínek
ochrany systému ekologické stability krajin;y podle § 4, obecných podttúnek ochrany rostlin a
živoèichù podle § 5 a ochrany døevinpodl~ § 7, § 8 a §9 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì
pøírodya krajiny v platném znìní (dále jen z~kon).
Podle § 4 odst. 1 zákona je ochrana systému ekologické stability krajiny povinností
všech vlastníkù a uživatelù pozemkù tvoøícíchjeho základ, jeho vytváøeníje veøejnýmzájmem,
na kterém se podílejí vlastníci pozemkù, obce i stát. Z uvedeného dùvodu nesmí být
provádìním prací poškozeny stávající prvky schváleného místního územního systému
ekologické stability krajiny
(dále jen SES) pro k. ú. Letohrad, Kunèice u Letohradu a
Èervená u Letohradu. Prakticky je nutno respektovat tyto zásady: do stávajících i navržených
prvkù SES nesmí být ukládán stavebnímateriál, výkopová zemína, nesmízde být provádìny
terénruúpravy, pozemky nesmí být oplocovány a zpevòovány, interakèní prvky a biokoridoryje
nutno pøekonávatpouze v nejkratším možném smìru, v prvcích SES je nutno omezit nebo
zcela vylouèit využití tìžké mechanizace,~o dokonèení prací musí být pozemky uvedeny do
pùvodního stavu.
Podle § 5 odst. 3 nesmí pøi stavebníchpracích docházet k nadmìrnému úhynu rostlin
nebo zraòování a úhynu živoèichù nebo nièeníjejich biotopù. Podle § 7 odst. 1 zákona jsou
døeviny chránìny pøed poškozováním a níèením, pokud se na nì nevztahuje ochrana pøísnìjší
(§ 46 a 48) nebo ochr~na podle zvláštních pøedpisù.Ve smyslutohoto paragrafu stanovujeme
k ochranì døevinpásmo v šíøceminimálnì 3 metry od paty stromù. V tomto pásmuje zakázáno
provádìt výkopové práce strojním zpùsobem, ukládat zeminu a stavební materiál. Ke kácení
døevinje podle § 8 odst. 1 zákona nezbytné povolení orgánu ochrany pøírody. Povolení lze
vydat ze závažných dùvodù po vyhodnogení funkèního a estetického významu døevin. Za
døevinysmýcenéz dùvodu výstavby musí být podle § 9 odst. 1 a 3 zákona pøedepsánanáhradní
výsadba.
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území pøírodního parku "Orlice", je
k povolení stavby nutný souhlas orgánu ochrany pøírody, v tomto pøípadì Mìstský úøad
Žamberk, odbor životního prostøedí a zemìdìlství. Souhlas bude vydán v samostatném
správním øízení na základì žádosti investlora, doložené dokumentací ke stavebnímu øízení
vèetnì návrhu ozelenìní stavby geografic~ pùvodními druhy døevin a stanoviskem inístnì

pøíslušné obce (úèastník øízeníve smyslu § 71 odst. 3 zákona è
pøírodya krajiny v platném znìní).

4/1992

Sb.

o ochranì

5. Vodoorávní úøad: -Ing. Sch6ps
K pøedložené dokumentaci výše uvedeného zámìru v rámci zjiš• ovacího øízeni
vodoprávni úøadsdìluje následující:
a) Pøedmìtná stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma 1. stupnì vodního zdroje
podzemní vody (jímací objekty -štola se studnoll a vrty LT-1, LT-2) pro zásobování
skupinového vodovodu mìsta Letohrad (viz rozhodnutí Okresního úøadu Ústí nad Orlicí
èj: ŽP/7715/'2000/231.8-Go/539 ze dne 26. 10. 2000). Pøièemž ochranné pásmo
1. stupnì je køíženoWavnídopravní trasou stavby.
b) Dále upozoròujeme na skuteènost, že v souèasné dobì vodoprávní úøad projednává
stanovení ochranného pásma 2. stupnì vodního zdroje -Letohrad (jímací objekty štola se studnoll a vrty LT -1, LT -2), ve kterém se výše zmínìná stavba nachází.
Výše uvedené skuteènosti požadujeme zapracovat do dokumentace o hodnocení vlivù
na životní prostøedía v pøípadì potøeby navrhnout tomu adekvátní opatøeníz pohledu ochrany
vod.
Pøedloženýzámìr doporuèujeme posuzovat dle zákona è. 100/2001 Sb. kompletnì, a
to zejména v oblasti vlivu na vodní zdroje, ochranu døevin a problematiku ochrany lesù
(zejména požadavky na dodateènékácení døevina lesních porostù v ochranném pásmudráhy).
Z pøedloženého materiálu vyplývá, že akce se nedotýká dalších zájmù na ochranu
životního prostøedí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostøedí a
zemìdìlství, tj. zájmù orgánù v oblasti ochrany ovzduší.

Uvedená akce je tedy m o ž n á za pøedpokladu splnìní výše uvedených podmínek,
požadavkù a pøipomínekjednotlivých orgánù státní správy, a to orgánù v oblasti nakládání
s odpady, ochrany ZPF, státní správy lesù, ochrany pøírodya krajiny a vodoprávního úøadu.
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Váš dopis ze dne 5.11.2003,
vYøizuje Ing. Felcman, podepsán Ing.Hejduk.
Vìc : Vyjádí~ení k posuzování
vmivù na životní
Drostøedí
-zahájení
zjištovacího
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3.stavba
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sezné.mení se s oznámením o hodnocení
prostøedí
pro elektrizaci
tratì
-3.stavba
ïstí
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se plá_novaná stavba bude dotýkat.
A) IIJ"~srovnalosti
v dokladec:h:.
1. Pøíloha è. 7, str.
23. Zakreslené
údaje o km žel.trati
nejsou v
pøesné relacJ..
2. Oznámení, str.
51. Uvádìné prutoky
vody v proí'~lu
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B) Y.vjád.èení :
1. Oznámení, str.
77. I~áVrh opatøení.
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OŽPZ/18135/03/FE
Ing. Felcman
466026417
lubomír.felcman@oardubickvkrai.cz
466 026 392

Datum

7.11 .2003

Vyjádøení orgánù státní
správy
Pardubického kraje k oznámení:

kraje

ochrany

Interní sdìlení

životního

prostøedí

Krajského úøadu

"ÈD DDC, Elektrizace trati vèetnì PEú LETOHRAD -LICHKOV
3. stavba Ústí nad Orlicí -Letohrad
(mimo)"

st. hranice

Žadatel (investor):

Správa železnièní dopravní cesty, státní organizace,
Prvního pluku
367/5,
Praha 8 -Karlín, zastoupená spoleèností Èeské dráhy a.s.,
nábøeží L. Svobody 1222, Praha 1

Umístìní:

Ústí nad Orlicí, Letohrad,

Dolní Dobrouè,

Libchavy,

Hnátnice

Stavba "ÈD DDG, elektrizace trati vèetnì PEú Letohrad -Lichkov
3.stavba Ústí nad
Orlicí -Letohrad
(mimo)" je prostorovì
rozložena od km 0,425 po km 12,860.
V rámci stavby budou rekonstruována
nástupištì
v zastávce
Dolní Libchavy
a
Hnátnice. Nástupištì
v zastávce Èernovír a Dolní Dobrouè budou ponechána
bez
úprav.
V železnièní
stanici
Lanšperk
bude
zøízeno
oboustranné
nástupištì
s úrovòovým
pøístupem pøes kolej è.2.
Na všech rekonstruovaných
nástupištích
budou použity nástupištní desky SUDOP.

Vodoprávní

úøad (zpracovatel vyjádøení Ing. Zdenìk Èížek)

K zámìru nejsou z hlediska zájmù sledovaných vodoprávním úøadem Krajského úøadu
Pardubického kraje námitky. Vodoprávní úøad souhlasí se zámìrem
za podmínek
navržených v èásti D.IV.2. a D.IV.3., týkajících se ochrany vod, ochrany staveb a území pøed
povodnìmi.
Dále stanoví podmínku:
Objekt 80 12-19-35 -Zrušení
mostu v km 0,758 pøes pùvodní koryto Lukavického potoka
lze provést pouze na základì kladného stanoviska správce povodí -Povodí
Labe S.p. a
kladného vyjádøení pøíslušného vodoprávního úøadu, kterým je Mìstský úøad Žamberk.
Orgán odpadového

hospodáøství

(zpracovatel vyjádøení Ing. Josef Bartoš)

Vviádøení z hlediska nakládání s odpady
1) Požadujeme, aby se v materiálu používaly pojmy, které jsou jednoznaènì
definovány
v zákonì è.185/2001 Sb., o odpadech, napø. v textu uvádìné pojmy "likvidace odpadù" resp.
"zneškodòování odpadù" nahradit pojmem "odstraòování odpadù".

2) V tabulce v èásti 8.111.3.-"Odpady vznikající pøi výstavbì" je uveden odpad katalogového
èísla 15 01 10 -Obaly obsahující zbytky nebezpeèných látek nebo obaly tìmito látkami
zneèištìné jako odpad produkovaný.
V této souvislosti upozoròujeme na znìní bodu è. 6 Sdìlení è. 23 odboru odpadù
Ministerstva životního prostøedí -Zaøazení odpadù podle vyhlášky è. 381/2001 Sb., kde je
uvedeno, že pokud chce pùvodce toto katalogové èíslo používat, musí získat od pøíslušného
Krajského úøadu souhlas k netøídìní a oddìleného shromažïování
odpadù. Doporuèuje
pøehodnotit zaøazení tohoto odpadu podle jeho složení s tím že by bylo vhodnìjší tento
odpad vést pod katalogovým èíslem 15 02 02 -Plastové obaly se zmìnou kategorie z O na
O/N resp. 15 01 04 -Kovové obaly zneèištìné se zmìnou kategorie z O na O/No
3) Doporuèujeme, aby odpady uvedené v tabulce v èásti B.III.3.
seøazeny podle pøíslušných katalogových èísel vzestupnì.

byly pro vìtší

pøehlednost

4) V souvislosti se skuteèností, že na stavbách bude manipulováno se stavebními materiály
z demolic pøipomínáme, že s tìmito materiály musí být nakládáno podle "Metodického
pokynu è. 9 odboru odpadù MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady
z rekonstrukcí a odstraòování staveb".
Vvjádøení z hlediska nakládání s chemickými látkami a chemickými pøípravky
Bez pøipomínek
.,

,

v

.'kona

è. 353/1999
i chemick'

Sb.

h

mi látkami

h

pøedpisu.
Bez pøipomínek.

Orgán ochrany

pøírody (zpracovatel vyjádøení RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zvláštì chránìných území, pøírodních parkù a regionálního územního
systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úøadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany pøírody a krajiny, není proti návrhu námitek.
Pokud by došlo ke zmìnám nebo úpravám ÚSES, mùže je navrhnout pouze
autorizovaná osoba, povìøená MŽP ÈR k projektování ÚSES na základì úspìšné zkoušky
z odborné zpùsobilosti v této oblasti, v souladu se schválenou metodikou.
Upozoròujeme, že od 1.1.2003 je vìcnì a místnì pøíslušným orgánem ochrany pøírody
a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvkù a dalších chránìných
èástí pøírody, obecní úøad s rozšíøenou pùsobností -Mìstský úøad Žamberk. Jeho vyjádøení,
jako dotèeného orgánu ochrany pøírody a krajiny, jste povinni si zajistit.
Pøi kolizích s ÚSES všech stupòù bude tøeba dbát zvýšené péèe a ochrany volnì
žijících rostlin a živoèichù, šetrné a uvážlivé kácení náletových døevin, technické
zabezpeèení maximální svìtlosti mostù a propustkù pro prùchod živoèichù. Nelze umís•ovat
doprovodná zaøízení staveništì a mechanizaci do prvkù ÚSES.
Orgán ochrany zemìdìlského

pùdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)

V pøípadì záboru zemìdìlské
pùdy je nutno požádat orgán ochrany zemìdìlského
pùdního fondu (dále jen ZPF) o odnìtí pùdy dle ustanovení § 9 zákona è. 334/1992 Sb.,
o ochranì ZPF, ve znìní pozdìjších zmìn (dále jen zákon). V pøípadì, že zábor ZPF bude
do 1 ha, je pøíslušným orgánem k odnìtí Mìstský úøad Žamberk, nad 1 ha je tímto orgánem
Ing. Hejd
S>osef
prostøedí.
Krajský úøad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo
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