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Závěr zjišťovacího řízení záměru 

„Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek Místek“ 

 
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 
 
Identifikační údaje 

Název:  Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek Místek 
 
Zařazení záměru: bod 45 Železniční a intermodální zařízení, překladiště a železniční dráhy 

s délkou od stanoveného limitu (2 km) kategorie II přílohy č. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, 

 
Kapacita (rozsah) záměru: dálkový optický kabel     16,8 km  
    traťový optický kabel    23,9 km 
    traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8   23,1 km 
    HDPE      69,3 km 
    zřízení nového svršku S49   49 106 bm 
    zřízení konstrukčních vrstev žel. spodku  49 106 bm 
    zřízení nástupištní hrany   1 360 bm 
    železniční přejezdy rekonstrukce  7 ks 
    podchody     5 ks 
    železniční mosty    5 ks 
    železniční propustky    19 ks 

   zárubní a opěrné zdi    10 ks 
   silniční mosty     2 ks 
   návěstní lávky a krakorce   9 ks 
   pozemní komunikace asfaltové   29 884 m2 
   zpevněné plochy    21 425 m2 

 
Charakter záměru: předmětem záměru je elektrizace trati, zkapacitnění úseku Vratimov – Frýdek-

Místek zdvoukolejněním, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého 
provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zajištění 
bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability. 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:  
Čj.: MSK 141005/2021 
Sp. zn.: ŽPZ/25049/2021/Kra 
 208.1 S10   N 
Vyřizuje: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D. 
Telefon: 595 622 586 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-01-14 
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V rámci stavby proběhne celková rekonstrukce kolejového svršku a spodku 
v celém úseku stavby, komplexní rekonstrukce nástupišť v žst. Vratimov, 
Paskov, Lískovec u Frýdku-Místku a Frýdek-Místek. Dále budou rekonstruovány 
vybrané inženýrské objekty dráze přilehlých jako pozemní stavby, mosty, zdi 
a sanace skalních zářezů. Dojde ke zrušení vybraných železničních přejezdů 
a nahrazením některých z nich silničními podjezdy. Rekonstrukce zasáhne také 
provozní soubory např. zabezpečovací zařízení, informační, rozhlasové 
a kamerové systémy. Součástí stavby je i nová trakční napájecí stanice 
pro napájení trakčního vedení. Z hlediska rozsahu kolejiště je stavba omezena 
krajními výhybkami (mimo) ve stanici Ostrava-Kunčice a Frýdek-Místek 
(včetně). Délka stavby v rozsahu rekonstrukce kolejí je 14,5 km, maximální 
traťová rychlost V 150 = 120 km/hod. V současné době je traťová rychlost 
80 km/hod.  

 
Umístění:   Kraj:   Moravskoslezský 

Obec:    
hlavní úpravy: Ostrava, Vratimov, Řepiště, Frýdek-Místek, Staré Město, 
Sviadnov  
kabelová trasa: Dobrá, Nošovice, Havířov, Paskov, Žabeň, Šenov  
Kat. území:    
hlavní úpravy: Kunčice nad Ostravicí, Vratimov, Řepiště, Lískovec u Frýdku-
Místku, Sviadnov, Frýdek, Staré Město u Frýdku-Místku  
kabelová trasa: Nošovice, Horní Datyně, Havířov-město, Pánské Nové Dvory, 
Bartovice, Dobrá u Frýdku-Místku, Paskov, Žabeň, Šenov u Ostravy, 
 

Oznamovatel:  Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 100 00 Praha 1, 
IČO: 709 94 234 

 
Zástupce oznamovatele:  Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 

IČO: 258 73 962 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 
Délka stavby v rozsahu rekonstrukce kolejí je 14,5 km. Začátek rekonstrukce v koleji č. 1 je situován v km 
8,835 v místě navázání na rekonstrukci Žst. Ostrava Kunčice za transformovanou výhybkou č. 99. Začátek 
rekonstrukce v koleji č. 2 je situován v km 8,932 v místě navázání na Žst. Ostrava Kunčice za výhybkou č. 101.  
T.ú. Ostrava-Kunčice – Vratimov – nová zastávka „Vratimov“ bude zřízena v km 10,115 jako náhrada 
za žst. Vratimov. Bude zřízena nová konstrukce tělesa železničního spodku.  
SO 13-11-01 ŽST. Vratimov, železniční spodek – doplnění nové předjízdné (předávkové) koleje na sudé 
kolejové skupině č. 4 a č. 6 bude provedeno v mírném násypovém tělese. Kolize nového kolejiště a stávajícího 
vodního toku „mlýnský náhon“ si vyžádá přeložku vodních toků (Ostravská Datyňka, Podšajárka). 
T.ú. Vratimov – Paskov – délka úseku 1498 m. Začátek rekonstrukce kolejí je situován v km 12,152 
na začátku výhybky č. 19. V rámci stavebního objektu bude zřízena nová konstrukce tělesa železničního 
spodku. Rovněž je řešena budoucí nová vlečková kolej s pracovním názvem „Diamo, Odval Paskov“. Délka 
koleje 613 m. Rozhraní mezi kolejemi SŽDC a vlečkou bude určena VVK1 na koleji č. 3a. Kolej bude ukončena 
betonovým zarážedlem. 
ŽST. Paskov – rozsah rekonstrukce železniční svršku je dán začátkem výhybky č. 1 v km 13,650 a konec 
je situován na konci výhybky č. 16 v km 15,112. Délka úseku 1507 m. Žst. Paskov je navržena jako čtyřkolejná 
dopravna. Bude zřízena nová konstrukce tělesa železničního spodku.  
T.ú. Paskov – Lískovec u Frýdku – začátek rekonstrukce v koleji č. 1 a 2 je situován v km 15,112 na konci 
výhybky č. 16 ve stanici Paskov konec rekonstrukce je situován v km 18,415 na začátku výhybky č. 1 ve stanici 
Lískovec u Frýdku. V úseku od km 15,8 do km 17,8 je problémem zvýšená hladina Q100 řeky Ostravice. Niveleta 
koleje zde bude navýšena o cca 1,5 m oproti stávajícímu stavu a obě koleje odsunuty směrem doleva. V rámci 
stavebního objektu bude zřízena nová konstrukce tělesa železničního spodku.  
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Lískovec u Frýdku – rozsah rekonstrukce železničního svršku je dán začátkem výhybky č. 1 v km 18,415 
a konec je situován na konci výhybky č. 19 v km 19,798. Délka úseku je 1380 m. Jsou navrženy úpravy 
na paskovském i frýdeckém zhlaví.  
T.ú. Lískovec u Frýdku – Frýdek-Místek – Začátek rekonstrukce koleje č. 1 a 2 je situován v km 19,798 
na konci výhybky č. 19 ve stanici Lískovec u Frýdku, konec rekonstrukce v koleji č. 1 a 2 je situován v km 
21,718 na začátku výhybky č. 1 ve stanici Frýdek Místek. Vzhledem ke zřízení druhé traťové koleje vlevo 
je nutný posun vlečkové koleje č. 205. Úprava vlečky je navržena s rekonstrukcí žel. Svršku a spodku. Rovněž 
dojde k úpravě stávající odstavné plochy vlevo vlečkové koleje a komunikace v areálu GO Steel Frýdek-Místek. 
Bude zřízena nová konstrukce tělesa železničního spodku. 
ŽST. Frýdek-Místek – rozsah rekonstrukce železničního svršku ve stanici je dán začátkem výhybky č. 1 
v km 21,718 a koncem směrového oblouku R=2500m až za mostem přes řeku Morávku v traťovém úseku FM-
Baška v km 23,351.  
Železniční přejezdy a přechody – v řešeném úseku se nachází celkem 7 železničních přejezdů, které budou 
v rámci stavby rekonstruovány. Současně dojde ke zrušení vybraných železničních přejezdů a nahrazení 
některých z nich silničními podjezdy. Zrušené přejezdy - v km 9,013 (P7398), v km 10,016 (P7399), 
v km 15,210 (P7402), v km 21,111 (P7407), v km 111,196 (P7396). Upravené přejezdy – v km 10,640 
(P7400), v km 13,580 (P7401), v km 17,421 (P7403), v km 19,684 (P7405), v km 21,580 (P7408), 
v km 111,810 (P8299), v km 110,551 (P7395). 
Mosty, propustky, zdi – v rámci stavby bude zřízeno 5 nových podchodů a dále rekonstruováno 5 ks 
železničních mostů a 19 ks propustků. 
Zárubní zdi – 4 ks 
Trakční a energetické zařízení – objekty trakčního vedení řeší v této stavbě návrh nového trakčního vedení. 
Jedná se o elektrizaci. Napájení trakčního vedení bude částečně ze stávající TM Vratimov (DC 3 kV) a částečně 
z nové TT Lískovec (AC 25kV 50 Hz). Styk soustav je navržen v km 15,6 a neutrální pole před novou trakční 
napájení stanicí TT Lískovec v km 17,5. Dále se vybudují dvě spínací stanice (Paskov, Frýdek-Místek). Trakční 
vedení je navrženo v celém úseku s izolační hladinou 25 kV pro výhledovou konverzi napájení na AC 25 kV 
50 Hz.  
Srážkové vody – odvodnění tělesa železničního spodku je navrženo zejména pomocí otevřených příkopů 
zpevněných příkopovými tvárnicemi, dále pak pomocí trativodů nebo je voda vyvedena na svah zemního tělesa. 
Demolice – realizací stavby dojde k demolici objektů ve stávajících železničních stanicích, které již nemají 
dalšího využití (19 objektů). 
Základnové stanice pro radiový systém GSM-R – T.ú. Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek, GSM-R – součástí 
tohoto PS je výstavba základnových stanic pro radiový systém GSM-R, který zajistí pokrytí signálem GSM-R 
traťový úsek Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek a navazující úseky ve směru na žst. Dobrá u Frýdku-Místku a žst. 
Baška, tak aby byly zajištěny automatické vstupy do oblasti ETCS. Budou postaveny 3 základnové stanice         
– BTS 362 žst. Vratimov, BTS 363 Řepiště, BTS 365 žst. Frýdek-Místek. 
Trakční napájecí stanice – TNS Lískovec – pro napájení střídavé trakční soustavy 25kV AC je navržena nová 
střídavá trakční napájecí stanice Lískovec, která bude umístěna cca v km 17,3 v blízkosti trati. TNS bude 
napájena dvěma venkovními linkami 110 kV z blízké rozvody 110 kV ČEZ.  
 

Závěr 

Záměr „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek“ spadá svým rozsahem do ustanovení 
bodu 45 Železniční a intermodální zařízení, překladiště a železniční dráhy s délkou od stanoveného limitu 
(2 km) kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr byl posuzován ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný 
správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a dle ust. § 22 písm. a) 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, na základě 
zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek 
Místek“, oznamovatel: Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 100 00 Praha 1, 
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IČO: 709 94 234, v zastoupení: SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno, 
IČO: 449 60 417, který je dále zastoupen: Ecological Consulting a.s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc, IČO: 258 73 962. 

bude dále posuzován 

podle 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. 

Oznamovatel předloží k dalšímu projednání dokumentaci ve smyslu § 8 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.  
 
Dokumentaci pro posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“) požaduje krajský úřad 
zaměřit především na zapracování připomínek, požadavků, které byly předmětem doručených vyjádření            
–uvedených souhrnně dále v textu tohoto dokumentu a konkrétně v přílohách tohoto závěru zjišťovacího řízení.  
 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků stanovuje krajský 
úřad podle § 8 odst. 1 zákona předložení 2 písemných vyhotovení dokumentace a 16 ks elektronické verze 
dokumentace.  
  
Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel dne 12.11.2021 oznámení a dne 23.11.2021 doplnění oznámení záměru zpracované 
dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava   
-Kunčice – Frýdek Místek“ oznamovatele: Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
100 00 Praha 1, IČO: 709 94 234, v zastoupení: SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 
611 36 Brno, IČO: 449 60 417, který je dále zastoupen: Ecological Consulting a.s., se sídlem 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 258 73 962. 
 
Jako součást oznámení (Ecological Consulting, spol. s r.o., č. projektu: 310/18127, 11/2021) bylo mj. doloženo 
stanovisko krajského úřadu č. j. MSK 90481/2021 ze dne 30.7.2021, ve kterém byl vyloučen významný vliv 
záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Dále byly 
předloženy: Biologický průzkum a migrační studie, Hluková studie, Rozptylová studie, Posouzení souladu stavby 
s rámcovou směrnicí o vodách, Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, Vyhodnocení odolnosti stavebního 
záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, Řešení mostních objektů. 
 
Na základě uvedeného oznámení, které splňovalo náležitosti dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení uvedeného záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 146067/2021 ze dne 
25.11.2021. Informace o oznámení záměru č. j. MSK 146083/2021 ze dne 25.11.2021 byla na úřední desce 
krajského úřadu zveřejněna dne 29.11.2021. Lhůta pro vyjádření byla stanovena na 29.12.2021.  
 
Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací 
řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je, v souladu s ust. § 1 odst. 3 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, získání objektivního odborného podkladu pro vydání rozhodnutí, 
popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů a rovněž přispění k udržitelnému rozvoji společnosti.  
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K předloženému oznámení záměru byla doručena tato vyjádření (seznam subjektů, jejichž vyjádření 
příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení): 
 
1. dotčený samosprávný celek statutární město Havířov, IČO: 002 97 488, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov  

(č. j. MMH355248/2021 ze dne 13.12.2021), 
2. dotčený orgán Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, IČO: 002 97 488, Svornosti 86/2, 

736 01 Havířov (č. j. MMH/350330/2021 ze dne 15.12.2021), 
3. dotčený orgán Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IČO: 416 93 205, 

se sídlem Valchařská 15, 702 00 Ostrava (č. j. ČIŽP/49/2021/10484 ze dne 28.12.2021), 
4. dotčený orgán Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,  

IČO: 710 09 167, se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (č. j. KHSMS 142843/2021/OV/HOK ze dne 
14.12.2021),  

5. dotčený orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (č. j. MSK 159831/2021 ze dne 29.12.2021), 

6. dotčený samosprávný celek statutární město Ostrava, IČO: 008 45 451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
(č.j. SMO/815124/21/OŽP/Mrt ze dne 21.12.2021), 

7. dotčený orgán Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, IČO: 008 45 451, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava (č.j. SMO/815127/21/OŽP/Mrt ze dne 21.12.2021), 

8. dotčený orgán Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 002 96 643, 
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek (č.j. MMFM 183472/2021 ze dne 20.12.2021), 

9. veřejnost - obec Hnojník, IČO: 002 96 678, Hnojník 222, 739 53 Hnojník (č.j. OH/03428/276/2021/Hecz. 
Ze dne 29.12.2021), 

10. veřejnost - obec Střítež, IČO: 005 76 913, Střítež u Českého Těšína 118, 739 59 Střítež 
(č.j. OS/00005/2022/276 ze dne 3.1.2022) – doručeno po termínu, 

11. dotčená veřejnost, občanské sdružení Střítež za zdravé životní prostředí z.s., IČO: 706 32 111, Střítež 249, 
739 59 Střítež, vyjádření ze dne 28.12.2021 doručené dne 29.12.2021, 

 

Vyjádření obdržená v rámci zjišťovacího řízení záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu 
na adrese www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů–EIA, SEA – Projednávané záměry, a to pod 
názvem: Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek Místek nebo na adrese 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2254. 

Příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru vyjádření dotčeného samosprávného celku, 
statutárního města Ostrava a Havířov, dotčených orgánů – Magistrátu města Ostrava (s připomínkami), 
Havířov, Frýdek-Místek (s připomínkami), Krajské hygienické stanice a Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, které nepožadují posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále 
obdržel vyjádření dotčeného správního orgánu, České inspekce životního prostředí, která požaduje posoudit 
záměr v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření obcí a dotčené veřejnosti, 
z nichž vyplývá požadavek na posouzení v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Souhrnné vypořádání připomínek 

1. Statutární město Havířov ve svém vyjádření uvádí, že nemá k předloženému oznámení záměru 
připomínky. 
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře 

 
2. Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, ve svém vyjádření neuvádí k předloženému 

záměru žádné připomínky.   
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
  

3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, ve svém vyjádření uvádí, že má 
k oznámení záměru zásadní připomínky a požaduje posouzení v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Připomínky se týkají zejména ochrany přírody a ochrany ovzduší.  

http://www.msk.cz/
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Oznamovatel v dokumentaci EIA zohlední připomínky uvedené ve vyjádření České inspekce životního 
prostředí, Oblastního inspektorátu Ostrava, č.j. ČIŽP/49/2021/10484 ze dne 28.12.2021. 

 
4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ve svém vyjádření 

konstatuje, že oznámení záměru dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv na zdraví lidí a životní prostředí  
a nepožaduje posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 

5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený 
správní orgán ve svém vyjádření upozorňuje na umístění záměru v chráněném ložiskovém území české 
části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí a v Chráněném ložiskovém území Rychvald      
– hořlavý zemní plyn. Dále upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona o lesích, o ochraně ZPF. 

 

Krajský úřad příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů posoudil předložený záměr ve smyslu § 45i zákona a ve stanovisku  
č. j. MSK 90481/2021 ze dne 30.7.2021 konstatoval, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 

6. Statutární město Ostrava – nemá k předloženému oznámení záměru připomínky. 
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 
7. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí – dává k předloženému oznámení 

záměru kladné vyjádření. Z hlediska ochrany má tuto připomínku – V situačním výkresu širších vztahů, 
který je přílohou oznámení, je jako součást stavby vyznačena přeložka Slezskoostravského náhonu (dle 
Centrální evidence vodních toků jde o VT Slezský Mlýnský náhon). V oznámení není v kapitole D.1.2. 
vyhodnocen vliv této přeložky na VKP vodní tok. Rovněž z doloženého biologického průzkumu není zřejmé, 
že byl tento zásah do vodního toku Slezský Mlýnský náhod podrobněji hodnocen. 

 
Oznamovatel v dokumentaci EIA zohlední připomínku uvedenou ve vyjádření Magistrátu města Ostravy, 
odboru ochrany životního prostředí, č.j. SMO/815124/21/OŽP/Mrt ze dne 21.12.2021. 

 
8. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství – ve svém vyjádření 

uvádí, že realizací záměru dojde k dotčení VKP (vodní toky, lesy). Z hlediska zájmů chráněných zákonem 
o ochraně přírody a krajiny, které jsou v kompetenci orgánu ochrany přírody, doporučuje klást zvýšený 
důraz na vyhodnocení míry poškození dotčených VKP, vlivu záměru na migrační propustnost krajiny 
a stanovení podmínek pro její zajištění (a to i v souvislosti s rekonstrukcí a přestavbou mostů přes vodní 
toky). Realizací záměru dále dojde ke kácení většího množství dřevin a zapojených porostů dřevin 
rostoucích mimo les. Orgán ochrany přírody doporučuje provést výpočet ekologické újmy vzniklé kácením 
dřevin a zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les pro účely stanovení výše náhradní výsadby 
a navrhnout náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením.  

 
Oznamovatel v dokumentaci EIA zohlední připomínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Frýdku            
-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MMFM 183472/2021 ze dne 20.12.2021. 

 
9. Veřejnost – obec Hnojník – ve svém vyjádření požaduje, aby byl záměr posouzen v celém procesu EIA, 

neboť dochází k zásahu do mnoha oblastí životního prostředí a veřejného zdraví a je potřeba jednotlivé 
dopady posoudit, případně posoudit důsledněji, prověřit variantní řešení a stanovit podmínky pro realizaci, 
které by mohly být dále připomínkovány. Dle názoru obce Hnojník nebyly obeslány všechny dotčené 
územní samosprávné celky, kterých se realizace záměru zásadně dotkne, což jsou obce, přes jejichž území 
má být vedená po dobu stavby nákladní vlaková doprava a osobní vlaková doprava má být nahrazena 
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dopravou autobusovou. Jedná se i o obec Hnojník. Dále je v oznámení uvedeno: zahájení stavby 1.9.2023, 
ukončení stavby 12.12.2026, doba výstavby 1199 dní. Z oznámení vyplývá, že pro tak dlouhou dobu nebyly 
posouzeny dopady na životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel v důsledku převedení nákladní vlakové 
dopravy na trať č. 322, úsek Dobrá – Český Těšín.  

 
Oznamovatel v dokumentaci EIA zohlední relevantní připomínky uvedené ve vyjádření obce Hnojník, 
č.j. OH/03428/276/2021/Hecz. ze dne 29.12.2021. 

 
10. Veřejnost – obec Střítež – ve svém vyjádření uvádí, že žádá o zahrnutí mezi obce dotčené záměrem. 

Hluková zátěž v obci již nyní překračuje povolené limity a předmětnou stavbou dojde zejména 
k významnému navýšení hluku, vibrací a komplikacím souvisejících s náhradní autobusovou dopravou, když 
bude zrušena i osobní vlaková doprava. Domníváme se, že tato trať bude v důsledku extrémní vlakové 
nákladní dopravy silně poškozena. Žádá tedy, aby investor v dostatečném předstihu před realizací stavby 
řešil i dopady na trati Český Těšín – Frýdek-Místek v souvislosti s hlukem, vibracemi a náhradní 
autobusovou dopravou. 
 

Vyjádření bylo doručeno po termínu, krajský úřad k němu tedy, v souladu s § 6 odst. 8 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, nepřihlíží. Nicméně pro úplnost a pro potřeby oznamovatele jej zde uvádí. 
 

11. Dotčená veřejnost – Občanské sdružení Střítež za zdravé životní prostředí z.s. – ve svém 
vyjádření požaduje, aby byl záměr projednaný v celém procesu EIA, neboť dochází k zásahu do mnoha 
oblastí životního prostředí a veřejného zdraví chráněného zákony a je potřeba jednotlivé dopady posoudit, 
případně posoudit důsledněji, prověřit variantní řešení a stanovit podmínky pro realizaci, které by mohly být 
dále připomínkovány. 
Dále jsou uvedeny připomínky, které se týkají rozšíření počtu obeslaných dotčených územních 
samosprávných celků, posouzení dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví po celou dobu výstavby, 
migrační trasy zvěře, nesouladů v oznámení, vlivů na trať č. 322, chybějícího variantního řešení spojky tratí 
č. 322  323 ve Frýdku-Místku, variantního řešení přeložky vodních toků, vymezení plochy pro nové lesní 
pozemky, místo trvalých záborů lesních pozemků o ploše 10 788 m2, variantního řešení u dočasných záborů 
lesních pozemků o ploše 6 682 m2. Dále dotčená veřejnost požaduje popis druhů stromů určených 
ke kácení, ponechání vysoce odolných stromů a stanovení podmínek náhradní výsadby a doplnit návrh 
opatření pro zmírnění dopadů stavby formulovaných v podmínkách. 

 
Oznamovatel v dokumentaci EIA zohlední relevantní připomínky uvedené ve vyjádření Občanského sdružení 
Střítež za zdravé životní prostředí z.s., ze dne 28.12.2021. 

 
 

Krajský úřad posuzoval náležitosti záměru s ohledem na zásady uvedené v příloze č. 2 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí a přihlédl ke skutečnosti, že z oznámení záměru nejsou zřejmé veškeré údaje nutné 
k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení a vydání rozhodnutí. V průběhu zjišťovacího řízení byly doručeny 
připomínky týkající se zejména ochrany přírody, migrační prostupnosti, vlivu na VKP a dotčenosti obcí v okolí 
záměru. Připomínky doručené v rámci zjišťovacího řízení a neúplnost údajů v oznámení potřebných k posouzení 
záměru vedou k nutnosti dopracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a s ohledem 
na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru  
na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím k požadavkům vzneseným v rámci zjišťovacího řízení, 
dospěl krajský úřad v souladu s ustanovením § 7 odst. (5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
k závěru, že podklady je nutné dopracovat a záměr bude posuzován v celém rozsahu tohoto zákona. 
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 
dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon  
o odpadech apod. 

 
 
 
 
Ing. Dana Kučová 
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 

 
 
 

 
 


		2022-01-14T12:26:24+0000
	Not specified




