
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.J.: KUOK 21071/2014                            V Olomouci dne 26. 2. 2014
SpZn.: KÚOK/10676/2014/OŽPZ/7119
Sp. a skart. znak: 208.3-V/10
Vyřizuje: Ing. Lenka Barochová
tel.: 585 508 627
fax: 585 508 424
e-mail: l.barochova@kr-olomoucky.cz

                 Dle rozdělovníku

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 o posuzování vlivů na životní 
prostředí“)

Identifikační údaje:

Název:

„Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Stručná charakteristika záměru:

Předmětem záměru je komplexní přestavba železniční stanice Hanušovice za účelem 
zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících a zvýšení bezpečnosti 
železniční dopravy. Bude modernizováno zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení 
a rozvody, včetně osvětlení. V důsledku instalace nových zařízení budou provedeny 
stavební úpravy ve výpravní budově a sneseny pozemní objekty stavědla č. 1 a č. 2, vč. 
skladu vedle stavědla č. 1.  Dále je navržena rekonstrukce železničního spodku a svršku, 
vč. odvodnění. Bude dokončena rekonstrukce systému nástupišť, dojde k zajištění 
bezbariérového přístupu. Současně bude provedena rekonstrukce železničního přejezdu 
v km 70,623, rekonstrukce na železničních mostech v km 69,743 a 69,725, na propustcích 
v km 69,783, 69,985, 70,479 a 70,519 a zárubních zdech. 

Umístění:

Kraj: Olomoucký
Obec:                Jindřichov, Malá Morava, Hanušovice
Kat. území: Hanušovice, Žleb, Vlaské, Hynčice nad Moravou, Pleče, Pusté       
                               Žibřidovice

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 04/2016

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 08/2016

mailto:l.barochova@kr-olomoucky.cz
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Údaje o oznamovateli:

Firma: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Identifikační číslo: 709 94 234

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00

Oprávněný zástupce oznamovatele:   Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 8,                        

                                                                772 00 Olomouc                                     

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru bylo doručeno 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních 
samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk, České 
inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc, Olomouckého kraje a 
obce Jindřichov. V žádném z těchto vyjádření nebyl vznesen požadavek na aplikaci 
procesu EIA.

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany životního prostředí

Orgán ochrany ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší není třeba záměr posuzovat dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí.

Orgán odpadového hospodářství
K uvedenému záměru nemáme připomínky. 

Oddělení lesnictví

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je 
v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 

Vzhledem k tomu, že záměr je umístěn do 50 m od okraje lesa, bude příslušným k vyjádření 
podle ustanovení § 48a odstavec 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, zde Městský úřad Šumperk.

Oddělení ochrany přírody

Natura 2000
Stanovisko, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti, bylo vydáno orgánem ochrany přírody dne 9. 12. 2013 (č.j.: 
105066/2013).
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Orgán ochrany přírody
Před začátkem prací doporučujeme chemickou likvidaci invazních druhů rostlin, aby 
nedošlo k jejich rozšiřování odvozem, nebo převrstvení podloží, ve kterém rostou. 

V případě rekonstrukce propustků používaných k převádění trvalých průtoků je třeba 
použít k jejich přestavbě rámový typ propustku s nezpevněným dnem a migrační lavicí 
na jedné straně.

Vyústění všech rekonstruovaných propustků je třeba řešit bezbariérově, přirozeným 
způsobem umožňujícím migraci všech živočichů.

V odtokových kanálech podél zárubních zdí v drážních km 70.250-70,380 a 70,488-70,649 
je pravděpodobný výskyt obojživelníků v období jarního rozmnožování. Je třeba zde 
v tomto období provést průzkum. V případě prokázání výskytu obojživelníků zajistit jejich 
transfer do náhradní lokality.

Zohledněno – viz. podmínky závěru zjišťovacího řízení. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
Záměr si dle informace oznamovatele nevyžádá zábor zemědělské půdy. Ze strany 
orgánu ochrany ZPF Krajského úřadu Olomouckého kraje k němu proto není 
připomínek.                                  

Oddělení vodního hospodářství

Severozápadní část stavby se částečně nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV) – Žamberk – Králíky (stanoveno nařízením vlády č. 10/1979 Sb.) a 
severovýchodní část stavby je navržena na hranici uvedeného CHOPAV. Zájmová lokalita 
se nachází v záplavovém území řeky Moravy a Branné. Část stavby bude umístěna 
v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje – ochranné pásmo 1. stupně pro odběr vody 
pivovaru Holba.

Z hlediska veřejných zájmů na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je 
v působnosti KÚOK OŽPZ, je navrhovaná stavba možná za předpokladu splnění 
následující podmínky:

1. Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani množství 
povrchových a podzemních vod.

K vydání vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je příslušný Městský úřad Šumperk, 
Odbor životního prostředí.

Zohledněno – viz. podmínky závěru zjišťovacího řízení.

 Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů) 

Vodoprávní úřad nepožaduje za nutné záměr dále posuzovat podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí.

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, dále jen „ZOPK“)

V projektové dokumentaci pro územní řízení požaduje upřesnit rozsah celého staveniště, 
rozsah a lokalizaci kácení jednotlivých druhů dřevin, a to především ve vztahu k zásahu 



4

do významných krajinných prvků (dále též „VKP“ - v tomto případě vodních toků a jejich 
údolních niv), v případě přímého zásahu do vodního toku uvést rozsah dotčení (na jeho 
základě provést případný hydrobiologický průzkum) a celkové hodnocení vlivu akce 
na VKP.

Zohledněno – viz. podmínky závěru zjišťovacího řízení.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění)

Nedojde k dotčení ZPF, bez připomínek.

Státní správa lesů (zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů) 

Dojde k dotčení ochranného pásma lesa. Záměr postačí ošetřit v následných správních 
řízeních.

Orgán odpadového hospodářství (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění)

Nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Upozorňuje, že v případě užití zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 
k zákonu o ochraně ovzduší (např. recyklační linky, náhradní zdroje el. energie –
dieselagregáty, jednorázové aplikace nátěrových hmot dle bodu 4.1.1 přílohy č. 5 k vyhl. 
č. 415/2012 Sb.) by bylo třeba vydat závazné stanovisko dle ust. § 11 odst. 3 cit. zákona.

 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc

Navrhuje doplnění opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů uvedených v bodě D.4 oznámení o opatření ve fázi realizace:

Při zkrápění používaných komunikací, zařízení a staveniště, čištění stavebních 
mechanismů nebo nákladních automobilů a odvodnění staveniště, kdy nelze zajistit kvalitu 
a vyloučit znečištění odváděných vod, učinit taková opatření, aby nedošlo k znečištění a 
přímému odtékání vod do vodních toků a ploch s možným výskytem vodních, resp. 
na vodu vázaných živočichů.

Upozorňuje, že pokud budou realizací záměru produkovány dřevěné železniční pražce 
jako odpad, tj. v případě, že pro ně nebude zajištěno původního využití jako technického 
prvku železničního svršku, je třeba jej zařadit v souladu se sdělením č. 26 uvedeným 
ve Věstníku MŽP pod kat. č. 17 02 01 Dřevo, kategorie nebezpečný.

Dále ČIŽP upozorňuje na faktické nepřesnosti obsažené v předloženém oznámení 
záměru, chybně citovanou legislativu.  

Zohledněno – viz. podmínky závěru zjišťovacího řízení. 

Faktické nepřesnosti uvedené v oznámení budou v projektové dokumentaci pro následná 
správní řízení opraveny. 
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 Olomoucký kraj

Záměr není v rozporu se strategickým dokumentem – Programem rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje, není ani v rozporu se Zásadami územního rozvoje pro území 
Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 (opatření obecné povahy č.j. KUOK 
28400/2011 ze dne 22. 4. 2011, které nabylo účinnost 14. 7. 2011). Olomoucký kraj 
nepožaduje dále tento záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Potřebnou ochranu životního prostředí a dopady realizace tohoto investičního 
záměru lze dostatečně posoudit a zajistit při následných správních řízeních. 

 Obec Jindřichov

Nepovažuje za nutné záměr posuzovat ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, otázky životního prostředí postačí ošetřit v následných správních řízeních. 

Závěr:

Záměr „Rekonstrukce žst. Hanušovice“ naplňuje dikci bodu 9.2 „Novostavby (záměry 
neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; 
novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť.“
kategorie II, přílohy č. 1, 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. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 
citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude 
mít významný vliv na životní prostředí a zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona 
posuzován. 

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného dle § 7 citovaného zákona, kdy ze strany 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy nebyly vzneseny připomínky k uvažované 
investici takového charakteru, jež by poukazovaly na významný negativní vliv záměru 
na životní prostředí a obyvatelstvo v dané lokalitě, a tedy nutně vedly k posuzování 
záměru v celém rozsahu a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 citovaného 
zákona došel krajský úřad k závěru, že záměr 

„Rekonstrukce žst. Hanušovice“

n e b u d e

d á l e   p o s u z o v á n   p o d l e   c i t o v a n é h o   z á k o n a

Podmínkou realizace záměru je, aby v dalších fázích povolovacích řízení záměru 
byla dodržena opatření uvedená v části D IV. oznámení “Opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ a dále 
připomínky a doporučení uvedená v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a 
územních samosprávných celků. Připomínky, doporučení a podmínky tohoto závěru 
zjišťovacího řízení budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace 
a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.



6

Budou zohledněny následující podmínky, za kterých je možno výše uvedený záměr 
realizovat:

1. V případě rekonstrukce propustků používaných k převádění trvalých průtoků 
je třeba použít k jejich přestavbě rámový typ propustku s nezpevněným dnem 
a migrační lavicí na jedné straně. Vyústění všech rekonstruovaných 
propustků je třeba řešit bezbariérově, přirozeným způsobem umožňujícím 
migraci všech živočichů. 

2. V odtokových kanálech podél zárubních zdí v drážních km 70.250-70,380 a 
70,488-70,649 je pravděpodobný výskyt obojživelníků v období jarního 
rozmnožování. Je třeba zde v tomto období provést průzkum. V případě 
prokázání výskytu obojživelníků zajistit jejich transfer do náhradní lokality.

3. Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani 
množství povrchových a podzemních vod.

4. V projektové dokumentaci pro územní řízení bude upřesněn rozsah celého
staveniště, rozsah a lokalizace kácení jednotlivých druhů dřevin, a to 
především ve vztahu k zásahu do významných krajinných prvků (dále též 
„VKP“ - v tomto případě vodních toků a jejich údolních niv), v případě 
přímého zásahu do vodního toku bude uveden rozsah dotčení (na jeho 
základě bude proveden případný hydrobiologický průzkum) a celkové 
hodnocení vlivu akce na VKP. 

5. Při zkrápění používaných komunikací, zařízení a staveniště, čištění 
stavebních mechanismů nebo nákladních automobilů a odvodnění staveniště, 
kdy nelze zajistit kvalitu a vyloučit znečištění odváděných vod, je nutno učinit
taková opatření, aby nedošlo k znečištění a přímému odtékání vod do vodních 
toků a ploch s možným výskytem vodních, resp. na vodu vázaných živočichů.

Odůvodnění:

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.

K výše uvedenému záměru bylo v zákonné lhůtě doručeno 5 vyjádření dotčených 
správních úřadů a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Šumperk, České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc,
Olomouckého kraje a obce Chromeč. V žádném z těchto vyjádření nebyl vznesen 
požadavek na aplikaci procesu EIA. 

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

Krajský úřad stanovil podmínky pro realizaci záměru, které budou řešeny v rámci další již 
podrobně zpracované dokumentace k územnímu a následnému stavebnímu řízení. 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků 
doručených během zjišťovacího řízení.
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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 dospěl krajský úřad na základě 
dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr není nutno posuzovat v rozsahu 
celého zákona za předpokladu zohlednění podmínek uvedených v závěru zjišťovacího 
řízení.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních 
předpisů. 

Obce Jindřichov, Malá Morava, město Hanušovice a Olomoucký kraj (jako dotčené
územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně 
ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 

Zároveň žádáme obce Jindřichov, Malá Morava a město Hanušovice o zaslání 
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.
                                   

                                                                                  otisk úředního razítka
                                                

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence 

Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník: 

Dotčené územní samosprávné celky

• Obec Jindřichov, Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov u Šumperka  

• Obec Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice 

• Město Hanušovice, Hlavní ulice 92, 788 33 Hanušovice 

• Olomoucký kraj

Dotčené správní úřady

• Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

• Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31,

           787 01 Šumperk

• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní          

           pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 36 Šumperk

• ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Oprávněný zástupce oznamovatele

• Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

Na vědomí

• MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

• MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65,   

           110 00 Praha 10

• Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
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