
Proces posuzování vlivů 

stavebních záměrů na 

životní prostředí (EIA) v 

přípravě staveb SŽDC s. o. 

 

Praha, 20. 6. 2016 



ÚTS 

• Vyhledávání stopy - variantní návrhy do územních plánů 

• Podklad pro dokumentaci EIA (záměry posouzené dle 
zákona č. 244/1992 Sb.) 

SP 

• Výběr optimální varianty (vč. CBA) 

• Součástí základní informace o životním prostředí 

PD 

• Dokumentace pro územní řízení 

• V současné době zpravidla podklad pro dokumentaci EIA 

projekt 

• Dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a 
realizaci stavby 

  

Kroky přípravy u staveb drah v ČR 
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ÚTS/SP 

• Proces posouzení více variant (+) 

• Nedostatečná podrobnost pro standardizované 
hodnocení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. (-) 

PD 

• Dostatečné informace pro hodnocení dle zák. 
č. 100/2001 Sb. (+) 

• Hodnocení jedné varianty + nulové varianty (-), 
varianta doporučená SP (zpracování více 
variant v této podrobnosti - nákladné) 

  

Posouzení variant z hlediska ŽP 
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Podklad pro provedení procesu EIA:  

• 80% přípravné dokumentace (oznámení – součástí  PD - druhá fáze 
zpracování) 

• Oznámení - zadáváno v rozsahu přílohy č. 4 zákona  
č. 100/2001 Sb. 

Navazující řízení – ÚR 

• Závěr z procesu EIA (ZZŘ/Stanovisko) - zapracován do PD stavby k 
ÚR (DUR) 

• V této fázi se nepředpokládají žádné změny technického řešení od 
provedeného procesu EIA 

Navazující řízení – SP 

• P kapitola – Změny stavebního záměru od fáze, kdy byl proveden 
proces EIA (PD) – dále postup dle  
§ 9a odst. 4) 

 

Proces EIA v přípravě staveb SŽDC SSZ dle 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění změny 

zákona č. 39/2015 Sb. 
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Podklad pro provedení procesu EIA :  

• Územně technická studie, Studie proveditelnosti, PD 

• Oznámení je zpracováváno samostatně v rozsahu přílohy č. 4 zákona  

č. 100/2001 Sb.: 

– 1 varianta + nulová 

– více variant 

Navazující řízení – ÚR 

• PD - kapitola změny stavby od procesu EIA 

• ZZŘ/Stanovisko - zapracováno do PD stavby k ÚR (DUR) 

• Zezávaznění/ověření stanoviska - přechodná ust. zákona (Čl. II odst.1.) 

• Závazné stanovisko ke změnám záměru dle § 9a) odst. 4) 

Navazující řízení – SP 

• P - kapitola změny stavby od procesu EIA 

• Závazné stanovisko ke změnám záměru dle § 9a) odst. 4) 

 

 

Proces EIA v přípravě staveb SŽDC SSZ dle 

zákona  č. 100/2001 Sb., po právní účinnosti 

změny zákona č. 39/2015 Sb. (aplikace 

přechodných ustanovení) 
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Podklad pro provedení procesu EIA :  

• Územně technická studie, Studie proveditelnosti, PD 

• Oznámení je zpracováno samostatně v rozsahu přílohy č. 4 zákona  

č. 100/2001 Sb.: 

– 1 varianta + nulová 

– více variant  

Navazující řízení – ÚR 

• Závěr z procesu EIA (ZZŘ/Stanovisko) je zapracován do PD stavby 

k ÚR (DUR) 

Navazující řízení – SP 

• Pokud došlo ke změnám projektu stavby – žádost na příslušný úřad 

o posouzení, zdali se jedná o významnou změnu 

 

Proces EIA v přípravě staveb SŽDC SSZ dle 

zákona č. 100/2001 Sb., Před právní účinností  

změny zákona č. 39/2015 Sb. 
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Podklad pro provedení procesu EIA :  

• Územně technická studie 

• Oznámení bylo zadáváno samostatně v rozsahu dokumentace 

příloha č. 3 zákona č. 244/1992 Sb.: 

– více variant  

– 1 varianta + nulová 

 

Navazující řízení – ÚR 

• Závěr z procesu EIA (ZZŘ/Stanovisko) je zapracován do PD stavby 

k ÚR (DUR) 

 

Navazující řízení – SP 

• Pokud došlo k výrazným změnám projektu stavby – žádost na 

příslušný úřad o posouzení, zdali se jedná o významnou změnu 

 

Proces EIA v přípravě staveb SŽDC SSZ dle 

zákona č. 244/1992 Sb.  
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Příklad - Železniční uzel Praha 
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Terminál KD 



Studie „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Běchovice, 

3. část“ (IKP CE 2006 pro SŽDC) 

  

Dosavadní příprava záměru 
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- prověřeno 5 variant vedení trati Praha-Malešice – Praha-Libeň v místě 

křížení: 

• varianty 1 a 2 vedoucí pod tratí Kolín – Praha nepřijatelné z důvodu zvětšení stoupání 

ve směru Praha-Libeň – Praha-Malešice (- Praha-Uhříněves) na 18.-.27 ‰; 

• varianta 3 vedoucí nad tratí Kolín – Praha s větším úhlem křížení (kratším mostem) 

odmítnuta Městskou částí Praha 9 z důvodu přiblížení obytné zástavbě; 

• varianta 4 vedoucí nad tratí Kolín – Praha s velmi ostrým křížením (tunelovým 

mostem) odmítnuta jako technicky příliš komplikovaná; 

• varianta 5 vedoucí nad tratí Kolín – Praha s úhlem křížení 32° (delším mostem) byla 

doporučena. 

-   varianta 5 v roce 2006 kladně projednána s Úřadem MČ Praha 9 



 

Studie „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Běchovice, 

3..část“ (IKP CE 2006 pro SŽDC) 

  

Dosavadní příprava záměru 
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Dosavadní příprava záměru 

11 

- studie proveditelnosti obsahující mimoúrovňové křížení tratí u žst. 

Praha-Libeň po projednání s JASPERS schválena Ministerstvem 

dopravy dne 22.8.2013 

 

- zpracována dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace 

traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“ (IKP CE 

2014 pro SŽDC) 

 

- zpracováno Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

- ZZŘ (MŽP) dne 13.1.2015 - nutné dokumentaci dopracovat – aktuálně 

probíhá 
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