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Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu 
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 14.11.2014 oznámení 
společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc, IČ: 70994234 o záměru „Výstavba nové železniční zastávky Baťův 
kanál - Výklopník“, k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín.  

Jedná se o záměr, který je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II, sloupec B – bod 9.2 – 
Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace 
železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a 
překladišť. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné 
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a 
měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona. 

 

Identifikační údaje: 

Název:  Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál - Výklopník 
Umístění:  Jihomoravský kraj 
okres   Hodonín 
k.ú.   Sudoměřice 

Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc, IČ: 70994234 

 

 

Váš dopis zn.:   
 
 
                      Dle rozdělovníku 
 

Ze dne:  
Č. j.: JMK  130053/2014 
Sp. zn.: S-JMK  130053/2014 OŽP/Mar 
Vyřizuje: Ing. Jana Marvanová 
Telefon: 541652633 
Datum:  17.12.2014  
 
 
 
 

 

„Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál - Výklopník“, k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín – 
závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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Charakteristika záměru:  

Záměrem investora je zřízení nové železniční zastávky na regionální trati č. 373 mezi Rohatcem a 

Sudoměřicemi v blízkosti technické památky výklopník při Baťově kanále v k.ú. Sudoměřice. 

Nástupiště sezónní železniční zastávky bude vybudováno před železničním mostem v km 3,896 po 

levé straně traťové koleje ve směru staničení. Nástupiště bude vybaveno přístřeškem pro cestující 

a osvětlením. Přístupová komunikace bude vedena od stavby výklopníku směrem k nástupišti. 

V rámci stavby budou provedeny úpravy kolejového roštu.  

Zahájení stavby: 04/2016  

Dokončení stavby: 05/2016 

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ke zveřejněnému oznámení se v zákonem stanovené lhůtě vyjádřil: Jihomoravský kraj, Městský 
úřad Hodonín odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje a Česká 
inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Brno. 

 Jihomoravský kraj (vyjádření ze dne 11.12.2014, evidováno pod č.j. JMK 139659/2014) 
nepožaduje další posuzování záměru ve smyslu uvedeného zákona. 

 Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 02.12.2014, evidováno pod 
č.j. MUHOCJ 1152012/2014 OŽP-vyj) nepožaduje záměr „Výstavba nové železniční zastávky 
Baťův kanál - Výklopník“, k.ú. Sudoměřice, okr. Hodonín, dále posuzovat dle výše citovaného z. 
č. 100/2001 Sb.  

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (vyjádření ze dne 01.12.2014, 
evidováno pod č.j. KHSJM 53649/2014/HO/HOK) nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona 
č. 100/2001 Sb.  

 Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Brno (vyjádření ze dne 11.12.2014, 
evidováno pod zn. ČIŽP/47/ŘI/1418606 002/14/BLV) nemá k záměru z hlediska ochrany 
životního prostředí připomínky. 

 

Závěr: 

Záměr „Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál - Výklopník“, k. ú. Sudoměřice, okres 
Hodonín, naplňuje dikci bodu 9.2, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona 
stanoví, že uvedený záměr  

        

      nebude posuzován 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Odůvodnění: 

Dle ustanovení § 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. Odbor životního prostředí ve 
zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních. 
Přihlédl rovněž k charakteru záměru a jeho umístění.  

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, 
že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly 
další pokračování procesu posuzování.  

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu 
odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr 
zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 
správním úřadům. 

Dotčenou obec Sudoměřice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 
prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy 
a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území 
obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Sudoměřice o 
zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším 
způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. 

    

   
 
                     
 
 
 
 
                                        Ing. Jiří Hájek, v. r. 

pověřen vedením odboru životního prostředí 
  
 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Jana Marvanová 

 

 

 

 

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet 
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 marvanova.jana@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz  

 

otisk razítka 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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Rozdělovník: 

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední 
desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru 
zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce: 

 Obec Sudoměřice, k rukám starosty, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice (DS) 

 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - zde 
 

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady: 
 Městský úřad Hodonín, OŽP, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín (DS) 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno (DS) 

 ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)  
  
Dále obdrží: 

 Městský úřad Strážnice, stavební úřad, náměstí Svobody 503, 696 62 Hodonín (DS) 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 779 00 Olomouc (DS) - včetně doručených vyjádření 

 Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc (DS) - včetně doručených 
vyjádření 

 
 
 
Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Sudoměřice a Jihomoravský kraj) 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    

  

 

 

 razítko a podpis 
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