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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Vyjádření k Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí - „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též OŽPZ KrÚ), jako 
příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny 
podle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též zákon o ochraně přírody), po prostudování předloženého 
Oznámení záměru „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ 
zpracovaného v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., k posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, vydává následující vyjádření: 
 
Záměr zahrnuje rekonstrukci dvoukolejné elektrizované železniční tratě č. 250 Brno – Havlíčkův 
Brod, od ŽST Křižanov po ŽST Sklené nad Oslavou, včetně zmíněných železničních stanic v km 
60,984 do km 69,716. V tomto úseku bude kompletně rekonstruovaný železniční spodek, 
železniční svršek, nástupiště, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, elektro zařízení a 
trakce. Daný úsek se nachází v Kraji Vysočina, katastrálních území Kozlov u Křižanova, Dobrá 
Voda u Křižanova, Jívoví, Radenice a Sklené nad Oslavou.  
Součástí záměru bude také pokládka nového traťového zabezpečovacího zařízení na 
jednokolejné neelektrizované železniční trati č. 252 Studenec – Křižanov, od ŽST Velké Meziříčí 
po ŽST Křižanov v km 24,025 do km 33,305. Daný úsek se nachází v Kraji Vysočina, 
katastrálních území Kozlov u Křižanova, Martinice u Velkého Meziříčí a Velké Meziříčí. 
Účelem stavby je zlepšení parametrů trati ve stávající trase a na stávajících pozemcích. Dojde 
ke zvýšení rychlosti průjezdů vlaků, zlepšení komfortu a současně bezpečnosti železniční 
dopravy. 
 
Oznámení posuzuje všechny přírodní prvky, které se nalézají v řešeném úseku nebo  jeho 
blízkém okolí. Záměr běží v úseku 64,2 – 64,4 km podél hranice přírodní památky Šebeň. Do 
samostatného chráněného území nezasahuje, ale leží v jeho ochranném pásmu. Pokud mají být 
v ochranném pásmu realizovány stavební činnosti, terénní či vodohospodářské úpravy, použity 
chemické prostředky nebo změny kultury pozemků, je potřeba požádat o souhlas orgán ochrany 
přírody (zde OŽPZ KrÚ) dle § 37 zákona o ochraně přírody. Stávající železniční trať se kříží 
nebo je v souběhu s regionálním biokoridorem RK1 402/4 Mostiště – Nesměř a lokálními prvky 
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ÚSES v obcích Velké meziříčí, Radenice, Jívoví, katastrálním území Dobrá Voda a Kozlov. 
Území mezi Skleným nad Oslavou a Jívoví je zařazeno mezi migračně významná území. 
V rámci stavby budou opraveny mostní objekty převádějící pozemní komunikace, propustky 
převádějící občasné i trvalé vodní toky a bude provedena sanace skalního svahu v km 66,95 – 
68,5. V zájmové oblasti se nenachází žádný přírodní park, lokalita soustavy Natura 2000, 
památný strom ani registrovaný významný krajinný prvek.  
Během terénních průzkumů (červen a srpen) nebyly v zájmovém území zaznamenány druhy 
zvláště chráněných rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Vyskytují se zde druhy 
zařazené do Červeného seznamu ČR, a sice konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia), 
hruštička menší (Pyrola minor) a koromáč olešníkový (Silaum silaus) - druhy řazené do 
kategorie ohrožené a jilm vaz (Ulmus laevis), druh vyžadující další pozornost (C4a). Zoologické 
průzkumy prokázaly výskyt několika zvláště chráněných druhů živočichů nebo jejich sídel. 
Předpokládá se, že realizace záměru bude mít negativní vliv na populace mravenců rodu 
(Formica) a obojživelníků - kuňku obecnou, skokana zeleného, čolka obecného a čolka 
horského.  V souvislosti s rekonstrukcí dojde ke kácení, řezání dřevin. 
   
OŽPZ KrÚ požaduje zapracovat opatření navržená ke zmírnění negativních vlivů na přírodní 
prvky krajiny v kapitole D.4. (tj. stanovení odborného ekodozoru, kácení bude probíhat mimo 
období rozmnožování ptáků, ochrana dřevin dle normy ČSN 839061) a navržený plán 
organizace výstavby v kapitole B.1.6. do projektové dokumentace.  

OŽPZ KrÚ nepožaduje další posouzení záměru dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdější předpisů. Zásah do biotopů zvláště chráněných druhů je 

OŽPZ KrÚ řešen v samostatném řízení. 
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Ing. Dagmar Santander Garcia Morávková 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 


