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Vážený pane starosto,

dne 21. ledna 2022 jsem obdržela společné vyjádření Obce Křešice a dalších 10 obcí 
Ústeckého kraje, ve kterém je vyjádřen nesouhlas s nově navrženým trasováním 

vysokorychlostní tratě (dále jen „VRT') Praha - Drážďany, resp. jejím odklonem od územní 

rezervy pro koridor této VRT, který je dlouhodobě stabilizován ve schválených Zásadách 
územního rozvoje Ústeckého kraje (dále také „ZÚR").

Pro Vaši informaci Vám k problematice trasování VRT v rámci Ústeckého kraje sděluji, 

že oprávněný investor. Správa železnic, státní organizace zažádal v listopadu loňského roku 
Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP") v rámci zkráceného postupu pořizování 

návrhu obsahu Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje o vydání stanoviska dle 

ustanovení § 42a odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), zda má být 

návrh obsahu aktualizace ZÚR posouzen z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. Návrhem 

obsahu aktualizace ZÚR má být variantní vymezení návrhového koridoru pro novou trasu VRT 

v úseku od hranice kraje Ústeckého a Středočeského u obce Mnetěš přes Ústí nad Labem 

ke státní hranici CZ/SRN a současně zrušení stávající územní rezervy VRT-ZRl vedené mimo 
Ústí nad Labem. Jelikož návrh obsahu aktualizace ZÚR může mít dle názoru MŽP významný 

vliv na životní prostředí, resp. na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit 
(dále jen „EVL") nebo ptačích oblastí (dle jen „PO"), MŽP vydalo stanovisko s tím, že je 

nezbytné provést jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí postupem dle stavebního 

zákona včetně posouzení podle § 45i odst. 2 a 13 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zároveň stanovilo podrobnější požadavky na obsah 

a rozsah vyhodnocení vlivů zmiňované aktualizace na životní prostředí a na EVL nebo PO. MŽP 

požaduje důsledně vyhodnotit vliv jednotlivých variant koridorů pro VRT na veřejné zdraví 

obyvatel, a to včetně vlivů na lidská sídla s důrazem na hluk, pohodu obyvatelstva a další 

determinanty. Za tímto účelem MŽP zároveň doporučuje, aby se na zpracování příslušné části 

tohoto posouzení podílela osoba s osvědčením odborné způsobilosti pro oblast posuzování 

vlivů na veřejné zdraví vydaným Ministerstvem zdravotnictví. Výstupem tohoto tzv. procesu



SEA je stanovisko, které bude obsahovat požadavky na eliminaci či minimalizaci zjištěných 
potenciálních negativních vlivů aktualizace ZÚR na životní prostředí.

S požadavky, aby záměry VRT nebyly plánovány, připravovány či byly navrženy v jiné stopě, 
je třeba se obracet na oprávněného investora a jeho zřizovatele, kterými jsou Správa železnic, 
s. o., jak bylo uvedeno výše, a Ministerstvo dopravy. Dle informací Správy železnic, s. o., je 
důvodem nově navrženého trasování připojení města Ústí nad Labem, které by v rámci 

původního trasování nebylo možné nebo bylo komplikované. Ministerstvo životního prostředí, 
coby příslušný úřad, který je správním orgánem, může v procesech podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí") postupovat výhradně v mezích tohoto 

a dalších zákonů. Vlivy, na které upozorňujete, budou v procesech podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí či stavebního zákona objektivně posouzeny, a teprve 

po vyhodnocení jejich přijatelnosti nebo nepřijatelnosti z hlediska plnění limitů a požadavků 

platných právních předpisů bude z pohledu státní správy zřejmé, zda existuje zákonný důvod 

s jednotlivými záměry souhlasit nebo nesouhlasit. Vážím si Vašeho pozvání na schůzku, které 

se ale s ohledem na výše popsané kompetence Ministerstva životního prostředí nebudu moci 

zúčastnit.

S pozdravem

Ing. Bc. Anna Hubáčková

Vážený pan 
Míchal Mančal
starosta 
Obec Křešice 
Nádražní 84 
411 48 Křešice
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Ověřovací doložka konverze do souboru obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 146471373-257981-220301103610, že tento soubor, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekretariát ministryně
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 01.03.2022
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