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30. května 2019

Žádost o změnu způsobu pořizování aktualizace ZÚR Moravskoslezského kraje

Správa železniČní dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), požádala o pořÍzenj
aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A-ZÚR) zkráceným postupem
dopisem č. j. 44560/44560/2018-SŽDC-GŘ-O26 ze dne 30.8.2018 a to změnu koridoru územní
rezervy vysokorychlostní železnice v úseku ze ŽST Ostrava-Svinov na hranice
Moravskoslezského a Olomouckého kraje na koridor umožňujÍcÍ realizaci veřejně prospěšné
stavby.
V rámci žádosti SŽDC doložila stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP)
Č. j. MZP/2018/710/2904, které i s odkazem na stanoviska příslušných orgánŮ ochrany přírody
a nevyloučilo významný negativní vliv A-ZÚR na lokality soustavy NATURA, v souladu s § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny. S ohledem na snahu o maximální urychleni přípravy
záměru VRT oslovila SŽDC MŽP s žádostí o předběžné projednání ve smyslu § 15 zákona
Č. 100/2001 o posuzování viivů na životní prostředí V rámci tohoto jednání, které proběhlo
29.5.2019, jsme dospěli k závěru, že s ohledem na navržené řešení vedení trasy VRT,
zasahujÍcÍ Částečně do lokality NATURA - CHKO Poodří, a požadavkŮm ve stanovisku MŽP, není
možné v tomto případě postupovat zkráceným postupem pořizování A-ZÚR.
S ohledem na výše uvedené proto žádáme o změnu zpŮsobu pořizování A ZÚR
Moravskoslezského kraje, tak aby v rámci zpracování ZÚR bylo možné vyhodnotit varianty
řešeni nové tratě. Druhou zpracovanou variantu vedeni trasy VRT Vám zašleme na vyžádání.
S ohledem na vysokou prioritu uvedeného záměru si Vás dovolujeme požádat o maximální
možné urychleni procesu této změny, tak aby mohla SŽDC přikročit ke zpracováni navazujÍcÍch
podkladŮ
V případě potřeby dop|ňujÍcÍch informací a podkladŮ se na nás obraťte.
Děkujeme za spolupráci.
s přátdským("uzdŕav
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