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HODNOTENIA

navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský
Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa“ k, určený podľa § 30 zákona č.24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/
v znení neskorších predpisov
Navrhovateľ - Železnice Slovenskej republiky, Kleinensova 8, 813 61 Bratislava, IČO
31 364 501 v zastúpení REMING CONSULT, Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, IČO
35 729 023, predložil Okresnému úradu Liptovský Mikuláš odboru starostlivosti o životné prostredie
(ďalej len „OU-LM-OSZP“) dňa 23.07.2018 podľa §22 zákona zámer č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) zámer
„Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - PopradTatry (mimo), 5. etapa” na posúdenie podľa zákona.
Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate na úseku
Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. Etapa. Riešené územie je lokalizované v katastrálnom
území Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Podtureň, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Závažná
Poruba, Okoličné, Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Benice, Galovany.
OU-LM-OSZP doručil zámer v zmysle § 23 zákona rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu,
dotknutým orgánom, dotknutým obciam a zverejnil ho na internetovej stránke MŽP SR.
Po preštudovaní zámeru a s prihliadnutím na doručené stanoviská OU-LM-OSZP po prerokovaní
určuje podľa § 30 zákona nasledovný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti sa určuje podľa § 30 ods.2
písm. a) zákona nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neprijala) a
navrhovaného variantu.
2. ROZSAH HODNOTENIA
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy ohodnotení činnosti. Vzhľadom na povahu
a rozsah zámeru a jeho vplyvu je potrebné, aby správa o hodnotení činnosti obsahovala rozpracovanie
všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, s osobitným prihliadnutím na body uvedené v
častiach „Špecifické požiadavky“ tohto rozsahu hodnotenia.
2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa neurčuje časový harmonogram.
2.1.3. Podľa § 31 ods. 4 zákona navrhovateľ predloží správu o hodnotení činnosti OU-LM-OSZP v 2
písomných vyhotovenia a 1 kus na elektronickom nosiči dát podľa § 30 ods.2 písm. d) zákona
24/2006 Z.z.
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2.2 Špecifické požiadavky
2.2.1. Vypracovať aktuálnu hlukovú štúdiu s predikciou hluku a návrhom opatrení na ochranu
dotknutého územia v okolí stavby pred hlukom.
2.2.2. Riešiť preklenutie Galovianskej zátoky mostom.
2.2.3. Doplniť vyhodnotenie spolupôsobenia navrhovanej modernizácie železnice, existujúcej
diaľnice Dl, zastavaných území a iných bariér na migráciu zveri. Toto posúdenie riešiť s ohľadom na
kumulatívne vplyvy nielen na etapu č.5, ale aj na pripravované etapy: 2, 3 a 4 (identifikácia hlavných
migračných trás, identifikácie kolíznych úsekov z hľadiska úhynov, resp. výrazného obmedzenia
migrácie, vznik tzv. „pascí“ - kedy sa zver dostane medzi líniové cestné stavby, resp. priamo na
samotné cestné objekty). V nadväznosti na uvedené následne navrhnúť opatrenia.
2.2.4 Vyhodnotiť možné vplyvy na prípadné znečistenie vodnej plochy samotnou prevádzkou
vlakových súprav (odpad z toaliet, brzdné kvapaliny, oleje).
2.2.5. Vyriešiť napojenie osady v Hlbokom na cestnú sieť.
3.UPOZORNENIE
Podľa § 30 ods. 6 zákona platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje
verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonograme
spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý
orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej
zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu, ktorý ich
po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Ing. Miroslav Potančok
vedúci odboru
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