
Vážení občania,

na základe listu Ministerstva životného prostredia SRvo veci "Rozšírenia železničnej trate Nordbahn,
úsek Viedeň - SíiBenbrunn- štátna hranica vedra obce Bernhardsthal, km 11,900 až km 78,000" Vám
oznamujeme, že do 9.12.2016 môžete na Obecný úrad Záhorská Ves zasielať pripomienky

k uvedenému zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Údaje k zámeru
tvoria prílohu oznámenia alebo zámer je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi počas
pracovných hodín.



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námesti.e..Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava

•
1-·ILAVhJ/:., 29

900 G5 ZÁHORSKÁ VES •
Došlo dr'ía: 2 2 -11- 2016
C!~.pOcl3t -.--.--.-----.lli~
Zákl C :_jkl zn _
Prílohy ._ Sk.zn _
VybavuJe .__

a list Číslo/zo-dňa-Naše číslo
8175/20 16-1.7/rs

Podľa rozdel'ovníka

• •
Vybavuje/.
Ing. R. Skorka
02/5956 2442
roman.skorka@enviro.gov.sk

Bratislava
18.11.2016

Vec

Rozšírenie železnične' trate Nordbahn úsek Viedeň - Sii13enbrunn_ štátna hranica vedl'a
obce Bernhardsthal km 11 900 až km 78 000" - oznámenie o redložení zámeru navrhovane'činnosti

Dňa 17. 10. 2016 bol podl'a jednotliVých ustanovení Dohovoru o hodnotení vplyvov na
životné prostredie presahujúcich štátne hranice, Smernice Európskeho parlamentu a Rady
20 l1l92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné
prostredie a podl'a zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon") na
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie (d'alej len "MŽP SR") doručený krajinou pôvodu, t. j. Rakúskom, zámer
navrhovanej činnosti "Rozšírenie železničnej trate Nordbahn, úsek Viedeň _ SujJenbrunn _
štátna hranica vedl'a obce Bernhardsthal, km 11,900 až km 78,000" navrhovatel'a äBB-
Infrastruktur AG, Praterstern 3, 1020 Wien.

Ako príslušný orgán pre posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice podl'a § 40
ods. 2 zákona Vám zasielame ako dotknutému orgánu, resp. dotknutej obci podl'a § 51 zákona
preloženú čast' dokumentácie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska,
či sa Slovenská republika chce zúčastniť posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice.
Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese:

http://www.enviroportal. sklskl eia!detai l/rozsirenie-zel eznicnej _trate- nordbahn-usek-
vieden-su-enbrunn-statna_hr

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby infonnovala o tejto skutočnosti verejnosť do 3
pracovných dní po doručení tohto oznámenia na svojom webovom sídle, ak ho má obec
zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti oznámila, kde a kedy možno do
dokumentácie nahliadnut', v akej lehote môže verejnost' zasielat' pripomienky a miesto, kde
môžu pripomienky podávat'. Zároveň žiadame zabezpečit' sprístupnenie dokumentácie pre
verejnost' po dobu najmenej 21 dní od zverejnenia uvedených infonnácií.

mailto:roman.skorka@enviro.gov.sk


ÚDAJE K ZÁMERU:
Všeobe'cne:

Zároveň s treťou vyhláškou o vysokorýchlostných železničných úsekoch (8G81 1994/83) bol
železničný úsek ä8B 11401 Viedeň - štátna hranica pri obci Bernhardsthal vyhlásený za
vysokorýchlostný Úsek. Jedná sa tu o úsek železničnej dial'kovej prepravy v zmysle zákona o
Posudzovaní vplyvov na životné prostredie (skratka: UVP-G), ktorý je o.i. súčasťou balticko-adriatického koridoru.

Projekt "rozšírenia železničnej trate Nordbahn" sa tiahne od km 11,900 vo Viedni SOf.Senbrunn
až po km 78,000 k štátnej hranici pri obci Bernhardsthal cez pätnásť obcí v spolkových
krajinách Viedeň a Dolné Rakúsko. Dotknuté sú ním usadlosti (chránené územia kategórie E
podľa prílohy 2 UVP-G 2000). Ostatné chránené územia podľa prílohy 2 UVP-G však nie súdotknuté.

Projektom sú sledované najmä ďalej uvedené ciele:
• Skrátenie časov cestovania
• Zvýšenie kapacity trate

• 15 minútový takt rýchlostnej trate medzi mestami Viedeň a Gänserndorf
• 60 minútový takt regionálnych expresných vlakov medzi mestami Gänserndorf aBreclav

• Modernizácia železničných staníc a zastávok a ich prestavba pre potreby zdravotnepostihnutých osôb
• Zvýšenie bezpečnosti

Tieto ciele sa majú dosiahnuť najmä nasledujúcimi opatreniami:

• Stavebné opatrenia na účely dosiahnutia maximálnej rýchlosti trate 160 km/h
• Zvýšenie traťových oddielov (blokov) medzi mestom Gänserndorf a štátnou hranicou.
• Úprava trasy v čiastkovom úseku (vyrovnanie terénu)

• Zriadenie diaľkovo ovládaných elektronických stavadiel v železničných staniciachAngern a Dräsing
• Realizácia úrovňových priecestí

• Nasadenie železničného zabezpečovacieho systému "ETCS" (European Train ControlSystem)

Na traťovom úseku medzi obcou Grub an der March až po obec DOrnkrut (km 43,00 až km
50,00) trať prebieha v blízkosti slovenskej štátnej hranice.

Spoločnosť äB8 má v úmysle podať v roku 2018 žiadosť o povolenie na základe zákona UVP
o schválenie zámeru podľa §§ 23b ods. 2, 24, 24f ods. 9 zákona UVP-G. Ďalšie prípadné
povolenia podľa aplikovateľných materiálno-právnych ustanovení (napr. zákona o
železniciach) sú vyhradené podl'a osobitných čiastkových povolení.

V koncepcii vyhlásenia o vplyve na životné prostredie (skratka: koncepcia UVE) sú prehľadne
uvedené možné vplyvy zámeru na chránené statky uvedené v § 6 UVP-G, oddelene podl'afázy výstavby a prevádzky.
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Nadnárodné Vplyvy

POdľa koncepcie UVE vzhl'adom na chránené statky podl'a § 6 UVP-G nie sú zaznamenané
žiadne, resp. každopádne len nepatrné nadnárodné vplyvy.

Na traťovom úseku medzi Grub an der March a DOrnkrut sa očakáva vzhľadom na blízkosť
štátnej hranice zvýšenie emisií hluku na slovenskom štátnom území z dôvodu zvýšenia počtu
vlakov. Vzhľadom na chránený statok - človek - sa však na základe topografie nepočíta so
žiadnymi značnými vplyvmi na životné prostredie.

INFORMÁCIA O KONANí POSUDZOVANIA VPYLVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VSPOLKOVEJ REPUBLIKE RAKÚSKO

Pri konaní podľa UVP sa zaznamenávajú všetky vplyvy zámeru na životné prostredie. Ciel'om
je zistiť, popísať a vyhodnotiť na odbornom základe vplyvy na chránené statky podľa § 6 UVP-
G (ľudí, zvieratá, rastliny a ich biotopy, zem, vodu, vzduch a podnebie, ako aj
poľnohospodárske, vecné a kultúrne statky).

Podl'a § 24 UVP-G je pre realizáciu predbežného konania príslušný zákon UVP a konanie pre
udelenie čiastkových povolení Spolkového ministerstva dopravy, inovácie a technológie.
Predbežné konanie

V predbežnom konaní podľa § 4 UVP-G musí projektový uchádzač predložiť o.i. koncepciu
UVE, na základe ktorej úrad UVP má zaujať postoj k prípadným nedostatkom
zámeru/koncepcie a predbežne aj k požadovaným údajom k projektu.

V predbežnom konaní sa počíta s nasledujúcim časovým plánom:

16. augusta 2016:
16. novembra 2016: žiadosť podl'a § 4 UVP-G (bola realizovaná)

úrad zaujme stanovisko ku koncepcii UVE

Ďalšie konania:

Podľa § 24f ods. 9 UVP-G úrady môžu na žiadosť projektového uchádzača najprv uskutočniť
konzultácie o akýchkoľvek pripomienkach, ktoré sa vyžadujú na POSÚdenie základnej
prípustnosti zámeru. K tomu je potrebné predložiť všetky požadované podklady na POSÚdenie
základnej prípustnosti. V základnom povolení je potrebné prijat' dohodu o tom, ktoré oblasti
čiastkových povolení majú ostať vyhradené.

V zjednodušenom konaní podľa § 23 ods. 2 UVP-G úrady na základe UVE a aj ostatných
posudkov a stanovísk uskutočnia súhrnné POSUdzovanievplyvov na životné prostredie.

V súlade § 24f UVP-G sa povolenia smú udel'ovat' len vtedy, pokiaľ sú vzhľadom na účinnú
ochranu životného prostredia splnené dodatočne aj nasledujúce uvedené predpoklady:

Obmedzenie úniku škodlivých látok v súlade s najmOdernejšou technikou
Minimalizácia, resp. prevencia imisií, ktoré zaťažujú chránené statky.
Prevencia, zhodnotenie a likvidácia odpadov v súlade s najmodernejšou technikou
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Príloha 1: Prehraqová mapa
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Príloha 2 Prevádzkový program aktuálneho stavu

Rýchliky Zrýchlené a Dial'kové nákladné
Manipulačné vlaky Služobné vlaky

Celkom

Úsek trate
r~ionálne vla~ vla~Deň Večer Noc Deň Večer Noc Deň Večer Noc Deň Večer Noc Deň Večer Noc Deň Večer Noc

Celkom

06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 06-19 19-Z2 22-06

Viedeň SOl!enbrunn Mitte _
Viedeň SOBenbrunn

7 2 2 O O O 12 2 9 2 1 O 3 1 2 24 6 13 43

(súpis pov. rýchlosti 11611)

Viedeň SOl!enbrunn Mitte _
Viedeň SOl!enbrunn 9 1 1 O O O 9 4 7 1 O 2 6 1 2 25 6 12 43

(súpis. pov. rýchlosti 11612)

Viedeň SOl!enbrunn _
Deutsch Wagram 16 3 3 79 18 20 28 7 18 4 1 3 13 2 5 140 31 49 220

(súpis pov. rýchlosti 11401)

Deutsch Wagram -

28 19

Strasshof
17 3 3 79 18 20 6 4 1 3 12 2 5 140 30 50 220

(súpis pov. rýchlosti 11401)

Strasshof -
Gänserndorf

16 3 3 79 18 20 27 7 19 3 1 2 11 2 4 136 31 48 215

(súpis pov. rýchlosti 11401)

Gänserndorf -
DOrnkrut

16 3 3 25 5 5 27 6 16 1 1 1 8 1 2 77 16 27 120

(súpis pov. rýchlosti 11401)

DOrnkrut-
Orosing

16 3 3 25 5 5 26 6 17 O 1 1 7 1 2 74 16 28 118

(súpis pov. rýchlosti 11401)

Orosing -

25 26 17 3 1 1 7 2

Hohenau
16 3 3 5 5 6

1 77 16 28 121

(súpis pov. rýchlosti 11401)

Hohenau -
Bernhardsthal Fbf 16 3 3 23 5 5 24 6 17 1 O O 11 3 11 75 17 36 128

(súpis pov. rýchlosti 11401)

Bernhardsthal Fbf-
Bernhardsthal

16 3 3 22 5 5 23 6 17 O O O 8 2 8 69 16 33 118

(súpis pov. rýchlosti 11401)

Bernhardsthal_
Bŕeclav

16 3 3 7 2 O 23 6 17 O O O 5 1 5 51 12 25 88

(súpis pov. rýchlosti 11401)

6

Tabul'ka1:
Prevádzkový program aktuálneho stavu
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Príloha 3: Prevádzkový program 2025+

Rýchliky Zrýchlené a Diaľkové nákladné
Manipulačné vlaky Služobné vlaky

Celkom

Úsek trate
r~ionálne vl~ vla~Deň Večer Noc Deň Večer Noc Deň Večer Noc Deň Večer Noc Deň Večer Noc Deň Večer Noc

06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 06-19 19-22 22-06 Celkom

Viedeň SO~enbrunn Mitte _
Viedeň SO~enbrunn 10 3 1 26 6 2 18 4 14 O O 1 10 O O 64 13 18 95

(súpis pov. rýchlosti 11611)

Viedeň SO~enbrunn Mitte _
Viedeň SO~enbrunn 13 O 1 26 6 2 19 4 13 1 O O 6 O O 65 10 16 91

(súpis pov. rýchlosti 11612)

Viedeň SO~enbrunn _
Gänserndofi 23 3 2 131 26 16 55 14 36 4 O 1 16 O O 229 43 55 327
(súpis pov. rýchlosti 11401)

Ganserndofi_
Hohenau 23 3 2 28 7 5 48 10 33 3 O O 9 O O 111 20 40 171

(súpis pov. rýChlosti 11401)

Hohenau -
Sreclav 23 3 2 28 7 5 41 15 31 1 O O 15 3 21 108 28 59 195
(súpis pov. rýchlosti 11401)

Tabul'ka2: Prevádzkový program 2025+
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OBB-Infrastruktur AG

Odôvodnenie UVP povinnosti a prehľad procesu schválenia

Výstavba trate Severná železnica
UVE-koncept úsek Slovensko

S ohradom na hranice prekračujúce vplyvy na životné prostredie(§ 10 UVP-G
20

00) je pre pred-metný plán relevantná oblast':

• Slovenská republika, traťový úsek medzi Grub na Morave (Cca železnica-km 43,0) aSuchá Kruta (cca. �eleznica-km 50,0):

Na tomto trat'ovom úseku sa na základe jeho blizkej polohe k štátnej hranici medzi Rakúskom
a Slovenskou republikou a následkom zvýšenia počtu vlakov očakáva nárast imisii hluku na slo-
venskom štátnom územi. Avšak na základe topografie v oblasti tohto traťového úseku sa nemá
počitať so žiadnymi podstatnými účinkami na životné prostredie na štátnom územi Slovenskej re-publiky.

LESNíCTVO A EKOLÓGIA LESOV

Zmena funkčnÝCh súvislosti: Plán mÔže so sebou priniesť priame alebo nepriame účinky na rôzne
funkcie lesa. Pri Posudzovani majú prednostný význam výrubové efekty vyrúbania, ako aj okrajové
efekty, ktoré sa môžu vyskytnúť pozdiž plôch krúčenia ako následné škody.

Prostrednictvom blizkosti plánovaného zámeru k Slovenskej republike sa v rámci skúšky únosnosti
životného prostredia majú počas stavebnej a prevádzkovej fázy preveriť aj možné účinky plánu,ktoré prekročia hranice.

Z hl'adiska Odbornej činnosti lesnictva a ekológie lesa sa takisto počas zriaďovania,
ako aj počas prevádzky plánu nemajú očakávat' žiadne účinky,ktoré prekročia hranice.

Keďže sa plošné zaťaženia prostrednictvom zámeru obmedzujú na rakúske štátne územie,
v žiadnom susednom štáte nevzniknú žiadne straty lesov a tým

žiadne účinky podmienené zámerom, ktoré prekračujú hranice. ZOdpovedajúc tomuto sa tiež ne-majú očakávať žiadne zmeny
funkčných súvislostí.

Môžu sa vylúčiť aj prislušné, hranice prekračujúce účinky prostrednictvom škod livin v ovzduši,
pretože sa má vychádzať z toho, že v dôsledku nárastu kapacity na rakúskom úseku severnej že-
leznice nevzniknú žiadne relevantné dodatočné zaťaženia lesných porastoch v blizkosti hranic.

POĽNOHOSPODÁRSTVO A EKOLÓGIA PÔDY

Kvôli blizkosti plánovaného zámeru k Slovenskej republike sa v rámci skúšky únosnosti životného
prostredia majú preveriť aj možné, hranice prekračujúce účinky plánu počas stavebneja prevádzkovej fázy.

Z hľadiska oblasti činností pOl'nohospodárstvo a ekológia pôdy sa počas zriad'ovania,
ako aj počas prevádzky zámeru nemajú očakávať žiadne účinky, ktoré prekračujúhranice.

KeĎŽe sa plošné zaťaženia prostrednictvom zámeru obmedzujú na rakúske š~átne územie,
v žiadnom susednom štáte nevzniknú na pOl'nohosPodarskeJ výrobne] ploche zJadne, zamerompodmienené straty,
a tým žiadne, hranice prekračujúce účinky.

Ingenieurburo Pistecky
35613-2016-11-03_Slowakei
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ä88-lnfrastruktur AG

Výstavba trate Severná železnica

UVE-koncept úsek Slovensko

ZOdpovedajúc tomuto sa tiež neočakávajú žiadne zmeny funkčných súvislostí.
Môžu sa vylúčif tiež príslušné, hranice prekračujúce účínky kvôli škodlivinám v ovzduší,
pretože sa vychádza z toho, že v dôsledku zvýšenia kapacity
na rakúskom úseku Severnej železnice nedôjde k žiadnym relevantným dodatočným zaťaženiamna pornohospodárskych ploChách
v blízkosti hraníc.

POĽOVNícTVO A EKOLÓGIA ZVERI

Kvôli blízkosti plánovaného zámeru k Slovenskej republike sa v rámci skúšky únosnosti životného
prostredia majú preveriť aj možné, hranice prekračujúce účinky plánu počas stavebneja prevádzkovej fázy.

Z hradiska oblasti činností ekológia zveri a poľovníctvo sa počas zriad'ovania,
ako aj počas prevádzky zámeru nemajú očakávať žiadne účinky, ktoré prekračujú hranice. V
stavebnej fáze sa nebudú vykonávaf žiadne prísuny ani odsuny k staveniskám v oblasti železnicecez
Slovenské štátne územie.

Keďže sa plošné zafaženia prostredníctvom zámeru obmedzujú na rakúske štátne územie, v žiad-
nom susednom štáte nevzniknú žiadne, zámerom pOdmienené straty na životnom priestore, a týmžiadne, hranice prekračujúce účinky.

Keďže prostredníctvom zámeru nevzniknú žiadne kľúčenia súvisiacich, hranice prekračujúcich
životných priestorov divej zveri príp. ciest putovania a tiež sa nepoškodia žiadne funkčné súvislosti,
neočakávajú sa žiadne príslušné, hranice prekračujúce účinky prostredníctvom kľúčenia životnýchpriestorov divej zveri.

RYBÁRSTVO A EKOLÓGIA VÔD

Kvôlí blIzkosti plánovaného zámeru k Slovenskej republike sa v rámci skúšky únosnosti životného
prostredia majú preveriť aj možné, hranice prekračujúce účinky plánu počas stavebneja prevádzkovej fázy.

Z hľadiska oblasti činností rybárstvo a ekológia vôd sa počas zriad'ovania,
Ako ani počas prevádzky zámeru neočakávajú žiadne, hranice prekračujúceúčinky.

Keďže sa plošné zaťaženia prostredníctvom zámeru obmedzujú na rakúske štátne územie, v žiad-
nom susednom štáte nevzniknú žiadne, zámerom pOdmienené straty na vodstve
a tým ani žiadne, hranice prekračujúce účinky. Zodpovedajúc tomuto sa neočakávajú ani žiadnezmeny funkčných súvislostí.

Môžu sa vylúčiť aj príslušné, hranice prekračUjúce účinky prostredníctvom škodlivín vzduchu,
pretože sa má vychádzat' z toho, že v dôsledku zvýšenia kapacity
na rakúskom úseku Severnej železnice nevzniknú žiadne relevantné dodatočné zaťaženia vôdv blízkosti hraníc.

ZVIERATÁ, RASTLINY A ICH ŽIVOTNÉ PRIESTORY

Ingenieurburo Pistecky
35613-2016-11-03_Slowakei
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OBB-Infrastruktur AG

Výstavba trate Severná železnica

UVE-koncept úsek Slovensko

Kvôli blizkosti plánovaného zámeru k Slovenskej republike sa v rámci skú~ky únosnosti životného
prostredia majú preveriť aj možné, hranice prekračujúce účinky plánu počas stavebneja prevádzkovej fázy.

Z hľadiska oblasti činností vôd sa počas zriad'ovania,

ako ani počas prevádzky zámeru neočakávajú žiadne, hranice prekračUjúce účinky.

Keďže sa plošné zafaženia prostrednictvom zámeru obmedzujú na rakúske štátne územie, v žiad-
nom susednom štáte nevzniknú žiadne, zámerom pOdmienené straty na životných priestoroch
a tým ani žiadne, hranice prekračujúce účinky. Zodpovedajúc tomuto
sa nemajú očakávať ani žiadny zmeny funkčných súvislostí.

Môžu sa vylúčiť aj prislu~né, hranice prekračUjúce účinky prostrednictvom škod livin vzduchu, pre-
tože sa má vychádzať z toho, že v dôsledku zvýšenia kapacity

na rakúskom úseku Severnej železnice nevzniknú žiadne relevantné dodatočné zaťaženia napoľnohospodárskych plochách.

GEOTECHNIKA A HYDROGEOLÓGIA

Kvôli blIzkosf plánovaného zámeru k Slovenskej republike sa v rámci skúšky únosnosti životného
prostredia majú preveriť aj možné, hranice prekračujúce účinky plánu počas stavebneja prevádzkovej fázy.

Z hľadiska oblasti činností ohľadne krajiny sa počas zriad'ovania,
ako ani počas prevádzky zámeru neočakávajú žiadne, hranice prekračujúce účinky.

Keďže sa plošné zaťaženia prostredníctvom zámeru obmedzujú na rakúske štátne územie, v žiad-
nom susednom štáte nevzniknú žiadne, zámerom pOdmienené zmeny
fenotypu alebo zmeny reliéfu a tým ani žiadne, hranice prekračujúce

účinky. Prostrednictvom projektu sa pôsobenie cudz ich telies trasy nepatrne zmeni len na jednotli-vých

úsekoch s ohl'adom na priebeh trasy, ako aj na kontrasty
reliéfu a povrchu. Tieto sa vyskytujú len v blízkej oblasti malého počtu lokalít a
nevedú k žiadnej zmene optického bariérového pôsobenia alebo k obmedzeniu
orientačných podmienok v oblasti susedných štátov.

KONFIGURÁCIA TERÉNU A KRAJINY

Kvôli blízkosti plánovaného zámeru k Slovenskej republike sa v rámci skúšky únosnosti životného
prostredia majú preveriť aj možné, hranice prekračujúce účinky plánu počas stavebneja prevádzkovej fázy.

Z hl'adiska oblasti činností ohl'adne terénu a krajiny sa počas zriad'ovania,
ako ani počas prevádzky zámeru neočakávajú žiadne, hranice prekračujúce účinky.
Keďže sa plošné zaťaženia prostredníctvom zámeru obmedzujú na rakúske štátne územie, v žiad-
nom susednom štáte nevzniknú žiadne, zámerom pOdmienené zmeny
fenotypu alebo zmeny reliéfu a tým ani žiadne, hranice prekračujúce

účinky. Prostrednictvom projektu sa pôsobenie cudzich telies trasy nepatrne zmeni len na jednotli-vých

úsekoch s ohľadom na priebeh trasy, ako aj na kontrasty
reliéfu a povrchu. Tieto sa vyskytujú len v blízkej oblasti malého počtu lokalít a
nevedú k žiadnej zmene optického bariérového pôsobenia alebo k obmedzeniu orientačných pod-mienok v oblasti susedných štátov.
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Pokiaľ je to v individuálnych pripadoch nevyhnutné, úrad musi do povolenia pripojiť vhodné a
primerané podmienky, podpory, lehoty a prOjektové úpravy, nápravné opatrenia alebo iné
predpisy v záujme účinnej ochrany životného prosfredia_

Óalšie pre zámer nevyhnutne potrebné povolenia oocra súvisiacich materiálno-technickych
ustanoveniach prebiehajú v v rámci konania udeľOvania čiastkových povolení.

Prílohy:

Žiadosť spoločnosti OBB-Infrastruktur AG z 12.08.2016 (po nemecky)
Prevádzkový program aktuálneho stavu (v slovenskom preklade)
Prevádzkový program 2025+ (v slovenskom preklade)
Koncept UVE (po nemecky)
Prehľadová mapa
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