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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Název:     Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať 
 
Kapacita (rozsah) záměru: Stavba „Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“ leží 
v traťovém úseku 1501 Česká Třebová (včetně) – Praha Masarykovo nádraží (včetně). 

Stavba „Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“ začíná v km 257,827, kde navazuje 
na projektovanou stavbu „Přestavba železniční stanice Ústí nad Orlicí“. Stavba končí ve 
stávajícím km 270,377, kde navazuje na již realizovanou stavbu „Průjezd železničním 
uzlem Choceň“. 

Stavba je navržena ve třech základních variantách 2a, 4a, 1b. Stavba ve variantě 
2a (červená) je v úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí navržena s maximálním 
možným využitím stávající železniční trati. Stavba ve variantě 4a (oranžová) je v úseku 
Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí navržena téměř v celé délce mimo stávající trať. 
Stavby ve všech čtyřech variantách jsou v úseku Brandýs nad Orlicí – Choceň navrženy 
v celé délce mimo stávající železniční trať. Stavba ve variantě 1b (zelená) je navržena 
v téměř celé délce v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň mimo stávající trať. 

První dvě varianty se dělí ještě na další dvě varianty podle navrhovaných typů 
tunelů – varianta 2a zahrnuje varianty 2aa, 2ab, varianta 4a zahrnuje varianty 4aa, 4ab. 
Varianta 2aa: trasa využívá částečně stávající stav; v úseku Ústí n. O. – Brandýs n.O.
 dvoukolejné tunely; v úseku Brandýs n. O. – Choceň dvojice jednokolejných tunelů 

Varianta 2 ab: trasa využívá částečně stávající stav; v úseku Ústí n. O. – Brandýs n.O.
 dvoukolejné tunely; v úseku Brandýs n. O. – Choceň dvoukolejný tunel 

Varianta 4aa: trasa vedena v celé délce v nové stopě; v úseku Ústí n. O. – Brandýs n. O. 
dvojice jednokolejných tunelů, v úseku Brandýs n. O. – Choceň dvojice jednokolejných 
tunelů 

Varianta 4ab: trasa vedena v celé délce v nové stopě; v úseku Ústí n. O. – Brandýs n. O. 
dvoukolejný tunel; v úseku Brandýs n. O. – Choceň dvoukolejný tunel 
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Charakter záměru:  Záměr může být v kontaktu s následujícími stavbami, které 
jsou v různém stupni projektové přípravy: 

 Stavba „Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“ navazuje na stavbu „Přestavba ŽST 
Ústí nad Orlicí“. Přípravnou dokumentaci zpracoval SUDOP PRAHA a.s. Na stavbu bylo 
vydáno pravomocné územní rozhodnutí, připravuje se vypsání veřejné obchodní soutěže 
na projekt. 

 Na konci stavba se stavba napojuje na již realizovanou stavbu „Průjezd 
železničním uzlem Choceň“. Projekt a autorský dozor zpracoval a uskutečnil SUDOP 
PRAHA a.s.  

 Podél Tiché Orlice je plánována stavba „Cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí 
nad Orlicí – Choceň“. Investorem je Region Orlicko-Třebovsko. Projekt vypracovala firma 
TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové. Realizace stavby celého úseku se předpokládá do 
konce roku 2008. Nová železniční trať cyklistickou a víceúčelovou komunikaci několikrát 
kříží. 

 V Pardubickém kraji je dále plánována výstavba rychlostní komunikace R35. 
Investor je ŘSD ČR. Stavba je ve fázi studie ve dvou variantách s několika 
podvariantami, v době vypracování předkládaného oznámení EIA není zatím zřejmé, 
která varianta bude prosazena. Plánovaná trasa však ani v jedné variantě zatím 
navrhované nové vedení železniční trati neovlivňuje. 

 V Brandýse nad Orlicí bude realizována stavba „Tichá Orlice, Brandýs nad Orlicí – 
protipovodňová ochrana města. Projekt a realizace Povodí Labe, s.p. V současné době se 
zpracovává dokumentace pro stavební povolení, získání se předpokládá v roce 2008, 
realizace se předpokládá v roce 2008. V některých variantách nová železniční trať je 
v kontaktu s navrhovanými protipovodňovými opatřeními. 

 V Brandýse nad Orlicí je v době zpracování oznámení EIA prováděna stavba 
„III/3123 Brandýs nad Orlicí – průtah“.  Součástí stavby je i okružní křižovatka se silnicí 
III/3155, na které budou provedeny úpravy komunikace směrem k železničnímu 
přejezdu. V současné stavba probíhá, ukončení realizace se předpokládá v roce 2007. 

 V Brandýse nad Orlicí je plánováno rozšíření výrobního areálu firmy CVGI, která 
koupila v roce 2006 firmu C.I.E.B. Rozšíření je plánováno na levém břehu Tiché Orlice a 
vymezuje přiblížení nové železniční tratě ve variantě 1b směrem k Brandýsu nad Orlicí. 
Projekt zpracovává firma OPTIMA, Vysoké Mýto. V současnosti firma CVG zakoupila od 
města Brandýs nad Orlicí pozemky a je připravována změna územního plánu města 
Brandýs nad Orlicí. Rozsah vlastního výrobního objektu je znám zatím ve studii, další 
časový postup není zatím znám. 

 Výhledově je v Brandýse nad Orlicí plánována výstavba čistírny odpadních vod a 
kanalizačního sběrače. Zatím je ve fázi výhledové studie. Připravuje se zadání 
dokumentace pro územní rozhodnutí.  Investor VaK Jablonné nad Orlicí. Nová železniční 
trať kříží plánovaný kanalizační sběrač. 

 SÚS Pardubického kraje plánuje na rok 2008 rekonstrukci silnice II/315 v úseku 
Ústí nad Orlicí – Choceň. Silnice bude pravděpodobně využívána vozidly stavby. 

Umístění:    Správní členění dotčeného území pro variantu 1b 

Kraj 
Obec s rozšířenou 
působností 

Pověřená obec Obec Katastrální území  

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Gerhartice 
Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Kerhartice nad Orlicí 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Sudislav nad 
Orlicí 

Sudislav nad Orlicí 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Jehnědí Jehnědí 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Oucmanice Oucmanice 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Brandýs nad 
Orlicí 

Brandýs nad Orlicí 

Pardubický Vysoké Mýto Choceň Mostek Mostek nad Orlicí 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Choceň Hemže 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Zářecká Lhota Zářecká Lhota 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Choceň Choceň 
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Správní členění dotčeného území pro varianty 2aa a 2ab 

Kraj 
Obec s rozšířenou 
působností 

Pověřená 
obec 

Obec Katastrální území  

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Gerhartice 
Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Kerhartice nad Orlicí 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Orlické 
Podhůří 

Říčky u Orlického 
Podhůří 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Sudislav nad 
Orlicí 

Sudislav nad Orlicí 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Orlické 
Podhůří 

Dobrá Voda u Orlického 
Podhůří 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Orlické 
Podhůří 

Rviště 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Brandýs nad 
Orlicí 

Brandýs nad Orlicí 

Pardubický Vysoké Mýto Choceň Mostek Mostek nad Orlicí 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Choceň Hemže 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Zářecká Lhota Zářecká Lhota 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Choceň Choceň 

Správní členění dotčeného území pro varianty 4aa a 4ab 

Kraj 
Obec s rozšířenou 
působností 

Pověřená 
obec 

Obec Katastrální území  

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Gerhartice 
Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Kerhartice nad Orlicí 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Sudislav nad 
Orlicí 

Sudislav nad Orlicí 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Jehnědí Jehnědí 

Pardubický Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 
Brandýs nad 
Orlicí 

Brandýs nad Orlicí 

Pardubický Vysoké Mýto Choceň Mostek Mostek nad Orlicí 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Choceň Hemže 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Zářecká Lhota Zářecká Lhota 
Pardubický Vysoké Mýto Choceň Choceň Choceň 

 
Zahájení:  2013 
 
Ukončení:  2018 
 
Oznamovatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
                                        Stavební správa Praha 

    Sokolovská 1955/278 
                                 Praha 9 

  
Záměr  „Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“ naplňuje dikci bodu 9.1., kategorie 

I, přílohy    č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má významný vliv na životní prostředí a 
proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací 
řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy 
č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést 
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 

předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné 
dopracovávat a považuje se za dokumentaci. 
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Odůvodnění: 

 Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 
4 k cit. zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné 
vyjádření k oznámení. Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci 
zpracování posudku a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného 
zákona. 

 
 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních 
úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího 
řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu 
odvolat.  

 
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: 

- KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
- ČIŽP OI Hradec Králové 
- MŽP, odbor ochrany ovzduší 
- MŽP, odbor ochrany vod 
- MŽP, odbor péče o krajinu 
- MŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí 
- MŽP, odbor zvláště chráněných částí přírody 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí 
- Městský úřad Choceň 
- Městský úřad Vysoké Mýto 
- Obecní úřad Zářecká Lhota 
- Obvodní báňský úřad v Trutnově 
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Pardubice 
- Krajský úřad Pardubického kraje 

 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 
       ředitel odboru výkonu státní správy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: oznamovatel 
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