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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Solnice“
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 (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Solnice
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího zařízení železniční stanice
Solnice. V žst. Solnice bude v rámci rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího zařízení
vybudováno staniční zabezpečovací zařízení (SEZZ) 3. kategorie – elektronické stavědlo.
Určené výhybky a výkolejky budou ústředně přestavované elektromotorickými přestavníky,
ostatní výhybky a výkolejky budou místně stavěné. Jízda železničních vozidel bude řízena
světelnými návěstidly. Volnost kolejí v žst Solnice bude zjišťována počítači náprav. Vnitřní
část SEZZ bude umístěna v nové stavědlové ústředně. Ovládání SEZZ bude z jednotného
obslužného pracoviště (JOP) z dopravní kanceláře žst. Solnice. Do JOP bude zaintegrováno
ovládání a kontrola přejezdu v km 14,654. SEZZ umožní předání obsluhy určených skupin
výhybek, výkolejek a návěstidel na pomocná stavědla. Napájení SEZZ bude základní
z trafostanice 35kV/3x400V, záložní a náhradní napájení bude z akumulátorových baterií.
Propojení vnitřní a venkovní části SEZZ bude provedeno metalickými plněnými kabely

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

s plastovými plášti, uloženými v části železniční stanice ve stávající sdružené kabelové trase,
v části železniční stanice v nově zřízených kabelových trasách. Kabelové trasy budou uloženy
pod povrchem s předepsaným krytím. Podchody kolejí budou řešeny buď podvrty nebo
výkopy. Kabely budou uloženy v chráničkách nebo kabelových žlabech. V rámci stavby
budou dále demontovány určené části stávajícího mechanického SZZ.
Stavební činnost bude zahrnovat:


rekonstrukci zabezpečovacího zařízení,



rekonstrukci sdělovacího zařízení,



ochrana proti neoprávněnému vniknutí,



protipožární ochrana,



rekonstrukce železničního spodku (v rámci stávajícího rozsahu žst. Solnice) – cca 2500 m2,



rekonstrukci železničního svršku (v rámci stávajícího rozsahu žst. Solnice) – 6 ks
výhybkových konstrukcí, cca 400 m rekonstrukce svršku,



novostavbu objektu stavědlové ústředny (v areálu žst. Solnice),



zřízení podzemní přípojky VN 35 kV a kioskové trafostanice 35 kV/400 V,



přípojku NN (trafostanice – stavědlová ústředna) a rozvody NN,



elektrický ohřev výhybek v žst. Solnice,



rekonstrukce osvětlení v obvodu žst. Solnice (3 osvětlovací věže).

Stavba (rekonstrukce) bude prováděna na stávající jednokolejné trati ve správě SŽDC s.o.
v TÚ 1311 Častolovice – Solnice, DÚ 04 Rychnov nad Kněžnou – Solnice, DÚ 05 žst.
Solnice.
Začátek a konec stavby je následující: začátek stavby – km 14,475; konec stavby –
km 15,609.
Charakter záměru:
Záměrem je rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího zařízení. Stavba po realizaci zajistí
zvýšení propustnosti žst. Solnice, dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a kultury cestování.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Kvasiny (k.ú. Kvasiny)
Město: Solnice (k.ú. Solnice)
Pozemky stavby: k.ú. Solnice KN – p. č. 5772
k.ú. Kvasiny KN – p. č. st. 225, st. 220/1, p. č. KN 405/1 – PK č. p. 427,
436, p. č. KN 435/23, 1343/1, 1402/1, 1402/2, 2301
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení stavby: 2010.
Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2010.
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
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Závěr:
Záměr „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Solnice“ naplňuje dikci bodu 9.2,
kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Rekonstrukce
zabezpečovacího zařízení Solnice“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloženému
oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 11.11.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 10.11.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 18.11.2008,
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, ze dne 12.11.2008,
- Město Solnice, ze dne 14.11.2008,
- Muzeum a galerie Orlických hor, ze dne 17.11.2008.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého 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.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Solnice“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4
a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 17795/ZP/2008 – Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny
3) Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov
nad Kněžnou, Strojnická 1486, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny
4) Městský úřad Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
5) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
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Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
4) Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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