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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1.

Obchodní firma
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC s.o.)
Stavební správa Praha

A. 2.

IČ
70 99 42 34

A. 3.

Sídlo
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

A. 4.

Oprávněný zástupce oznamovatele
na základě plné moci ze dne 13.9.2007 viz příloha F.5
H-PRO spol. s r.o.
Ing. Miroslav Novák
Důlce 39
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 2502 98 35
tel.: 475 210 726

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I.
B. I. 1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Kolejové úpravy v žst. Stará Paka

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění naplňuje dikci bodu 9.2 „Novostavby
(neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních tratí;
novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť“, kategorie II,
přílohy č. 1 citovaného zákona, záměr bude tedy posuzován ve zjišťovacím řízení, kde
příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad
Královehradeckého kraje.
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Kapacita (rozsah) záměru

Rekonstruován bude úsek trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov v žst. Stará Paka
v rozsahu drážní kilometráže km 73,836 - km 74,826, tj. úsek o délce 0,990 km.
B. I. 3.

Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

B. I. 4.

Královehradecký
Jičín
Stará Paka
Roškopov, Stará Paka

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby: rekonstrukce
doprava
Odvětví:
Jedná se o rekonstrukci stávající liniové dopravní stavby s využitím dosavadní trasy
a umístění záměru. Nebude docházet ke kumulaci vlivů na životní prostředí s jinými záměry.

B. I. 5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí

Jedná se o liniovou dopravní stavbu umístěnou v prostoru žst. Stará Paka.
Železniční stanice Stará Paka leží na trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov. Po stránce
dopravní a technologické je tato žst. železniční křižovatkou tratě Pardubice – Jaroměř – Liberec.
Jmenované tratě jsou jednokolejné.
Podnětem pro provedení stavby je současný celkový nevyhovující stav železničního
svršku a spodku (svršek tv. T, rozponové upevnění, pražce dřevěné a betonové SB5, kolejové
lože štěrkové zbahnělé) v prostoru žst. Stará Paka.
Po provedení geofyzikálního průzkumu lze konstatovat, že únosnosti a stav podloží
zjištěné během průzkumu nedosahují předepsaných hodnot dle předpisu S4. V celé žst. není
v současnosti provedeno odvodnění žel. spodku.
Stavba v této přípravné dokumentaci řeší rekonstrukci 14 ks výhybek zhlaví směr
Lomnice n. Popelkou, Košťálov a Roztoky u Jilemnice, zhlaví směr Horka u Staré Paky
(vyjmuto bude 25 ks), zřízení 4. úrovňově přístupných nástupišť (č. 1, 2, 2a, a 3, typ L bez
konzolových desek, výška hrany nástupiště 550 mm nad TK) u koleje 2a, 1, 4 a mezi kolejemi 1a
a 5a (stávající číslování). Pod stávajícími kolejemi č. 1, 1a, 2a, 3, 3a, 4, 5, 5a bude provedena
rekonstrukce žel. spodku v rozsahu nutném pro vybudování nástupišť včetně odvodnění.
Stávající koleje č. 2, 9, 11 budou vyjmuty bez náhrady. Koleje č. 9 a 11 budou zrušeny. Sanace
žel. spodku bude rovněž provedena pod všemi nově vloženými výhybkami.
Rekonstrukcí železničního spodku, svršku a odvodnění dojde k zajištění bezpečnosti
železniční dopravy a ke zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům.
Staveniště je určeno železniční tratí a jejím bezprostředním okolím, jedná se o liniovou
stavbu.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Údaje o záměru pro potřeby oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění jsou
převzaty z projektu „Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ“, zpracované firmou H-PRO
spol. s r.o., Ústí nad Labem v 11/2007. Je navrženo následující řešení.
Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 101 - Železniční svršek
Stávajících koleje č. 2, 9 a 11 budou vyjmuty bez náhrady. Ve vzniklém prostoru po
vyjmutí koleje č. 2 bude zřízeno nové nástupiště. Osová vzdálenost mezi kolejí 2 a 4 (nové
číslování) je navržena 8,1 m. Dále bude zřízeno nového nástupiště mezi kolejemi č.1 a 2 a č.3
a 5. Tím došlo k posunu liché skupiny kolejí vně kolejí na požadované osové vzdálenosti nutné
pro zřízení nástupišť.
Bude provedena rekonstrukce staničních kolejí č. 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, a 7 (nové
číslování) materiálem novým tv. S49 s pružným upevněním na betonových pražcích. Dále bude
provedena rekonstrukce koleje č. 6 (stáv. číslování) materiálem vyzískaným ze žst. Stará Paka.
Štěrkové lože je v celé délce rekonstrukce navrženo jako uzavřené.
Všechny rekonstruované koleje a výhybky v žst. Stará Paka budou zřízeny jako
bezstykové v souladu s předpisem ČD S3/2.
Navržené směrové poměry vycházejí z požadavku zřízení nových nástupišť výšky 550
mm nad TK a dosáhnutí rychlosti 50 km/h ve všech dopravních kolejích sloužících osobní
přepravě.
Na lomnickém zhlaví bude provedeno vyjmutí 11 ks stávajících výhybek, tj. výhybek
č.26, 27, 31-36, 38-40. Nově bude vloženo celkem 10 ks výhybek, materiál nový příp. užitý.
Navržené výhybky č. 13-18 a 22 jsou nové tvaru S49 1:9-300, 2. generace na betonových
pražcích. Výhybky č.12 a 19 jsou navrženy užité JS49 1:9-300, na pražcích dřevěných. Výhybka
č. 21 je navržena užitá tvaru JS49 1:9-190, na pražcích dřevěných.
Na zhlaví na Horku u Staré Paky bude provedeno vyjmutí 3 ks stávajících výhybek, tj.
výhybek č. 8, 11, 14. Nově budou vloženy celkem 2 ks výhybek, materiál nový příp. užitý.
Navržená výhybka č. 7 je nová tvaru Obl-J49 1:12-500(190,058/308,000), 2. generace na
betonových pražcích. Výhybka č.8 je navržena užitá JS49 1:9-300, na pražcích dřevěných.
Návrh sklonových poměrů vychází z naměřených hodnot nepřevýšeného pasu koleje
(TK). Napojení nového návrhu do ostatních dopravních kolejí respektuje jejich stávající stav.
SO 102 – Železniční spodek
Na základě provedeného geotechnického průzkumu, který byl vyhotoven v říjnu 2007
firmou Waltec, byl stanoven rozsah sanace žel. spodku v žst. Stará Paka. Geotechnický průzkum
byl proveden pod stávajícími kolejemi č.1-7 a v místech nově zřizovaných výhybek. Návrh
pražcového podloží vychází z předpisu ČD S4.
Sanace byla rozdělena na 3 typy, jejichž celková plocha je 15 110 m2.
Sanace č.1
celková plocha
3705 m2
Typ „sanace č.1“ bude proveden pod kolejemi č. 1a, 1b, 3, 5 a výhybkou č. 6 v km
73,907 499 - 74,140 805 a v km 74,706 699 – 74,805 254 v trati na Lomnici nad Popelkou
a Košťálov.
Sanace č.2
celková plocha
10753 m2
Typ „sanace č.2“ bude proveden pod kolejemi č. 1, 3, 5, 2 a 4 a výhybkami č. 8, 10, 1219, 21 a 22.
celková plocha
652 m2
ZKPP
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Typ „ZKPP“ (Zesílená konstrukce pražcového podloží) bude proveden před a za
rekonstruovanými mosty s plynulým přechodem do sousedních sanací.
V místech uvažované sanace výhybek a kolejí v současné době není žádné funkční
odvodnění. Odvodňovací zařízení jsou zanesená, zarostlá nebo jsou zřícená. V rámci
rekonstrukce výhybek a staničních kolejí bude zřízeno nové hloubkové odvodnění trativody
v celkové délce 1769 bm s vyústěním jednotlivých trativodních větví monolitickou výustí na
svah drážního tělesa.
SO 103 - Nástupiště
V rámci dokumentace bylo navrženo zřízení nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm
nad TK s úrovňovým přístupem. Za tímto účelem bylo rozhodnuto o vyjmutí stávajících kolejí
č.2, 9 a 11 bez náhrady. Stávající koleje 9 a 11 budou zrušeny.
Nástupiště č. 1 a 2a jsou navržena jako jednostranná, vnější. Nástupiště č. 3 je navrženo
jako oboustranné. Dle požadavku SDC je nástupiště č. 2 řešeno z části jako oboustranné s kratší
nástupištní hranou u koleje č. 1. Přístup k nástupištím je navržen úrovňovým přechodem, který
byl oproti současnosti posunut mimo výpravní budovu směrem na Lomnici nad Popelkou do
prostoru dnešního Stavědla č. III..
SO 104 - Mosty
SO 104.2 Most v ev. km 84,806
Stávající most se nachází v blízkosti zhlaví na Horku u Staré Paky v žst. Stará Paka. Most
slouží k přemostění místní komunikace a řeky v obci Stará Paka.
Na mostním objektu je navržena nová oblouková výhybka č. 7 (nové číslování).
Železniční svršek tvaru S 49, na betonových pražcích v zapuštěném kolejovém loži. Kolej na
mostě je v oblouku r2 = 250 m a v klesání 2,933 ‰ (v místě uvažované obnovy izolace).
Současný stav mostu je takový , že dochází k průsakům vody nosnou konstrukcí. Bude
provedena plovoucí izolace části mostu pod navrženou výhybkou č. 7 (nové číslování)
s podélným odvodněním a vyvedením za křídly mostu.
SO 104.2 Most v ev. km 85,580
Stávající most se nachází na lomnickém zhlaví žst. Stará Paka. Most slouží k přemostění
místní komunikace v obci Stará Paka.
Na mostním objektu je navržena kolej v přímé a 2 výhybky č. 21 a 22, žel. svršek tvaru
S 49, na dřevěných (výh. č.21) a betonových pražcích, kolejové lože zapuštěné. Koleje na mostě
jsou navrženy ve stoupání +0,753‰.
Současný stav mostu je takový , že dochází k průsakům vody nosnou konstrukcí. Bude
provedena plovoucí izolace části mostu pod výhybkou s příčným odvodněním mostu za opěrami.
Z důvodu změny nivelety a možnosti uchycení izolace bude na pravé straně mostu provedena
nová železobetonová římsa včetně zábradlí. Dále bude na každé straně mostu vpravo osazené
přechodové zábradlí v délce 3 metrů do betonových základů

SO 105 – PŘELOŽKY SÍTÍ
SO 105.1 Přeložky sítí SEE
V rámci kolejových úprav v žst. Stará Paka bude provedena nová kabelizace v nutném
rozsahu. Vzhledem k tomu, že se v železniční stanici nachází původní kabely, bude nutné
dotčené kabely vyměnit v celé jejich délce.
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SO 105.2 Přeložky sítí ČD Telematika
V rámci kolejových úprav v žst. Stará Paka bude provedena nová kabelizace v nutném
rozsahu. Vzhledem k tomu, že se v železniční stanici nachází velmi staré kabely, bude nutné
dotčené kabely vyměnit v celé jejich délce.
SO 105.3 Přeložka vodovodu
V prostoru zhlaví na Horku u St. Paky, mezi nově navrženou výhybkou č. 7 a betonovou
kabelovodní šachtou č. 4 a v prostoru lomnického zhlaví, přibližně mezi výhybkami č. 36 a 38,
se nachází vodovodní potrubí ve správě RSM. Vzhledem k tomu, že není známa přesná hloubka
a poloha těchto vodovodních řadů, bude v těchto popisovaných úsecích nutno tato potrubí
výškově, příp. i směrově pravděpodobně přeložit v délce cca 130 resp. 25m.
SO 106 - Kabelovod
Trasa kabelovodu je navržena z důvodu ochrany kabelů vedených příčně pod kolejemi
proti mechanickému poškození. Trasa kabelovodu navržená v této dokumentaci je umístěna
z části pod zpevněnou plochou která přiléhá k výpravní budově a zčásti pod kolejištěm.
SO 107 - Demolice
Demolice Stavědla č. III.
Stávající objekt stavědla za výpravní budovou nebude po rekonstrukci využíván. Objekt
bude odstraněn včetně základové části až po definitivním odpojení technologie a veškerých
inženýrských sítí. Prostor po objektu bude upraven a přizpůsoben dle stavebního objektu SO
102 - Železniční spodek.
Demolice Útulku vlakových čet
Předmětem demolice je objekt vedený v evidenci jako "útulek vlakových čet". Jedná se o
přízemní nepodsklepenou zděnou budovu s plochou střechou. Prostor bourání se v místech
vybouraných základů zaveze nenamrzavou zeminou s hutněním po vrstvách. Využije se
vytěžená zemina z výkopů jiných objektů.
Demolice Popelové jámy
Stávající objekt – popelová jáma - se nachází v kolejišti v km 73,928. Objekt je
v současnosti nevyužíván. Prostor po objektu bude upraven a přizpůsoben dle stavebních objektů
Železniční svršek a Železniční spodek.
SO 108 - Osvětlení kolejiště a nástupišť
Stávající stožáry JŽ 14 osvětlení budou demontovány vč. betonových základů a budou
z větší části nahrazeny novými osvětlovacími věžemi. Věže budou o výšce 20 m typu přírubové
s povrchovou úpravou žárové zinkování. Svítidla pro umístění na věže budou s asymetrickým
reflektorem a 250W vysokotlakovou sodíkovou výbojkou. Náklon svítidel bude max. 15°.
Bude zachováno osvětlení umístěné na přístřešku skladu a v prostoru před skladem.
Osvětlení zhlaví bude provedeno sklopnými stožárky. Stožárky budou o výšce 6 m
s povrchovou úpravou žárový zinek. Svítidla pro umístění na sklopné stožárky budou
s fazetovým reflektorem a 70W vysokotlakovou sodíkovou výbojkou.
PS 101 – Informační systém
V současné době není v železniční stanici Stará Paka žádný vizuální informační
elektronický systém. V železniční stanici Stará Paka je navržen elektronický informační systém
(dále IS), který je tvořen vizuální a hlasovou částí systému. Pomocí PC a jednotlivých prvků
systému s vazbou na rozhlasový systém ve stanici, dojde k automatickému a vizuálnímu
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informování cestujících. Tento systém bude možné obsluhovat místně z dopravní kanceláře žst.
Stará Paka a dále dálkově pomocí intranetové sítě ČD. V rámci hlasového systému bude v žst.
Stará Paka umístěn nový rozhlas, který bude používán pro informování cestujících.

B. I. 7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Datum zahájení stavby bude upřesněno na základě výsledků procesu posouzení vlivů
záměru na životní prostředí, stavebního řízení, doba výstavby je odhadována na 12 měsíců.

B. I. 8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: Královehradecký
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Nová Paka
Obec: Stará Paka

B. I. 9.
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání stavebního povolení Drážním úřadem Praha, jako speciálním stavebním
úřadem.

B. II. ÚDAJE O VSTUPECH
B. II. 1.

Zábor půdy

Pozemky na kterých proběhne rekonstrukce staničních kolejí a výhybek se nacházejí na
katastrálním území Roškopov a Stará Paka v majetku Českých drah. Záměr bude realizován
výhradně na pozemcích ČD a během výstavby nedojde k dočasným ani trvalým záborům půdy
jiných vlastníků. Stavba si nevyžádá zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků
určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu
ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.
Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území, č. 719800000 Syřenov podle zákona
č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).
Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění.
Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. jsou polohou
posuzovaného záměru dotčena, záměr je umístěn v ochranném pásmu lesa, zásah do lesních
porostů (vzhledem k jejich poloze nad skalní hranou) je vyloučen.
Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě ČD
i jiných správců mohou být záměrem dotčena, což bude řešeno jejich vytýčením a v případě
nutnosti přeložením do nové polohy.
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Obecně chráněné přírodní prvky
Nejbližší významný krajinný prvek je les (nad skalní hranou) a vodní tok Oleška protékající obcí
v údolí pod tratí.

B. II. 2.

Odběr a spotřeba vody

Během rekonstrukce bude spotřeba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že většina
materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová.
Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro přípravu směsí pro
spárování apod. a její odběr bude prováděn v železniční stanici v rámci zařízení staveniště.
Sociální zařízení pro potřeby stavby bude využíváno ve stanici.
V rámci provozu se voda odebírá a spotřebovává pouze v objektech žst., většinou
používáním hygienických zařízení. Realizací záměru nedojde ke změnám v odběrech a spotřebě
vody.
B. II. 3.

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Materiál bude zajišťovat dodavatel stavby. Rekonstrukce si vyžádá relativně malé
množství stavebních materiálů, které budou na stavbu dováženy nákladními automobily
(betonové směsi, betonové prefabrikáty, atp.) nebo po železnici (štěrk), kolejový svršek.
Surovinové zdroje souvisí s požadavkem na doplnění štěrkového lože novým materiálem
a s dalšími surovinovými nároky v rámci rekonstrukce. Přesné specifikace nároků na surovinové
zdroje budou upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace. Potřeby materiálů pro
tvorbu železničního spodku včetně pražcového podloží budou odvozeny z předběžných
projekčních podkladů. Pro řešený úsek se bude jednat o cca 2 300 m3 nové štěrkodrti, 3 500 m3
recyklované štěrkodrti, které nahradí sanovanou zeminu železničního spodku a 4 500 m3
štěrkového lože a 2 600 m3 recyklovaného štěrkového lože.
Spotřeba elektrické energie bude zabezpečena ze stávajících rozvodů, v době výstavby
bude zanedbatelná a v době provozu se nebude významně lišit od spotřeby v současné době.

B. II. 4.

Doprava

Etapa provozu
Dopravní nároky na silniční komunikace při realizaci úprav v žst. Stará Paka budou
minimální, protože většina strojů i materiálu bude dopravována po železnici. Nelze však
vyloučit, že ve fázi výstavby dojde k minimálnímu zvýšení nároků na stávající dopravní síť,
které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů, které nebudou nebo nemohou být
dopravovány po železnici. K významnému navýšení intenzity dopravy související s rekonstrukcí
nedojde. Vzhledem k celkové dopravní zátěži na komunikacích procházejících Starou Pakou se
bude jednat o nevýznamný vliv.
Etapa provozu
Navrhovaný stav dopravní zátěže pro železniční trať (jedná se o součet vlaků v obou
směrech):
Osobní doprava:
Vlaky kategorie R (rychlík) – 18
Vlaky kategorie Sp (spěšný) - 16
Vlaky kategorie Os (osobní) - 87
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Nákladní doprava:
Vlaky kategorie N (nákladní) – 10

B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B. III. 1. Emise do ovzduší
Vlastní záměr kolejových úprav v žst. Stará Paka se může na kvalitě ovzduší projevit
především v době realizace hlavních stavebních prací (max. 5 měsíců). V tomto časově
ohraničeném a relativně krátkém období může docházet k ovlivnění kvality ovzduší. Na
ovlivnění se bude podílet automobilová doprava zajišťující přepravu některých materiálů
a vlastní plocha staveniště.
Plošné zdroje znečištění
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během
výstavby – odtěžení štěrkového podloží lze považovat za hlavní plošné zdroje znečištění
ovzduší. Při rekonstrukci bude provedeno odtěžení štěrku a podloží pod stávajícím kolejištěm,
do hloubky cca 0,5 – 1 m. K těmto pracím bude používán bagr na automobilovém podvozku.
Odtěžená směs zeminy a štěrku bude průběžně nakládána na přistavené nákladní automobily
a odvážena na dočasnou skládku v areálu žst.
Hodnocení prašnosti těchto zemních prací je možné provést pouze odborným odhadem,
protože chybí celá řada konkrétních podkladů: granulometrie těženého materiálu vč. jejich
podílů, množství – podíl polétavých částic do cca 10 µm, i vlhkosti těženého materiálu a počasí
v době provádění prací. Podle pravděpodobně použitého strojního zařízení bude lopata bagru –
obsah cca 0,5 m3, výška lopaty při nakládce na automobily od 3 do 4 m, tj. cca 1,0 až 1,5 m nad
bočnice nákladního auta.
Prašnost vzniká při sypání materiálu na korbu a při jejím vyprázdnění při proměnlivé
výšce. Prašné - tuhé částice po obvodu sypaného materiálu se oddělují a vlivem proudění
vzduchu, větru jsou unášeny do okolí. Vzdálenost dosahu prachového mračna polétavého prachu
(do 10 µm) je přímo závislá na hmotnosti částic – pádové rychlosti. Zde mimo vlastní
specifickou hmotnost materiálu působí i vlhkost materiálu a klimatické podmínky v době prací.
Částice nad 10 µm mají podstatně vyšší pádovou rychlost a jejich úlet se omezuje na nejbližší
okolí (cca do 10 m).
Pro hodnocení byl použit odborný odhad množství částic polétavého prachu do 10 µm
v těženém materiálu, které činí cca 1%, přičemž se do ovzduší při manipulaci s materiálem může
uvolnit cca 0,45 % těchto částic. Celkové množství odtěženého materiálu bude cca 22 000 t.
Rozhodující práce budou probíhat cca po dobu 5 měsíců.
Průměrné denní množství přepraveného materiálu bude tedy 343 t, tj. cca 43 t/hod. Toto
hodinové množství obsahuje cca 1 % 430 kg polétavého prachu, přičemž se do ovzduší při
nakládce může uvolnit cca 0,45 % z tohoto množství tj. 1,94 kg/hod = 0,5 g/s. Celkový možný
úlet tuhých částic za dobu realizace lze odhadnout na 1,94 kg/hod x 520 hod = 1009 kg.
Vlastní výstavba jakož i dočasné skládky sypkých materiálů a zemní práce během
výstavby nemusí bezprostředně narušovat kvalitu ovzduší, pokud budou během výstavby
všechny plošné zdroje chráněny před vznikem nadměrné prašnosti. Proto jsou v doporučeních
předkládaného oznámení formulována opatření směřující k eliminaci prašnosti v souvislosti
s plošnými zdroji znečištění.
Liniové zdroje znečištění
Liniové zdroje znečištění ovzduší budou představovány provozem nákladní techniky při
návozu stavebního materiálu v etapě výstavby (betonové prvky a směsi). Odhad pohybů
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nákladních automobilů jakož i směr a cíl jejich pohybů je v současné fázi projektové přípravy
spekulativní. Lze však předpokládat, že se nebude jednat o více než 35 pohybů nákladních
automobilů za den, které se na kvalitě ovzduší neprojeví.
Provoz
Stávající železniční trať Chlumec nad Cidlinou – Trutnov bude provozována stejně jako
dosud s dieslovou trakcí. Rekonstrukcí nedojde ke změně druhu ani kapacity provozu v tomto
úseku a nedojde tedy ani ke změně ovlivnění kvality ovzduší v oblasti.

B. III. 2. Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru lze rozdělit dle doby vzniku.
Etapa výstavby
V rámci rekonstrukce nebudou produkovány žádné odpadní vody s výjimkou vod
splaškových, vznikajících použitím sociálního zařízení zaměstnanci stavby v provozní budově
žst., které budou likvidovány stávajícím způsobem.
Etapa provozu
Po skončení stavby nedojde k prokazatelným změnám z hlediska produkce splaškových
vod oproti stávajícímu stavu.

B. III. 3. Odpady
Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění (úplné
znění bylo vydáno pod č. 106/2005 Sb.), klasifikace odpadů je prováděna dle vyhlášky 381/2001
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu atd.
Během realizace stavby bude snaha o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů,
přičemž se znovu využitelným materiálem bude nakládáno v souladu se „Směrnicí GŘ SŽDC č.
11 pro hospodaření s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC ve správě ČD“. Jednat se bude
např. o kolejnice, pražce, výhybkové části a drobné kolejivo, přičemž uvedený materiál bude
znovu využit v železničním provozu a nebude tudíž považován za odpad. V případě, že uvedený
materiál nebude možné ve smyslu směrnice využít, bude s ním dále nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy v platném znění.
Produkci odpadů můžeme rozdělit podle časového období jejich vzniku:
• odpady vznikající při rekonstrukci
• odpady z provozu
Ve fázi výstavby bude minimální produkce odpadů, které nebudou dále využity. Odpady,
které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a odstraňovány mimo staveniště.
Odstraňování odpadů bude zajištěno ze strany prováděcí firmy či odbornou firmou. V projektové
dokumentaci bude řešena problematika odpadů s ohledem na zajištění přednostního využití
maximálního množství výzisků před jejich odstraněním. Odpady budou přednostně předány
k dalšímu využití (např. recyklaci), odpady které nelze dále využít budou odstraněny uložením
na povolenou skládku dle druhu odpadu.
Největší podíl z celkového objemu odpadů bude tvořit odtěžená směs štěrku a zeminy
(cca 22 000 t) z kolejového lože. Tento materiál bude průběžně svážen na recyklační základnu,
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která bude pravděpodobně zřízena v rámci stavby, po předrcení, prosátí a doplnění o hrubou
frakci bude štěrk znovu použit do kolejiště. Jemná frakce může být případně využita pro překryv
skládek TKO apod.
Odtěžená zemina železničního spodku bude částečně využita k případným terénním
úpravám. Upřednostněno bude další využití před uložením na skládku. Před odtěžením budou
průběžně odebrány vzorky a prováděny rozbory na stanovení obsahu eventuelních škodlivin.
Štěrk zpod výhybek případně kontaminovaný, stejně jako kontaminovaná výkopová
zemina budou po sejmutí odváženy přímo na biodegradační plochu a případně následně využity,
nebo na příslušnou skládku.
Název odpadu:
Odpadní barvy laky s obsahem NL
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Směs stavebních a demoličních
odpadů bez NL
Dřevo
Plasty (PE podložky, plasty z interiérů objektů)
Dřevěné pražce obsahující NL
Železný šrot – konstrukce a stožáry
Směsné kovy (šrot neželezných kovů)
Kabely neobsahující NL
Výkopová zemina a kamení kontaminovaná NL
(není vyloučen výskyt pod výhybkami)
Výkopová zemina a kamení
Štěrkové lože kontaminované NL (není vyloučen
výskyt pod výhybkami)
Štěrkové lože nekontaminované

Katalog. číslo
08 01 11
15 01 01
15 01 02
15 01 04
17 01 07

Kategorie:
N
O
O
O
O

17 02 01
17 02 03
17 02 04
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 03

O
O
N
O
O
O
N

17 05 04
17 05 07

O
N

17 05 08

O

Specifikace množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude
provedena v rámci plánu organizace výstavby, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby potřebné
podmínky.
Odpady nebudou odstraňovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze
výkopová zemina a hlušina může být využita k terénním úpravám. Na staveništi budou odpady
ukládány utříděně.
Odpady vzniklé po ukončení stavby a jejím uvedení do provozu budou odstraňovány
v souladu s platnou legislativou.

B. III. 4. Hluk, vibrace, záření
Při rekonstrukci výhybek a stávající staniční koleje nedojde v rámci stavby k rozšíření
rozsahu, takže zátěž z hluku a vibrací se oproti dnešnímu stavu nijak nezvýší, spíše naopak při
rekonstrukci dojde k výměně starých a nefunkčních či špatně fungujících částí částmi novými
a kvalitnějšími. Jedná se o nové kolejnice s pružným upevněním, výměnu pražců, zkvalitnění
štěrkového lože, které má velmi vysokou schopnost pohlcovat vibrace a opravy železničního
spodku. Tento kvalitativní posun bude mít za následek i lepší funkci kolejové dráhy a tím

Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění

Ing. Radek Přílepek

Kolejové úpravy v žst. Stará Paka
SŽDC s.o., Stavební správa Praha

Strana 13

i snížení hodnot hluku (cca o 4 – 5 dB) a vibrací šířících se do okolí. Jediným z hlediska hluku
ohroženým objektem je objekt výpravní budovy s bytem.
Firmou Revita Engineering bylo zpracováno měření hluku z železniční dopravy, protokol
o zkoušce č. 1783-023-08 (příloha F.4), kde se v hodnocení konstatuje, že:

Z výše zmíněných důvodů bude nezbytné realizovat navržená opatření.

B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
S rekonstrukcí a provozem posuzovaného záměru mohou souviset následující rizika:
-

Únik látek škodlivých vodám (PHM, motorové oleje, apod.) při manipulaci s nimi nebo
v důsledku havárie motorových vozidel či stavebních mechanismů v důsledku zanedbání
bezpečnostních předpisů nebo porušení pravidel silničního provozu.

-

Havárie vlakových souprav spojené s únikem látek škodlivých vodám či poškozením
pozemků a nemovitostí v blízkosti tělesa dráhy vykolejenými vozy.

Pro snížení tohoto rizika je doporučeno pro období výstavby i provozu stanovit max.
povolenou rychlost na celé stavbě, vypracovat havarijní plán, dodržovat předpisy pro manipulaci
s látkami škodlivými vodám a chemickými látkami.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. I.

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Obec Stará Paka se nachází na severozápadním okraji Královehradeckého kraje. Obec
Stará Paka je samostatnou obcí. Ve Staré Pace a přidružených částech (Brdo, Karlov, Krsmol,
Roškopov, Ústí) žije cca 2 015 obyvatel. Katastrální území Stará Paka, kde bude záměr
realizován, má rozlohu cca 696 ha a Roškopov 367 ha. Území náleží dle geomorfologického
členění do systému Hercynského, provincie Česká Vysočina, subprovincie Krkonošskojesenická soustava, oblasti Krkonošské, celku Krkonošské podhůří, podcelku Podkrkonošská
pahorkatina, okrsku Staropacká vrchovina a Lomnická vrchovina.
Záměr je situován do území sousedícího se zástavbou obce Stará Paka. Kvalitu životního
prostředí v okolí záměru lze označit jako průměrnou, k jeho narušování dochází především
automobilovou dopravou a průmyslem.
Záměr není v přímém kontaktu ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné
území.
Registrované významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nejsou
autorovi oznámení v zájmovém území kolem navrhovaného umístění záměru známy. V širším
okolí záměru se nevyskytují chráněná území, která by mohla být záměrem ovlivněna.
Území není součástí přírodního parku. Vlastní obec Stará Paka i posuzovaný záměr leží
mimo oblasti soustavy NATURA 2000.
Památné stromy. V okolí se nacházejí spíše sporadicky hodnotné skupiny dřevin či
solitery.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou
lokalitu.

C. II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU
PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
C. II. 1.

Ovzduší a klima

Území obce Stará Paka lze z klimatického hlediska dle Quitta zařadit do oblasti mírně
teplé MT 4. Stará Paka leží v nadmořské výšce cca 420 m n.m.
Počet letních dnů
Počet dnů v roce s teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
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6 až 7 oC
6 až 7 oC
110 – 120 dnů
350 – 450 mm
250 – 300 mm
60 – 80 dnů
150 – 160 dnů
40 - 50 dnů

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů za rok se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn za vegetační období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů v roce se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Klimatologické charakteristiky z nejbližší stanice Nová Paka 449 m.n.m.
Průměrné teploty ve oC
I
-3,1

II
-2,2

III
1,8

IV
6,6

V
12,2

VI
14,7

VII
16,6

VIII
15,6

IX
12,0

X
7,1

XI
2,2

XII
-1,5

rok
6,8

Na kvalitu ovzduší mají vliv převládající směry větru.
Pro lokalitu Stará Paka platí následující údaje o četnosti hlavních směrů větru:
Směr větru
Četnost %

S
4,50

SV
7,30

V
20,40

JV
8,20

J
5,20

JZ
5,00

Z
25,70

SZ
14,80

Bezvětří
8,90

S nejvyšší četností je v lokalitě zastoupeno proudění větrů Z dále pak větry V a SZ.
Průměrné srážky v mm ze stanice Nová Paka 449 m n. m.:
I
68

II
56

III
47

IV
53

V
58

VI
75

VII
80

VIII
85

IX
59

X
61

XI
66

XII
66

rok
774

Klimatologické charakteristiky z nejbližší stanice Strakonice 400 m n. m.
Katastr obce Stará Paka leží v severozápadní části Královehradeckého kraje. Území je
minimálně zasaženo imisní činností.
Kvalita ovzduší v okolí záměru je ovlivňována především lokálními topeništi
v zastavěném území, průmyslem a dopravou. V blízkém okolí nejsou významné bodové zdroje
znečištění ovzduší. Vlastní posuzovaný záměr přispívá k znečištění ovzduší především v období
výstavby (vznik prašnosti), která je vyhodnocena v části B.III.1. Emise do ovzduší. Znečištění
ovzduší produkované v období provozu se nebude lišit od současné situace.
C. II. 2.

Voda

Posuzovaná část železniční trati (žst. Stará Paka) se nachází v povodí Olešky ČHP 1-0501-036, 1-05-01-037, která je levostranným přítokem Jizery v Semilech. Záměr není umístěn
v CHOPAV. Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry
v zájmovém území. Zastavěné plochy se nemění.
C. II. 3.

Půda

Zastavěné plochy se prováděnou rekonstrukcí nemění. Rekonstrukce nevyžaduje trvalý
zábor zemědělského půdního fondu (ZPF). Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění
funkce lesa.
Půda v blízkém okolí záměru je zařazena především do BPEJ 7.31.51
7.58.00
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Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
7- region MT4, mírně teplý, vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 - 2 400; průměrná roční teplota 6 7 °C; průměrný roční úhrn srážek 650 - 750 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních období 5 15 %, vláhová jistota >10

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
31 – Hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských horninách; bez
štěrku až středně štěrkovité; vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních srážkách.
58 – Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po
odvodnění příznivé.

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
5

sklonitost

Expozice

0-3°, rovina
7-12°, střední svah

všesměrná
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1

skeletovitost
bezskeletovité
slabě skeletovité

hloubka
půda hluboká
půda středně hluboká až hluboká

Znečištění půd
Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována. Pro drážní
pozemky (vlastní kolejiště) budou provedeny rozbory odpadu dle vyhl. č. 294/2005 Sb. za
účelem zjištění obsahu škodlivin pro možné uložení na skládku.

C. II. 4.

Fauna a flora, chráněná území, ÚSES

Rekonstrukce proběhne na stávajících drážních pozemcích. Tyto pozemky nejsou
příhodné pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin či
živočichů. V okrajových částech drážních pozemků se vyskytují nepříliš hodnotné společenství
rostlin, které se vyskytují v analogických lokalitách v okolí, vlastní kolejiště je téměř bez
vegetace. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin nebyl při běžném terénním
průzkumu zaznamenán. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že podrobný průzkum lokality není
nutný a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny lze prakticky vyloučit.
Na posuzované lokalitě je poměrně chudé zastoupení fauny, podmíněné především málo
pestrou flórou a využitím území (žel. stanice).
V blízkosti žst. se dále nacházejí mimolesní porosty dřevin (doprovodná zeleň podél
komunikací, zeleň zahrad atp.), které nebudou záměrem dotčeny, stejně jako lesní porost nad
skalní hranou.
V zájmovém území stavby se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES), ani zvláště chráněná území, přírodní parky či významné krajinné prvky. Vlastní obec
Stará Paka a posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000.
Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného zatížení.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I.

D. I. 1.

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo

Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby výstavby je vzhledem
k rozsahu stavby nevýznamné a časově omezené. Tyto vlivy (prašnost, hluk) budou soustředěny
pouze do časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru a vzdálenosti
od nejbližších obytných objektů lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky stavby a provozu
nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Výjimkou bude objekt výpravní budovy, kde se
nachází byt. Z toho důvodu je zde navržena výměna oken, tak aby se minimalizovaly vlivy
hluku, v případě realizace tohoto opatření v předstihu před vlastním prováděním např. sanace
štěrkového lože budou významně eliminovány i vlivy výstavby. Vzhledem k situování řešeného
úseku se nepředpokládá významné negativní ovlivnění obyvatelstva.
V době provozu je narušení faktorů pohody hlukem a emisemi nepravděpodobné
a nebude se lišit od současného stavu.
Za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru a kontrol ze strany
odpovědných orgánů není předpoklad nějakého zdravotního rizika pro obyvatelstvo.
V případě sociálně ekonomického vlivu záměru nelze hovořit o zlepšení či zhoršení
současného stavu. V souvislosti s rekonstrukcí nevzniknou nová pracovní místa, protože
obsluhu, zajistí stávající pracovníci.

D. I. 2.

Vlivy na ovzduší a klima

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu,
zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby a pojezdem vozidel po
komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací
výstavby – zkrápění staveniště, očista vozidel, pravidelné čištění komunikací. Vzhledem
k umístění staveniště lze předpokládat, že v zastavěném území obce Stará Paka s obytnou
zástavbou nebudou tyto vlivy patrné.
Vlastní posuzovaný záměr přispívá k znečištění ovzduší především v období výstavby
(vznik prašnosti), která je vyhodnocena v části B.III.1. Emise do ovzduší, vzhledem ke
vzdálenosti se jejich vliv na ovzduší v zastavěném území nijak negativně neprojeví. Znečištění
ovzduší produkované v období provozu se nebude lišit od současné situace.
Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu
budou vlivy provozu zanedbatelné.

D. I. 3.

Vlivy na vodu

V hodnoceném úseku nedochází ke změnám ve vedení trasy. Rekonstrukční práce
nepovedou ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťové vody budou zasakovány.
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Největší riziko pro kvalitu povrchové a podzemní vody představují případné úkapy nebo
úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných při provozu stavební
mechanizace. K podobným únikům dochází v naprosté většině případů vlivem pracovní nekázně,
nebo nedostatečného proškolení pracovníků.
V rámci provozu nevznikají žádné rizikové faktory, které by mohly mít přímý vliv na
kvalitu vod. Ke znečištění podzemních nebo povrchových vod by mohlo potenciálně dojít jen při
havárii vlakové soupravy, obzvláště kdyby v ní byly zařazeny vozy obsahující nebezpečné látky.

D. I. 4.

Vlivy na půdu

Vzhledem k tomu, že nedochází k záboru půdy a veškeré práce se budou odehrávat na
drážních pozemcích, není vliv na půdu předpokládán.

D. I. 5.

Vlivy na faunu, floru, chráněná území a ÚSES

Záměr nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Realizace záměru bude prováděna na
drážních pozemcích. Tyto vlivy budou omezeny na plochy vlastního železničního tělesa
a s ohledem na rozsah záměru je patrné, že tyto vlivy budou celkově velmi omezené.
Záměr nebude znamenat ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Vlivy vlastní výstavby na populace
živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo významné až nevýznamné.
Posuzovaný úsek je veden po stávající trati bez kontaktu s hodnotnějšími ekosystémy
(stanovišti). Nebyly zde zjištěny žádné druhy rostlin zvláště chráněné podle vyhlášky
Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. na přirozeném stanovišti
a jejich původní výskyt je na této lokalitě zcela vyloučen.
Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Z hodnocení týkající se územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr
přímo nesousedí s prvky ÚSES. Posuzovaná rekonstrukce ve stávající trase nepřináší žádné nové
kolize se skladebnými prvky ÚSES.
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D. II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ
A POPULACI
Předkládaný záměr je v daném území tímto oznámením posouzen ze všech podstatných
hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu
navrhovanou v souladu s územním plánem. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska
posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého oznámení je patrné, že
negativní vlivy posuzovaného záměru budou patrné především na pozemcích přímo dotčených
výstavbou. Nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména
v oblasti vlivů na ovzduší a akustickou situaci zájmového území. V tomto kontextu jsou také
formulována odpovídající doporučení pro další projektovou přípravu.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované
v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý až nulový,
z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný.

D. III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.
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D. IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Na základě projektu s ohledem na popsané a zhodnocené řešení navrhované kolejové
úpravy v žst. Stará Paka a budoucího provozu je možno konstatovat, že celý záměr je z
ekologického hlediska přijatelný za dodržení následujících podmínek:
•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám; zneškodnění nebezpečných
odpadů realizovat pouze na smluvním základě s odbornou firmou,

•

odpady budou ukládány utříděně, přednostně předány k využití a případně odstraňovány
v souladu s platnou legislativou,

•

v prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděno odstraňování odpadů
spalováním,

•

protihluková opatření realizovat v předstihu před vlastní stavbou

•

minimalizovat manipulační prostory a manipulační pásy pro stavební práce,

•

preferovat transport maximálního objemu odtěženého železničního spodku a nového
štěrku po železnici,

•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v havarijním plánu,

•

případné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les realizovat mimo vegetační období,

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti využívaných
přístupových komunikací na stavbu po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do
původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby,

•

před zahájením vlastních rekonstrukčních prací dokladovat výsledky rozborů sušiny
z odebraných vzorků štěrkového lože a zeminy ve stanovených místech jakož vodného
výluhu v rozsahu požadavků vyhl. č. 383/2001 Sb. - odběr vzorků bude proveden na
vybraných místech (především pod výhybkami),

•

veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy budou prováděny akreditovanou
laboratoří,

•

výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu,

•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době,

•

zemní práce provádět v nezbytně nutném rozsahu v případě nutnosti eliminovat
sekundární prašnost pravidelným kropením a čištěním komunikací,

•

minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti,
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•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění bude vedena odpovídající evidence,

•

stavební mechanismy budou po odstavení zajištěny záchytnými plechovými nádobami
proti úkapům,

•

v případě úniku ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle
zásad nakládání s nebezpečnými odpady,

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů,

D. V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI
VLIVŮ
V době zpracování tohoto oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly k dispozici
všechny základní údaje technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech. Na jejich
základě bylo možno provést analýzu vstupů, výstupů i vlivů záměru na životní prostředí.
Podklady předložené oznamovatelem a projektantem lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci
očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Metody použité v rámci vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí jsou na úrovni současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být
absolutně přesnou prognózou. Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí minimalizovat.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně, vzhledem k povaze, rozsahu a návaznostech
záměru tomu ani jinak být nemůže. To znamená, že je posouzena velikost a významnost vlivů té
aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno projektové řešení záměru.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F. 1

Mapa širších vztahů M 1 : 150 000
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Situace umístění 1:10 000
šipky označují začátek a konec rekonstruovaného úseku

KÚ km 74,826

ZÚ km 73,836
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Ilustrační foto

Pohled od ZÚ km 73,836 ve směru k žst.

Pohled od km 73,9 ve směru k žst.

Pohled od km 74 ve směru k žst.

Pohled z trati na Jaroměř ve směru k žst.

Pohled od žst. ve směru staničení

Pohled k žst. proti směru staničení
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Pohled od žst. ve směru staničení

Pohled od km 74,3 ve směru staničení

Pohled od km 74,4 ve směru staničení

Pohled od km 74,5 ve směru staničení

Pohled od km 74,55 ve směru staničení

Pohled od km 74,6 ve směru staničení na KÚ
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Měření hluku
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Plná moc
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Obchodní firma

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(SŽDC s.o.)
Stavební správa Praha
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

IČ

70 99 42 34

Oprávněný zástupce oznamovatele

H-PRO spol. s r.o.
Ing. Miroslav Novák
Důlce 39
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25 02 98 35
tel.: 475 210 726

Název záměru

Kolejové úpravy v žst. Stará Paka

Kapacita (rozsah) záměru
Rekonstruován bude úsek trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov v žst. Stará Paka
v rozsahu drážní kilometráže km 73,836 - km 74,826, tj. úsek o délce 0,990 km.
Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Charakter stavby:
Odvětví:

Královehradecký
Jičín
Stará Paka
Stará Paka, Roškopov

rekonstrukce
doprava

Jedná se o liniovou dopravní stavbu umístěnou v prostoru žst. Stará Paka.
Železniční stanice Stará Paka leží na trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov. Po stránce
dopravní a technologické je tato žst. železniční křižovatkou tratě Pardubice – Jaroměř – Liberec.
Jmenované tratě jsou jednokolejné.
Podnětem pro provedení stavby je současný celkový nevyhovující stav železničního
svršku a spodku (svršek tv. T, rozponové upevnění, pražce dřevěné a betonové SB5, kolejové
lože štěrkové zbahnělé) v prostoru žst. Stará Paka.
Po provedení geofyzikálního průzkumu lze konstatovat, že únosnosti a stav podloží
zjištěné během průzkumu nedosahují předepsaných hodnot dle předpisu S4. V celé žst. není
v současnosti provedeno odvodnění žel. spodku.
Stavba v této přípravné dokumentaci řeší rekonstrukci 14 ks výhybek zhlaví směr
Lomnice n. Popelkou, Košťálov a Roztoky u Jilemnice, zhlaví směr Horka u Staré Paky
(vyjmuto bude 25 ks), zřízení 4. úrovňově přístupných nástupišť (č. 1, 2, 2a, a 3, typ L bez
konzolových desek, výška hrany nástupiště 550 mm nad TK) u koleje 2a, 1, 4 a mezi kolejemi 1a
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a 5a (stávající číslování). Pod stávajícími kolejemi č. 1, 1a, 2a, 3, 3a, 4, 5, 5a bude provedena
rekonstrukce žel. spodku v rozsahu nutném pro vybudování nástupišť včetně odvodnění.
Stávající koleje č. 2, 9, 11 budou vyjmuty bez náhrady. Koleje č. 9 a 11 budou zrušeny. Sanace
žel. spodku bude rovněž provedena pod všemi nově vloženými výhybkami.
Rekonstrukcí železničního spodku, svršku a odvodnění dojde k zajištění bezpečnosti
železniční dopravy a ke zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům.
Staveniště je určeno železniční tratí a jejím bezprostředním okolím, jedná se o liniovou
stavbu.
Údaje o záměru pro potřeby oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění jsou
převzaty z projektu „Kolejové úpravy v žst. Stará paka“, zpracované firmou H-PRO spol. s r.o.,
Ústí nad Labem v 11/2007. Je navrženo následující řešení.
Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 101 - ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK
SO 102 - ŽELEZNIČNÍ SPODEK
SO 103 - NÁSTUPIŠTĚ
SO 104 - MOSTY
SO 105 - PŘELOŽKA SÍTÍ
SO 106 - KABELOVOD
SO 107 - DEMOLICE
SO 108 – OSVĚTLENÍ KOLEJIŠTĚ A NÁSTUPIŠŤ
PS 101 – INFORMAČNÍ SYSTÉM
Úroveň navrženého technologického řešení odpovídá současné úrovni dopravních staveb.
Průběh rekonstrukce, nevelké rozsahem, neovlivní zásadním způsobem okolní životní
prostředí ani neohrozí zdraví občanů v nejbližších obytných objektech ve Staré Pace. Ani
v bezprostředním důsledku provozu nedojde k ovlivnění, případně narušení okolního prostředí.
Negativní vlivy mohou nastat pouze v případě technologické nekázně při průběhu stavebních
prací. Při dodržení příslušných předpisů jsou však tato rizika vyloučena.
Navrženou rekonstrukcí nebude dotčen rozsah zemědělského půdního fondu. Záměrem
nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, nedojde k negativnímu vlivu na vodu.
Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému ekologické
stability, významné krajinné prvky, nedojde k poškození krajinného rázu.
Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na
životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku rekonstrukce a následného provozu.
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H. PŘÍLOHA
H. 1

Vyjádření stavebního úřadu
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H. 2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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Bydliště: Sudoměřice u Tábora 131, 391 36
Telefon: 602 539 541
E-mail: radek.prilepek@seznam.cz
Autor je oprávněn ke zpracovávání dokumentací a posudků dle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o udělení autorizace
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