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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení
zjišťovacího řízení záměru „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“ zařazeného v kategorii II, bod 9.2 přílohy č. 1
zákona
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, Vám tímto zasílá kopii oznámení
podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice –
Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám,
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Kostelec nad Orlicí, město Týniště nad Orlicí,
město Rychnov nad Kněžnou, městys Častolovice, obec Tutleky, obec Lípa nad Orlicí, obec
Čestice, obec Synkov-Slemeno a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3
zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné
do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že
každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je
podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Kostelec nad Orlicí a Městský úřad Rychnov
nad Kněžnou, žádáme neprodleně o zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení na úřední desce.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné vyrozumění krajského
úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6
odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat
dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má
možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení
zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.krkralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace
z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA. Na těchto
internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění
na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet
do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(dle údajů uvedených v oznámení)
Předmětem záměru je zvýšení kapacity traťového úseku Týniště – Častolovice – Solnice.
V rámci této stavby je navržena výměna stávajícího sdělovacího zařízení, které neumožňuje
automatický provoz a dostatečné informování cestujících o řádné i mimořádné dopravě.
Zároveň je nutné zajistit v jednotlivých stanicích elektrický ohřev výhybek pro zajištění
spolehlivého provozu při přestavování výhybek v zimních měsících, nebo zajistit úpravu
osvětlení v jednotlivých stanicích zapojením do dálkového řízení, případně zajistit dostatečně
spolehlivé napájení technologických celků. Součástí stavby jsou pak i kolejové úpravy
ve stanicích Častolovice a Rychnov nad Kněžnou. Pro potřeby umístění vnitřní části
technologických zařízení (staničního zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení,
energetického zařízení, atd.) budou vybudovány nové provozně technologické budovy.
V rámci této stavby je navržena i změna zabezpečení na vytipovaných přejezdech za účelem
zvýšení bezpečnosti pohybu silničních a drážních vozidel. Přejezdy na málo frekventovaných
přejezdech je poté navrženo zabezpečit mechanickým zabezpečovacím zařízením typu
PZM 2. Nově zřizované kabelové trasy v mezistaničních úsecích tratě budou situovány podél
kolejí na pozemku dráhy. V případě křížení s vodotečí a komunikacemi budou kabely
umístěny v chráničkách na konstrukci mostů a propustků. Stavba je převážně umístěna
na pozemcích Českých drah/SŽDC. V hlukové studii, která je součástí oznámení, byly
vypočteny hladiny akustického tlaku pro roky 2000, 2010 a 2020. Hluková studie navrhuje
snížení nadměrných ekvivalentních hladin hluku u obytné zástavby. Jedná o výstavbu jedné
protihlukové stěny o celkové délce 28 metrů, vysoké 2,5 – 3 m v žst. Častolovice ve staničení
km 57,440 – 57,468. Součástí hlukové studie jsou přehledové hlukové mapy výhledového
stavu bez navržených opatření a mapa s protihlukovou stěnou. Znečištění ovzduší z realizace
stavby není možno v současnosti stanovit vzhledem ke stupni projektové přípravy.
Z charakteru plánovaných prací lze však předpokládat zatížení okolí stavby především tuhými
znečišťujícími látkami při nakládání a manipulaci s prašnými materiály (štěrkové lože
ze železničního svršku). Z těchto zjištěných skutečností je zřejmé, že bude nutno věnovat
velkou pozornost nakládce materiálu s ohledem na meteorologický stav počasí (sucho, směr
větru), zvláště v místech v blízkosti trvalého výskytu osob. K výraznému snížení imisí TZL
může dojít rovněž v důsledku zvýšení vlhkosti materiálu. Úkapy mazacích látek
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z projíždějících souprav a přepravovaných kapalných materiálů ulpívají na povrchu
štěrkového lože, kde se sorbují do prachových částic mezi štěrkovými zrny nebo jsou
zachyceny stabilizační vrstvou železničního spodku. K dalšímu pohybu hutněným zemním
tělesem nebo k vyplavování nedochází. Ohrožení podzemních či povrchových vod by bylo
možné pouze při lokální havárii. Stavba v traťovém úseku Častolovice – Kostelec nad Orlicí
zasahuje do stanoveného záplavového území řeky Divoká Orlice. V traťovém úseku
Častolovice – Rychnov nad Kněžnou zasahuje do stanoveného záplavového území řeky
Kněžná. Záměr se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída,
vyjma mezistaničního úseku Týniště nad Orlicí - Častolovice (km 49,782 až 54,650), který se
v CHOPAV Východočeská křída nenachází. Záměrem jsou dotčeny prvky ochrany přírody
chráněné podle zvláštních právních předpisů.

V zastoupení Ing. Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 15496/ZP/2012 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové - zde (bez oznámení)
2) Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3) Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
4) Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 78 Rychnov nad Kněžnou
5) Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
6) Obec Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
7) Obec Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí
8) Obec Čestice, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
9) Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
4) Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
5) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 78 Rychnov nad Kněžnou
6) Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
7) Obec Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
8) Obecní úřad Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí
9) Obecní úřad Čestice, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
10) Obecní úřad Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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Oznamovatel:
Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 –
Nové Město (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení –
na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC)
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou (bez oznámení)
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