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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín Turnov“ 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“)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Revitalizace trati
Hradec Králové – Jičín - Turnov“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové, Obec Světí, Obec
Všestary, Obec Střezetice, Obec Třesovice, Obec Mokrovousy, Obec Dohalice, Obec Sadová,
Obec Sovětice, Obec Hněvčeves, Město Rovensko pod Troskami, Obec Ktová, Obec Hrubá
Skála, Obec Karlovice, Město Turnov, Liberecký kraj a Královéhradecký kraj, žádáme podle
§ 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace
příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.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) nebo na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.

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

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín - Turnov“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:

Název:
Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín – Turnov
Kapacita (rozsah) záměru:
Revitalizační úpravy trati jsou rozděleny na Královéhradeckou a Libereckou část. V části
Královéhradecké je navržena souvislá výměna dožitého nebo dožívajícího železničního svršku,
který bude nahrazen novým materiálem, spolu se sanací železničního spodku včetně úprav jeho
odvodnění. Kolejové úpravy (železniční svršek a spodek stavební délky cca 14,9 km) končí před
krajními výhybkami koncových (Hradec Králové a Hněvčeves) a nácestné (Všestary) stanice. Na
těchto úsecích bude rychlost zvýšena ze stávajících 50-70 km/h na 60 až 100 km/h, což zajistí
nové zabezpečovací a sdělovací zařízení. Stávající provozované soupravy sice dosahují rychlosti
max. 80 km/h, ale nový Provozní koncept a výhled krajských koordinátorů dopravy uvažuje
s nasazením výkonnějších souprav cca okolo r. 2019. Zásah do železničních stanic se omezí pouze
na zatažení kabelových vedení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení příp. silnoproudého vedení
(délka trati s novou kabelizací je cca 17,1 km). Rekonstruovány budou dvě železniční zastávky
Dlouhé Dvory a Sadová (zvýšené nástupiště dl. 90 m, nové osvětlení a orientační systém,
rekonstrukce čekárny resp. Nový přístřešek). Do rekonstrukce jsou zahrnuty 3 mosty a 6
propustků.
V části Liberecké proběhne rekonstrukce žst. Hrubá Skála. Revitalizace se bude týkat krátké,
cca 300 m dlouhé tříkolejné stanice, která bude v konfiguraci kolejiště upravena na stanici
dvoukolejnou (redukce kolejiště vypuštěním třetí průjezdné manipulační koleje a ponechání pouze
krátké kusé koleje u části nákladového obvodu). V rámci rekonstrukce bude provedeno nové
zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody vč. osvětlení, nové zvýšené nástupištní
hrany, orientační a informační systém, demolice skladu a na jeho místě nová technologická
budova a úprava železničního přejezdu na jičínském zhlaví stanice. Hrubá Skála se stane
železniční stanicí, kde se budou u dvou moderních nástupišť s novým přístřeškem pro cestující
křižovat osobní vlaky z obou směrů (posun křižovaní ze stanice Rovensko pod Troskami do Hr.
Skály je zajištěn zrychlením v Královéhradecké části trati).
V traťovém úseku Hrubá Skála-Turnov bude pouze položen sdělovací (částečně i zabezpečovací)
kabel bez jakýchkoliv úprav vlastní trati a jejího zařízení. V úseku Rovensko-Hrubá Skála bude
v části trasy položen pouze kabel zabezpečovací. Délka trati s doplněnou kabelizací je cca 12 km.
Kabelovými úpravami vč. vnějších prvků zabezpečovacího zařízení bude zasaženo turnovské
zhlaví žst. Rovensko pod Troskami. Zásah do železniční stanice Turnov se omezí na zatažení
kabelových vedení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do výpravní budovy (drobné úpravy
v dopravní kanceláři) a k některým stávajícím vnějším prvkům zařízení v kolejišti.
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Charakter záměru:
Předmětem záměru je revitalizace v traťovém úseku Hradec Králové - Jičín s cílem zlepšení
jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti
na železničních přejezdech, rekonstrukce železniční stanic a zastávek pro současné
a výhledové požadavky objednatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením
nových nástupištních přístřešků.

Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obce na území Královéhradeckého kraje: Hradec Králové, Světí, Všestary, Střezetice, Třesovice,
Mokrovousy, Dohalice, Sadová, Světice, Hněvčeves.
Katastrální území: Kukleny, Pražské Předměstí, Plotiště nad Labem, Bříza u Všestar, Světí,
Všestary, Rosnice u Všestar, Střezetice, Dlouhé Dvory, Třesovice, Lípa u Hradce Králové,
Mokrovousy, Dohalice, Horní Dohalice, Sadová u Sovětic, Sovětice, Hněvčeves.

Kraj: Liberecký
Obce na území Libereckého kraje: Rovensko pod Troskami, Ktová, Hrubá Skála, Karlovice,
Turnov.
Katastrální území:Rovensko pod Troskami, Ktová, Hnanice pod Troskami, Hrubá Skála,
Karlovice, Mašov u Turnova, Turnov.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Zahájení přípravných prací: 08/2016
Hlavní stavební práce pro Královéhradeckou část stavby: 09/2016 – polovina 11/2016
Hlavní stavební práce pro Libereckou část stavby polovina: 08/2016 – 10/2016
Závěr dokončovacích prací 03/2017
(prodloužení do roku 2017 je rezervou na dokončení zkušebního provozu, vlastní stavební práce
jsou ukončeny v roku 2016).
Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 7/1003, 110 00 Praha
Závěr:
Záměr „Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín - Turnov“ 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, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Revitalizace trati
Hradec Králové – Jičín - Turnov“ bude posuzován podle zákona.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na oblast ochrany přírody a krajiny.
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami
a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).
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Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek
vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole,
kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou
doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech
obdržených vyjádření.

Odůvodnění:
Oznámení záměru bylo krajskému úřadu předloženo dne 10.11.2014. Informace o oznámení
záměru byla na úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněna dne 18.11.2014.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (České inspekce
životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové) vzneseny zásadní námitky
proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru a také požadavek na další
posuzování záměru podle zákona. S přihlédnutím k těmto námitkám a požadavkům byla
příslušným úřadem specifikována výše uvedená oblast.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 09.12.2014, č.j.: 19760/ZP/2014 – Po, ev.č.: 122010/2014/KHK,
- Krajský úřad Libereckého kraje, ze dne 03.12.2014, č.j.: KULK 77840/2014 OŽPZ
1372/2014,
- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, č.j.: 20573/KH/2014, ze dne 24.11.2014,
- Josef Jadrný - náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort životního prostředí
a zemědělství, ze dne 04.12.2014,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 01.12.2014, č.j.: S-KHSHK 31557/2014/2/HOK.HK/Hr,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ze dne 03.12.2014,
č.j.: KHSLB 27669/2014,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 03.12.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1418461.001/14/KDR,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, ze dne 02.12.2014,
č.j.: ČIŽP/51/IPP/1418488.001/14/LAS,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 06.12.2014,
č.j.: SZ MMHK/207910/2014/ŽP/Čer,
- obec Světí, 01.12.2014,
- Obec Sovětice, ze dne 24.11.2014,
- Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, ze dne 03.12.2014, č.j.: MP-OKO0317/14-2/Bj.
Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda
a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
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 krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
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Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru,
především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních
úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.
Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví
kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé
straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších
směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků
a dalších subjektů požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 25 výtisků a 16-krát
v elektronické podobě na technickém nosiči dat.
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.

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 19760/ZP/2014 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové - zde
2) Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
3) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 308, 502 00 Hradec Králové
4) Obec Světí, Světí 1, 503 12 Všestary
5) Obec Všestary, Všestary 33, 503 12 Všestary
6) Obec Střezetice, Střezetice 48, 503 132 Všestary
7) Obec Třesovice, Třesovice 30, 503 15 Třesovice
8) Obec Mokrovousy, Mokrovousy 18, 503 15 Mokrovousy
9) Obec Dohalice, Dohalice 17, 503 13 Dohalice
10) Obec Sadová, Sadová 25, 503 15 Nechanice
11) Obec Sovětice, Sovětice 25, 503 15 Nechanice
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12) Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 Nechanice
13) Město Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko
pod Troskami
14) Obec Ktová, Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami
15) Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov
16) Obec Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Turnov
17) Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64,
460 31 Liberec
3) ČIŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
4) ČIŽP, Oblastní inspektorát Liberec, Tř. 1. Máje 26, 460 01 Liberec
5) Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
6) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 308, 502 00 Hradec Králové
7) Obecní úřad Světí, Světí 1, 503 12 Všestary
8) Obecní úřad Všestary, Všestary 33, 503 12 Všestary
9) Obecní úřad Střezetice, Střezetice 48, 503 132 Všestary
10) Obecní úřad Třesovice, Třesovice 30, 503 15 Třesovice
11) Obecní úřad Mokrovousy, Mokrovousy 18, 503 15 Mokrovousy
12) Obecní úřad Dohalice, Dohalice 17, 503 13 Dohalice
13) Obecní úřad Sadová, Sadová 25, 503 15 Nechanice
14) Obecní úřad Sovětice, Sovětice 25, 503 15 Nechanice
15) Obecní úřad Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 Nechanice
16) Městský úřad Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko
pod Troskami
17) Obecní úřad Ktová, Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami
18) Obecní úřad Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov
19) Obecní úřad Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Turnov
20) Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
21) Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06, Praha 2 – Vinohrady
22) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti
Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, v zastoupení Ing. Miloslava Halamy,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy V., Třída 1. Máje, 858/26, 460 07 Liberec
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