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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
Sp. Zn.: MP-SDP0536/21-5/Fl
V Praze dne 08. červen 2022
Č. j.: DUCR-32728/22/Fl
Telefon: +420 602 668 983
Oprávněná úřední osoba: Ferina Lukáš Ing.
E-mail: ferina@ducr.cz

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO
ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 30. června
2021 žádost stavebníka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 2/1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO:70889546, zástupce: M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,
IČO:05061415 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:
k.ú. Litohrady a Solnice
“R o z v o j c e n t r á l n í p r ů m y s l o v é z ó n y a d o p r a v n í
infrastruktury - Solnice jih v rámci Rozšíření
strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a
zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém
regionu“
v rozsahu:
SO 201 Železniční most v km 13,795
SO 651 Železniční trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580 - 14,030 žel. spodek
SO 652 Železniční trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580 - 14,030 žel. svršek
SO 653 Železniční trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580 - 14,030 žel. spodek
SO 654 Železniční trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580 - 14,030 žel. svršek
SO 655 Železniční trať Častolovice - Solnice, rekonstrukce žel. přejezdu v km 14,654
Umístění stavby:
Stavba se nachází na pozemcích v katastrálních území Litohrady a Solnice.
SO 204 se nachází na pozemcích parc. č. 3152/6; 3163; 3167; 3168; 3169; 3170; 3172; 3188; 3158
v k.ú. Litohrady a na pozemcích parc. č. 5766/2; 5772 v k.ú. Solnice.
SO 651 a SO652 se nacházejí na pozemcích parc. č. 3168; 3169; 3170; 3172; 3176; 3173/3; 3173/4;
3188 v k.ú. Litohrady a na pozemku parc. č. 5772 v k. ú. Solnice.
SO 653 a SO 654 se nacházejí na pozemcích parc. č. 3168; 3169; 3170 a na pozemku parc. č. 5772
v k. ú. Solnice.
SO 655 se nachází na pozemku parc. č. 5772 v k.ú. Solnice.
Popis stavby:
Stavební úpravy stávající železniční trati Častolovice - Solnice:
SO 201 Železniční most v km 13,795
V rámci výstavby stavebního objektu SO 201 dojde ke zrušení propustku a železničního přejezdu.
Směrové a výškové vedení koleje se mírně upraví. V místě křížení se kolej posune o cca 225 mm a
výškově se zvýší o 80 mm. Nosnou konstrukci mostu tvoří 18 ks ocelových nosníků HEB 600. Pro
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ztracené bednění mezi nosníky je použita sklovláknobetonová deska. Horní povrh je vyspádován v
1,0% podélném sklonu od středu směrem k opěrám. Z důvodu průhybu od stálého zatížení je u
nosníku navrženo nadvýšení 40 mm. Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové. K nosné
konstrukci jsou kotveny pomocí betonářské výztuže z boku a horního povrchu nosné konstrukce.
Průběžné zapuštěné kolejové lože je navrženo ze štěrkového lože frakce 32/63 mm.
SO 651 - Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580 - 14,030, žel. spodek
V celé délce provizorní přeložky je těleso navrženo v zářezu s mělkými příkopy. S ohledem na
dočasný charakter trati a problematické odvodnění je zemní pláň navržená vodorovná. Dle
provedeného GTP se v daném území pod humózní vrstvou a navážkami nachází prachovec v
hloubce od 0,50 m (v horních vrstvách zvětralý charakteru hlíny se střední plasticitou). Jeho
výchozy byly identifikovány i v odřezech u stávající trati. Proto se uvažuje se zřízením pražcového
podloží typu 2.1, tj. konstrukční vrstva ze štěrkodrti tl. 250 mm (mimo oblast stávajícího tělesa).
SO 652 - Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580 - 14,030, žel. svršek
Provizorní přeložka je navržena na rychlost V=50 km/hod, a to tak, aby v místě nového mostu bylo
odsazení od stávající koleje min. 17 m. Začátek přeložky je v km 13,586 v přímé před začátkem
přechodnice, konec přeložky v km 14,035 v přímé. Na přeložce jsou navrženy dva směrové oblouky
s poloměrem R= 300 m a krajními přechodnicemi dl. 25 resp. 20 m. Oblouky jsou navrženy bez
převýšení. Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu na začátku a konci přeložky: jednotný
podélný sklon 0,33‰. Žel. svršek je navržen tv. 49E1 na žlb. pražcích (možno z užitého materiálu).
Kolej bude stykovaná na žlb. pražcích s rozdělením min. „c“, s pružným upevněním. Štěrkové lože
tl. min. 350 mm pod pražcem. Konec BK bud zřízen min. 35 m před začátkem přeložky. za první
stykované pole tv.R65 budou vloženy přechodové kolejnice R65/49E1 dl. 12,5 m. Stykovaná kolej
bude ukončena 1 pole za koncem přeložky (koncem přechodnice).
SO 653 Železniční trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580 - 14,030,žel. spodek
Zemní těleso (mimo oblast nového mostu) bude zachováno stávající, pouze v místech
„deformovaného“ tvaru štěrkového lože bude terén navazující na pláň žel. spodku upraven. Pro
úseky se zdvihy do 70 mm (km 13,730-13,850) se předpokládá pouze zvýšení nivelety bez úpravy
pražcového podloží. V těchto úsecích se provede pouze urovnání nerovného terénu od stávající
úrovně pláně žel. spodku ve sklon 5% (vlevo trati). V úsecích se zdvihem větším než 70 mm (mimo
oblast ZKPP a mostu) bude stávající kolejové lože sneseno v plném profilu a pláň přetěžena do hl.
550 mm pod patu pražců. Po pravé straně koleje je ZKPP navrženo do vzdál. 2,75 m od osy koleje,
tj. do osy os definitivního kolejového uspořádání.
SO 654 - Žel. trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580-14,030, žel. svršek
V oblasti provizorní přeložky je ve stáv. koleji složený oblouk R=1100 m (bez převýšení, bez
přechodnic) a R=295 m. Až k přejezdu v km 13,805 je stáv. žel. svršek tvořen kolejnicemi tv. R65,
dále pak tv. S49. Pražce SB 6 se žebrovými podkladnicemi, rozdělení „d“. Kolej je bezstyková, v
oblouku s pražcovými kotvami. Přejezd v km 163,654 se nachází v oblouku s poloměrem R=500 m.
Kolejnice tv. S49 končí v km 13,630 dále pokračují kolejnice tv. R65. Pražce SB d s rozponovými
podkladnicemi, rozdělení „d“. Bezstyková kolej je ukončena v kružnicové části za přejezdem v km
14,682.
SO 655 – Žel. trať Častolovice - Solnice, rekonstrukce žel. přejezdu v km 14,654
Křižující komunikace železničního přejezdu P4117 bude jednou z hlavních přístupových
komunikací do průmyslové zóny, která bude přímo napojena na okružní křižovatku komunikace
I/14. Šířkové uspořádání je S 9,5/60 pro úseky s krajnicemi resp. MO 9/9/50 pro úseky se zvýšeným
obrubníkem. V souběhu s touto komunikací je vedena stezka pro smíšený cyklistický a pěší provoz
šířky 3,0 m, která je v místě přejezdu odsazena o 2,0 m pro možnost osazení výstražníku v rámci
navazující stavby Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice.
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Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost
o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo
stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR42486/21/Fl ze dne 05. srpna 2021 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR42436/21/Fl ze dne 05. srpna 2021. Dne 11. května 2022 byly odstraněny všechny nedostatky
žádosti.
Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož
jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2
stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději d o 2 0 . č e r v e n c e 2 0 2 2 . K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich
postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - na
výše uvedené adrese.
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další
písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika
obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení
doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce níže uvedených
úřadů. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty
je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2
správního řádu

Úřední deska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Úřední deska Městského úřadu Solnice,

Úřední deska Obecního úřadu Kvasiny

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 2/1245, 500 03 Hradec Králové, zástupce: M PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové,

MĚSTO SOLNICE, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice,

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové,

ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha,

Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259,
501 01 Hradec Králové,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha,

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,

ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň,

LUNY, s.r.o., Češkovice 246, 678 01 Blansko,

DUNON s.r.o., Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň,

Rýznarová Ludmila, Erbenova 2250/21, 678 01 Blansko
podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:
k.ú. Solnice
pozemek parc. č. 5755; 5756; 5696; 5697; 5698/4; 5796; 5797
k.ú. Litohrady
pozemky parc. č. 3156; 3178; 3271; 3155; 3163; 3174/2; 3181; 3194; 3258; 3259; 3260; 3261;
3188
k.ú. Kvasiny
pozemek parc. č. 5338
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Dotčené orgány:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
o OVŽP
o Stavební úřad
o Silniční správní úřad

Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha,

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor
Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou, Na
Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí
33, 500 01 Hradec Králové, IČO:60162694

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Praha,
Tychonova 221/1, 160 00 Praha

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Jiráskova 1320. 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Na vědomí:

OBEC KVASINY, č.p. 81, 517 02 Kvasiny
Spis
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