
Rok od startu rozšíření průmyslové zóny 
Solnice-Kvasiny: zajištění pozemků i první projekty
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Zajištění více jak 95 % pozemků potřebných pro rozvoj zóny, příprava velkých stavebních dopravních akcí, jako jsou obchvaty měst a obcí v Krá-
lovéhradeckém kraji, ale i další příprava na miliónové projekty z oblasti školství, zdravotnictví i občanské vybavenosti. To jsou prozatím výsledky 
roční práce kraje na rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, díky níž poputují do rychnovského regionu miliardové investice - úžasný motor pro 
pracovní nasazení tohoto týmu.

	 Uplynul	přesně	jeden	rok	
od	doby,	kdy	vláda	schválila	
usnesení	k	přípravě	rozšíře-
ní	 strategické	 průmyslové	
zóny	Solnice-Kvasiny,	a	 tím	
také	 ke	 zlepšení	 infrastruk-
tury	 v	 Královéhradeckém	
kraji.	Za	ten	rok	jsme	uděla-
li	velký	kus	práce.	Pod	záru-
kou	smluv	o	smlouvách	bu-
doucích	 se	 podařilo	 zajistit	
již	 více	 než	 95	%	 pozemků	
pro	vznik	průmyslové	zóny,	
což	 je	 v	 tuto	 chvíli	 nejdů-
ležitější.	 Z	 našeho	 pohledu	
je	 nyní	 dalším	 důležitým	
krokem	 uzavření	 smlouvy	
o	 spolupráci	 s	 dotčenými	
obcemi	 a	 Ředitelstvím	 sil-
nic	 a	 dálnic	 ČR.	 Tou	 jsme	
podmínili	 přípravu	 více	 jak	
padesátky	 dalších	 projektů,	
které	 se	 mají	 v	 rámci	 zóny	
uskutečnit.	 Pro	 Králové-
hradecký	kraj	budeme	totiž	
administrovat	 vše	 potřebné	
kolem	 vzniku	 nové	 zóny,	
budeme	 organizovat	 inves-
tice	 dotčených	 měst	 a	 obcí	
a	 poneseme	 odpovědnost	
koordinátora	 celé	 investice	

ve	výši	téměř	tří	miliard	ko-
run.	
	 Díky	 celému	 projektu	
se	 obyvatelé	 kraje	 dočkají	
především	 dlouho	 očeká-
vaných	 významných	 silnič-
ních	 staveb,	 jako	 jsou	 na-
příklad	 obchvaty	 Opočna,	
Domašína,	 Rychnova	 nad	
Kněžnou,	 Častolovic	 nebo	
Solnice.	 Stavbu	 obchvatu	
Opočna	 bychom	 mohli	 za-
hájit	v	roce	2017,	nyní	se	do-
řešují	 majetkoprávní	 vzta-
hy.	 Rychnovský	 obchvat	 je	
ve	 fázi	 změny	 územně-plá-
novací	dokumentace	(ÚPD)	
a	 pracuje	 na	 něm	 přímo	
město	 ve	 spolupráci	 s	 ŘSD.	
Obchvat	Domašína	a	Solni-
ce	 koordinujeme	 my,	 opět	
ve	spolupráci	s	ŘSD.	Proza-
tím	zde	máme	hotové	inves-
tiční	záměry,	nyní	probíhají	
ekonomická	 vyhodnocení	
staveb.	 Obchvat	 Častolo-
vic	je	v	přípravě	změn	ÚPD	
jak	samotného	městyse,	tak	
sousedního	 města	 Kostelce	
nad	Orlicí.	Nejdále	je	proza-
tím	rekonstrukce	silnice	III.	

třídy	Spy	-	Nové	Město	nad	
Metují.	Tato	stavba	je	ve	sta-
vebním	 řízení	 a	 měla	 by	 se	
realizovat	v	roce	2017.	
	 Díky	 investicím	 z	 růz-
ných	resortů	se	v	rámci	pro-
jektu	rozšíření	zóny	dočkají	
modernizace	i	další	odvětví.	
Plánují	 se	 tak	 rekonstrukce	
školských	 zařízení	 v	 Solnici	
a	 Kvasinách	 nebo	 velká	 re-
konstrukce	krajské	Vyšší	od-
borné	 školy	 a	 Střední	 prů-
myslové	 školy	 v	 Rychnově	
nad	 Kněžnou	 za	 necelých	
90	 miliónů	 korun.	 Celkem	
by	se	mělo	do	školských	za-
řízení,	 kulturních	 objektů	
a	 sportovišť	 investovat	 té-
měř	490	miliónů	korun.	
	 Významná	 modernizace	
v	 objemu	 asi	 300	 miliónů	
korun	je	plánována	i	v	rych-
novské	 nemocnici.	 Rekon-
strukce	 je	 prozatím	 ve	 fázi	
zpracování	 studií,	 které	
ve	 vazbě	 na	 nárůst	 obyva-
telstva	 a	 počtu	 pracovníků	
v	 regionu	 může	 ovlivnit	 její	
zaměření.	Investice	do	rych-
novské	 nemocnice	 by	 měly	
vést	 ke	 stabilizaci,	 zachová-
ní,	 ale	 především	 pak	 zkva-
litnění	zdravotnické	péče.
	 Celková	 investice,	 která	
poputuje	 do	 regionu	 díky	
krajskému	 projektu	 Rozší-
ření	 průmyslové	 zóny	 Sol-

nice-Kvasiny	 a	 zlepšení	 ve-
řejné,	 dopravní	 a	 technické	
infrastruktury	v	Královéhra-
deckém	regionu,	má	dosáh-

nout	 až	 tří	 miliard	 korun.	
Spolufinancování	 ze	 strany	
Královéhradeckého	 kraje	
má	být	ve	výši	asi	200	mili-

ónů	 korun.	 Díky	 rozšíření	
krajské	 průmyslové	 zóny	
má	 dojít	 k	 vytvoření	 400	
pracovních	míst.

Centrum investic, rozvoje a inovací – regionální rozvojová agentura Královéhradecké-
ho kraje (www.cirihk.cz) podporuje příliv nových investic do Královéhradeckého kraje. 
Jedním z nástrojů rozvoje investičního prostředí je Platforma investic, rozvoje a ino-
vací Královéhradeckého kraje (www.proinovace.cz), jejímž cílem je posílení vzájemné 
spolupráce klíčových partnerů v oblasti ekonomického rozvoje, lákání investorů a pod-
pory výzkumného a inovačního potenciálu regionu.
 Společně s dalšími partnery Platformy, ke kterým patří Královéhradecký kraj, 
Statutární město Hradec Králové, regionální kancelář agentury CzechInvest, Techno-
logické centrum Hradec Králové a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého 
kraje, se CIRI snaží o zlepšování lokalizačních faktorů území jako jsou infrastrukturní 
podmínky, kvalifikovaná pracovní síla, propojování investorů na výzkumné organizace, 
mapování investičních příležitostí (průmyslové zóny, nemovitosti k revitalizaci) nebo 
komplexní rozvoj konkrétních zón ve spolupráci s klíčovými partnery na národní, regi-
onální i lokální úrovni. 


