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Strategická průmyslová zóna 
Solnice – Kvasiny

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2021+



Strategická průmyslová zóna Solnice – Kvasiny

Státní dotace do Královéhradeckého kraje  8 mld. Kč

Mezi hlavní přínosy podpory průmyslových zón lze zařadit 
zejména technologický rozvoj, nová pracovní místa, podporu 
exportu, poptávkovou stimulaci malého a středního podnikání, 
podporu neziskových aktivit a snížení sociálních transferů. 

Cíle
   vybudování nové průmyslové zóny pro budoucí investory
   zajištění dopravní a technické infrastruktury pro novou 

průmyslovou zónu
   zlepšení dopravy v oblasti průmyslové zóny
   doplnění ploch mezi stávajícími průmyslovými zónami 

v dané lokalitě – vytvoření funkčního celku s logickými vaz-
bami v území

   realizace objektů občanské vybavenosti (škola, nemocnice)

Dokončené stavby

Nemocnice Rychnov n. Kn., urgentní příjemOpočno – obchvat, 1. etapa I/14 Solnice, obchvat

Nové Město nad Metují Spy – Krčín Častolovice – východní obchvat

VOŠ A SPŠE Rychnov nad Kněžnou

II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat

Podpora regionu v oblastech

  doprava    zdravotnictví
  bezpečnost    školství
  bydlení

Externí zdroje fi nancování
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Státní fond dopravní infrastruktury ČR 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Ministerstvo fi nancí ČR

Realizace na základě Usnesení vlády ČR
 Usnesení vlády ČR č. 97 ze dne 9. února 2015
Usnesení vlády ČR č. 469 ze dne 21. června 2017
Usnesení vlády ČR č. 969 ze dne 5. října 2020
Usnesení vlády ČR č. 848 ze dne 27. září 2021

Situace širších vztahů průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

PZ Solnice – Kvasiny pro budoucí investory

KvasinyKvasiny

Rychnov Rychnov 
nad Kněžnounad Kněžnou

LipovkaLipovka

SolniceSolnice

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 
I/14 Solnice, obchvat 

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 
Rozvoj centrální průmyslové 

zóny a dopravní infrastruktury 

Plocha průmyslové zóny 
pro investory  

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 
Zvýšení kapacity trati 

Týniště n. O. – Častolovice – 
Solnice, 4. část 

Komunikace III. třídy 
PZ Solnice – PZ Lipovka 
vč. napojení žst. Lipovka 

SOUVISEJÍCÍ STAVBA 
I/14 Rychnov nad Kněžnou, 

obchvat

Vizualizace staveb

Více informací naleznete na webu
www.cirihk.cz/prumyslove-zony

https://www.cirihk.cz/prumyslove-zony.html
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Aglomerace a místní akční skupiny v kraji
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