
Zápis č. 3/2020 
 

z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
28.05.2020 v kanceláři starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: 
 
Předseda: Ing. arch. Ota Černý, architekt, radní města 
 
Členové: Nasik Kiriakovský, projektový manažer 

Ing. Stanislav Janák, projektant, dopravní inženýr 
Ing. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta  

 Ing. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 
 Ing. Jiří Rain, geodet 
 
Omluveni: Luděk Krýza, stavbyvedoucí, radní města 

Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa, architekt 
 
Hosté:  Ing. Jan Jarolím, starosta města 
   Ing. Štěpán Černý 
   Ing. Libor Laš  
   
 
 
KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 
 

Program 

 
1. Zahájení 
2. Oprava limnigrafu na Labi v obci Verdek  
3. Plánované zasíťování pro výstavbu RD a BD v lokalitě Sylvárov 
4. Tyršovo koupaliště města Dvůr Králové nad Labem rozvoj a koncepce koupaliště 
5. Architektonická studie řešení autobusové stanice ve Dvoře Králové nad Labem 

6. Stanovisko rady města k návštěvě Litomyšle a další postup k realizaci 

 

 

Oprava limnigrafu na Labi v obci Verdek  

Limnigraf - místo se zařízením k pozorování vodního stavu v hlásném profilu vodního toku, vybavené 
limnigrafem – přístrojem k měření a registraci výšky hladiny vodního toku. 
 
Ing. Štěpán Černý seznámil přítomné s historií výstavby limnigrafu i účelem, pro který byl původně 
vystaven. Tento objekt pravděpodobně spadá do vlastnictví státu (pozemek, na kterém objekt stojí je 
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje). 
 
Komise vnímá velkou technicko – architektonickou hodnotu této stavby a doporučuje, aby se Povodí 
Labe pokusilo zajistit převod limnigrafu do jeho vlastnictví a poté řešilo jeho technický stav, popř. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_stav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_tok


jeho zpřístupnění. Opravou pro Povodí Labe by tak vzniklo další významné místo doplněné o dřevěné 
lávky atd. Takové místo se navíc nachází v blízkosti plánované Labské cyklostezky a mohlo by se stát 
zajímavým turistickým bodem na trase cyklostezky. 
 

Plánované zasíťování pro výstavbu RD a BD v lokalitě Sylvárov 
Ing. Libor Laš přednesl názor k zástavbě lokality pod TSm a seznámil přítomné s peticí a jejím 
obsahem. Nesouhlasí s výstavbou bytového domu s ohledem na charakter staveb, kterými jsou 
rodinné domy, a tudíž se tento bytový dům do lokality nehodí. Dále i víceúčelové hřiště je navrženo 
nevhodně blízko zástavby, a proto dojde k rušení obyvatel.  

 
Na zasíťování této lokality je vydané pravomocné stavební povolení na výstavbu vodovodu a 
kanalizace, je podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem a stavební práce budou zahájeny v nejbližší 
době. Dále je vypracován projekt na výstavbu plynovodu a na tento projekt je vydáno stavební 
povolení, jsou uzavřeny budoucí smlouvy kupní se společností GasNet, kdy město garantuje spotřebu 
plynu. Dále je ze strany společnosti ČEZ a. s. projektováno zasíťování el. energií, kdy město uhradilo 
povinné spolunáklady. V tuto chvíli je i dokončen projekt na komunikace, které v místě plánované 
výstavby zahrnuje parkovací místa. Dimenze přípojek k pozemkům je dle schválené zastavovací 
studie.  
 
Víceúčelové hřiště tak, jak bylo prezentované Ing. Lašem (oplocené, s umělým povrchem a 
venkovním osvětlením), nikdy nebylo v záměrech města, jednalo se vždy o hřiště s charakterem 
dětského hřiště. 
 
Komise doporučuje radě města jednat s petičním výborem a doporučuje dopracovat urbanistické 
řešení území s vazbou na širší okolí. 
 
Tyršovo koupaliště města Dvůr Králové nad Labem rozvoj a koncepce 
koupaliště 
Komise vítá iniciativu plaveckého klubu a bere na vědomí jejich závěry. Vzhledem k rozsahu a 
důležitosti záměru se tomuto tématu bude věnovat na samostatném jednání tak, aby byly definovány 
zásady pro podobu a rozvoj Tyršova koupaliště. 
 

 
Architektonická studie řešení autobusové stanice ve Dvoře Králové nad 
Labem 
Zastupitelstvo města odsouhlasilo koupi stávajícího autobusového nádraží. S ohledem na jeho 
nevyhovující dopravní i technický stav je záměrem města tento dopravní terminál řešit.  
 
Stavebně-architektonická komise žádá radu města o sdělení, zda bude město uvažovat ponechání 
autobusového nádraží na stávajícím místě a k tomuto zadat architektonickou soutěž nebo zda je 
zájem změnit umístění autobusového nádraží v souladu s dokumentací „Studie vybraných problémů 
dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části 
regionu Podkrkonoší“ zpracovanou Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D. a Ing. Janem Kovaříkem 
z roku 2016 na pozemek v k. ú. DKnL a p.p.č. 2048/3 a další v této lokalitě, které jsou ve vlastnictví 
společnosti ČEZ. Na tuto lokalitu ve vztahu k umístění/přesunu dopravního terminálu spolu 
s možností železniční stanice zpracovali studenti brněnské Fakulty architektury několik hodnotných 
studií. 
 
 



Stanovisko rady města k návštěvě Litomyšle a další postup k realizaci 
Bude řešeno v rámci některé ze schůzí rady města. 

 
 
 
Termín příští stavebně-architektonické komise bude operativně svolán a bude se konat v zasedací 
místnosti starosty města. 
 
Zapsal: Ctirad Pokorný 


