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Z jednanı stavebne-archıtektonıcke komıse Rady mesta Dvur ralove nad"‰ìřŤı“'konˇane=dı':ı^e-~>~ˇ--“--ˇˇ-_ 

24.11.2020 v kanceláři starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 

Přítomní: 

Předseda: lng. arch. Ota Černý, architekt, radní města 

Členové: Nasik Kìriakovský, projektový manažer 
Ing. Jan Helbìch, stavební inženýr, místostarosta 
Ing. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 
Luděk Krýza, stavbyvedoucí, radní města 
Ing. Stanislav Janák, projektant, dopravní inženýr 

Omluveni: Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa, architekt 
Ing. Jiří Rain, geodet 

Hosté: Ing. Radmila Horáček Fiľakovská, JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem 
lng. Jan Čeřovský, JUTA a.S., Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Petr Brdička, JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Tomáš Valášek, FORT 21, s.r.o., Jaroměř-Josefov 

obyvatel ul. Raisova 
obyvatel ul. Raisova 

KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 

Program 

1. Zahájení 
2. Posouzení návrhu „Rozšíření výrobního Závodu JUTA 01", Raisova ul., Dvůr Králové nad 

Labem 
3. Počet členů poroty 

2. Posouzení návrhu „Rozšíření výrobního závodu JUTA 01", Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem 

Na úvod představil zástupce generálního projektanta (GP) Ing. Tomáš Valášek aktualizovaný Záměr 
společnosti JUTA a.S. Došlo tak k úpravě řešení Zejména v napojení areálu na komunikace v ul. 
Rasiova a 28. října, organizace vjezdu a výjezdu, výšky hal atd. 
V rámci úpravy projektu se Společnost JUTA snažila v maximální možné míře zapracovat připomínky a 

doporučení Z předchozích jednání stavebně-architektonické komise. 

- Qprava stávajícího hlavního vjezdu do areálu 
Ve vztahu kveřejnému prostranství v ul. Raisova došlo ke změně řešení organizace vjezdu a 

výjezdu do areálu, kdy Z ulice Raisova je navrhován vjezd pro nákladní i osobní dopravu a



v . 

výjezdu pouze pro vozy do 3,5 t. Nákladní doprava bude tedy vyjíždět do ul. 28. října. Dle 
názoru GP tím klesne intenzita dopravy v ul. Raisova O 50%. Dále dojde k posunu stávající 
vrátnice o 18-20m do areálu a tím vznikne prostor pro zastavení kamionu uvnitř areálu. 
Kamìon po zastavení tak nebude blokovat chodce a ani dopravu v ul. Raisova. V případě, že 
se sejde více kamionů, k čemuž by nemělo docházet, jelikož společnost JUTA řeší Zásobování 
způsobem JUST IN TIME, dojde k vytvoření prostoru k zastavení až 4 kamionů uvnitř areálu. 
Novým návrhem řešení také mimo jiné nebude docházet k blokaci ,,odstavného” prostoru 
podél komunikace v ul. Raisova. 
Hmotové řešení záměru 
Výšková úroveň podlahy objektů o 1,5m níže oproti úrovni chodníku. Výška objektu nejblíže 
chodníku bude zachována vůči stávajícímu cca 4m. Výška haly č. 1 je cca 8m a hala je 
vzdálena od chodníku v ul. Raisova __m. Hala č. 2 je cca 10 m a je vzdálena od chodníku V ul. 
Raisova m. Projekt nově řeší ustoupení areálu O 0,8 až 1,5 m do areálu, tím dojde k 

vv 
rozsírení veřejného prostoru. 

Závěr: 
Komise se shodla a doporučuje radě města souhlasit s předloženým záměrem společnosti 
JUTA, jeho architektonickým řešením, hmotovým řešením, výškou objektů atd. 

Ve věci dopravního řešení, organizace vjezdu a výjezdu do areálu Z ul. Raisova, popř. ul. 28. 
října komise nebyla ve svém názoru jednotná. Komise konstatuje, že v rámci jednání nebylo 
předloženo stanovisko DIPČR k možnosti vjezdu a výjezdu v rámci ul. 28. října. 
Předložené dopravní řešení mimo jiné není v souladu se zápisem č. 8/2019, kdy generální 
ředitel společnosti JUTA Ing. Jiří Hlavatý vzal na vědomí požadavek komise na vjezd kamionů 
do areálu výrobního závodu JUTA 01 Z ul. 28. října, tzn. zohlednit obsluhu (vjezdy a výjezdy) Z 

ul. 28. října ve 100 %. Případné řešení zásobování areálu těžkou nákladní dopravou Z ul. 28. 
října vyvolává podmínku levého odbočovací pruh v rámci Silnice ll/300. 

V případě vydání souhlasu města S celkovým záměrem společnosti JUTA doporučuje komise 
radě města požadovat spolufinancování projekčních a stavebních prací v rámci rekonstrukce 
ul. Raisova v úseku od křižovatky S ul. 28. října po křižovatku S ul. Klazarova a Seifertova 

v optimální výši 50%, což odpovídá skladbě dopravního proudu v ul. Raisova. 

Počet členů poroty 

Komise neprojednávala konkrétní návrhy na doporučení nominace nových členů do SA komise, 
nicméně se shodla na optimálním počtu 11 členů. Tento počet členů měla komise na svém začátku. 
Poté došlo k několika rezignacím a Současný počet členů je 8.


