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Z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
02.02.2021 v kanceláři starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 

Přítomní: 

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

Členové: Nasik Kiriakovský, projektový manažer 
Ing. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta 
Luděk Krýza, stavbyvedoucí, radní města 
lng. Stanislav Janák, projektant, dopravní inženýr 
lng. Jiří Rain, geodet 

Omluveni: lng. arch. Vojtěch Jan Stoklasa, architekt 
Ing. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 

Hosté: 
lng. arch. Milan Košař, autor architektonického návrhu 
Matouš Spilka, BRICKBAY SE, Zástupce investora 
Eva Bartošová, Zástupce investora 
Ing. Jan Jarolím, starosta města 
lng. Vítězslav Šturma, radní města 

KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 

Program 

1. Zahájení 
2. Posouzení záměru Záměr bytové výstavby v lokalitě na Malém Berlínku ve Dvoře Králové nad 

Labem 
3. Městský architekt 

2. Posouzení záměru záměr bytové výstavby v lokalitě na Malém Berlínku ve Dvoře Králové nad 
Labem 

Zástupce společnosti BRICKBAY SE představil záměr na výstavbu bytových domů na Malém Berlínku 
ve Dvoře Králové nad Labem a Ing. arch Milan Košař k tomuto prezentoval urbanisticko- 

architektonickou studii. 

Závěr:
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1, komıse nisticko-architektonické stránce souhlasí s navrhovanou bytovou výstavbou 
2, komise doporučuje investorovi: 

0 uspořádat veřejné projednání s místními občany, kterých se týká daný stavební Záměr 
0 doporučuje zvážit možnost využít 1 bytové jednotky v přízemní ke komerčnímu \ıyužití 

(návrh nebytových prostor pro komerčnívyužití) 
0 doporučuje upravit studií o parkovací místa vzniklá po případném zjednosměrnění 

komunikace v ulicích Pod Safari a Odbojářů a umožnit tím podélné stání a Zároveň vyt\ıoření 
podélného stání ul. Milady Horákové při Zachování obousměrného provozu 

0 s ohledem na ne možnost parkování na Benešově nábřezı komise doporučuje městu V 
městské části Zálabí vypracovat studii dopravního řešení 

3. Městský architekt 

Ing. arch. Milan Košař Seznámil členy komise s funkcí městského architekta a doplnil podklady k 

výběrovému řízení na pozici městského architekta pro naše město.


