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Petice proti záměru města Dvůr Králové nad Labem využít část 
p.p.č.1697/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby 
bytových domů a související infrastruktury

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 11.12.2020 byla městu Dvůr Králové nad Labem doručena petice občanů.
Občané vyjadřují nesouhlas se záměrem výstavby bytových domů, protože se obávají výrazného snížení 
kvality podmínek pro život. Argumentují tím, že zmíněné území funguje jako parkoviště, kde své 
automobily parkují obyvatelé přímo přilehlých ulic, ale i obyvatelé obecních domů z nábřeží Benešova. 
Obávají se přetlaku na parkovací místa v lokalitě a zvýšeného provozu na místních komunikacích a tím 
zvětšení ohrožení bezpečnosti obyvatel a hlavně dětí. Dále se obávají znehodnocení bydlení rodinám z 
přilehlého bytového domu – zastínění bytových jednotek. Občané žádají, aby výběr investora proběhl i s 
ohledem na související infrastrukturu, nejen na počet bytových jednotek a dále žádají, aby vybrané 
alternativy výstavby byly veřejně prezentovány a aby byla dána možnost občanům se k nim vyjádřit.

Rada města 4. listopadu 2020 vyhlásila záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 přibližně o 
výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby bytových domů a související 
infrastruktury, a to v přiměřeném časovém horizontu, aby byla výstavba architektonicky a stavebně 
kvalitní a plně respektovala regulativy platného územního plánu, počet parkovacích stání odpovídal 
funkční náplni objektů a zároveň bylo navrženo a realizováno odpovídající množství zeleně.
Do záměru se přihlásily dvě společnosti: Bořek – byty, s. r. o., ze Dvora Králové nad Labem a společnost 
BRICKBAY SE Praha. Zatímco královédvorská společnost nabídla v lokalitě výstavbu parkoviště, a tedy 
nesplnila zadávací podmínky vyhlášeného záměru, pražská společnost představila projekt „Pod zelenými 
střechami“. Rada města vzala obě nabídky na vědomí a uložila zajistit projednání nabídky společnosti 
BRICKBAY SE ve stavebně-architektonické komisi.
Toto jednání se uskutečnilo 2. února 2021 a zástupce společnosti představil záměr výstavby v lokalitě na 
Berlínku včetně vizualizace projektu. Již před prezentací záměru v komisi společnost BRICKBAY SE 
svůj projekt upravila, například řešení parkování stávajících obyvatel, a to na základě připomínek, jež 
vzešly ze schůze rady města.
Záměrem investora je výstavba bytového komplexu o celkovém počtu 55 bytových jednotek, a to v 
souladu s poptávkou po uspokojivém a dostupném bydlení v širším centru Dvora Králové nad Labem.
Rada města dne 24. února 2021 vzala na vědomí zápis komise, která po urbanisticko-architektonické 
stránce souhlasila s navrženou bytovou výstavbou v lokalitě na Berlínku a doporučila zvážit využití 
jedné bytové jednotky v přízemí ke komerčnímu využití. Dále rada města vzala na vědomí doporučení 
komise zvážit zjednosměrnění komunikace v ulicích Pod Safari a Odbojářů s cílem umožnit tím podélné 
stání a zároveň vytvoření podélného stání v ulici Milady Horákové při zachování obousměrného 
provozu. Zároveň rada města, až to epidemická situace dovolí, doporučila zájemci veřejné projednání 
záměru.
Závěr odpovědi (v návrhu červeným písmem) bude upřesněn po jednání ZM.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 3. 2021

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem



1. bere na vědomí

1.1. petici proti záměru města Dvůr Králové nad Labem využít část p.p.č.1697/1 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem za účelem výstavby bytových domů a související infrastruktury na 
vědomí,

2. schvaluje

2.1. návrh odpovědi na petici dle přílohy č. 2, pověřuje starostu doplněním odpovědi v souladu 
s usnesením ZM a pověřuje starostu podpisem odpovědi.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - text petice

Příloha č. 2 - návrh odpovědi

ZPRACOVAL: Mojiková Helena



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000587-2021-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Petice k návrhu trasy sjezdu z plánované dálnice D1108 v úseku 
předložky III/29925, kat.S 7,5/90 (napojení průmyslové zóny 
Borek)

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 23.11.2020 byla městu Dvůr Králové nad Labem doručena petice občanů.
Občané protestují proti návrhu trasy sjezdu z plánované dálnice D1108 v úseku přeložky II/29925, kat S 
7,5/90 (napojení na PZ Borek), která je navržena v bezprostřední vzdálenosti od stávajících rodinných 
domů v severozápadní části zastaveného území městské části Žireč. Namítají, že navržená trasa zásadně 
ovlivní komfort bydlení v lokalitě hlukem, prachem, dojde k nevratnému narušení krajinného rázu dolní 
nivy podél pravého břehu řeky Labe. Požadují o prověření možnosti odklonění trasy podél levého břehu 
řeky Labe, navržení účinných protihlukových opatření, realizovat pás zeleně pro snížení negativních 
dopadů na komfort bydlení a současně se zprovozněním navrhované komunikace zásadně řešit omezení 
dopravy s úplným zákazem průjezdu nákladní dopravy přes zastavěné území městské části Žireč.
Petiční výbor byl dopisem dne 30.11.2020 informován o shromažďování podkladů ve věci s tím, že 
budou před jednáním zastupitelstva, které bude o trase sjezdu rozhodovat, pozváni k seznámení se s 
těmito podklady.

V současné době probíhá územní řízení o umístění stavby dálnice D11. V souvislosti s ukotvením trasy 
významné komunikační linie vyvstávají potřeby řešit budoucí podobu jejího významného okolí. V 
případě města Dvůr Králové nad Labem je zejména nutné konkretizovat jeho budoucí napojení na 
uvedenou dálnici, které se vzhledem k poloze koridoru D11 (stabilizovaného v Zásadách územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje) uskuteční přes území okolních obcí. Tímto významným tématem se 
zabývaly Královéhradecký kraj i město Dvůr Králové nad Labem, když k němu nechaly vypracovat 
několik studií, ve kterých byly různým způsobem vyhodnoceny dopady do území.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále KÚ KHK) byl pořizovatelem územní studie s názvem 
Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a 
uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší (KÚ KHK, 20.02.2017). Tato studie v závěru 
formulovala doporučení pro územně plánovací činnost obcí v řešeném území.
V návaznosti na uvedenou krajskou studii město Dvůr Králové nad Labem pořídilo Komparativní 
vyhledávací studii variant silničního napojení PZ Zboží a PZ Borek (město Dvůr Králové nad Labem, 
27.06.2019). Tato studie prověřila a vyhodnotila celkem šest variant napojení uvedených průmyslových 
zón.
Pro úplnost je třeba uvést, že KÚ KHK také pořídil Studii možného napojení Dvora Králové nad Labem 
(PZ Borek, PZ Zboží, ZOO) na D11 z MÚK Jaroměř – sever (KÚ KHK, 06.01.2020). Tato studie nebyla 
příznivě vnímána orgány památkové péče.
Za účelem zjištění technicky možného řešení město Dvůr Králové nad Labem pořídilo technický 
podklad rozpracování nejpříznivější varianty komparativní studie: Prověření dopravního napojení města 
DKnL na dálnici D11, přeložky komunikací II/299 a III/29925 (2020). Zhotovitelem tohoto technického 
řešení byla společnost SUDOP Praha, a. s., která také projektovala úsek dálnice D11 kolem Dvora 
Králové nad Labem pro územní řízení.
V současné době město Dvůr Králové nad Labem pořizuje územní studii Prověření dopravního napojení 
města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D11. V rámci pořizování se předpokládají konzultace studie s 
významnými partnery (ochrana přírody a krajiny, povodňová ochrana, ochrana ZPF, ochrana památek 
apod.).
Pokud se podaří poslední uvedenou studii zdárně dopracovat, bude podkladem pro pořízení změn 
územních plánů (Dvůr Králové nad Labem a Choustníkovo Hradiště). Následně v budoucnu by mohlo 
být přikročeno ke zpracování konkrétních dokumentací (např. pro územní řízení), v jejichž podrobnosti 



by byly řešeny záležitosti, jako jsou protihluková opatření, pásy ochranné zeleně, dopravní značení apod.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 10. 3. 2021

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. petici občanů k návrhu trasy sjezdu z plánované dálnice D1108 v úseku předložky 
III/29925, kat.S 7,5/90 (napojení průmyslové zóny Borek) na vědomí,

2. schvaluje

2.1. návrh odpovědi dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu jeho podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - text petice

Příloha č. 2 - návrh odpovědi

ZPRACOVAL: Mojiková Helena


