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1            Název obce: 

Počet  obyvatel: 1353                                        

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 
(zahrnuje kat. území  

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ, NOVÉ LESY)                          

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

obec má ÚP, zastavitelné plochy Z1-Z23 v přiměřeném rozsahu (v návaznosti 
na zast. území) – zakresleno ve výkresu záměrů ÚAP 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování S část obce za nádražím (Tredo – výr. oken, 
dveří) 
stř. část obce – vých. okraj u silnice směr 
přehrada (Stránský a Petržlík), 3 menší areály 
(2x truhlárna, slévárna), Allmo – profil – 
výroba oken, dveří ; opravna karosérií 
Zvičinské uzeniny a lahůdky - výrobna 
J část obce (2 areály text.výr. - pletené zboží) 

A - zemědělské zem. areál v sídle Nové Lesy (sev. část) 

I - smíšené výrobní S okraj obce – pneuservis, Nové lesy – 
zámečnictví Honc 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví zdr. středisko v centru (Z od veř. prostr.–
parku) – prakt., dětské, zubní, gyn. 

Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

Základní škola (9-ti třídní, kapacita 240 žáků)  
a  Mateřská škola (60 dětí), vč. školní družiny 
a jídelny 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Pamětní síň ve vile na místě býv. zámku 
(místo pobytu J. A. Komenského), knihovna 

S - sport Sport. areál u školy (veř. přístupný) a v J části 
obce u rybníku Dubina (fotbalové hřiště TJ 
Sokol se zázemím), střelnice v Nových Lesích 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru (vedle evang. kostela) 
Pošta v centru (nedaleko OÚ) 
Požární zbrojnice se spol. sálem u hl. kom. 
(křižovatka směr přehrada), obřadní síň, 
archiv 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel sv. Jakuba v centru, 
fara v SZ části centra (u parku) 
Evang. kostel v JV části centra (u parku) 
Sál Království (Svědkové Jehovovi) v centru, 
Pomník obětem 1. a 2. sv. válce v centru 
Plastika – kříž v Z části obce (za viaduktem), 
Plastika v zahradě na rohu ulic ve V části BT, 
Kam. křížek na V okraji Nových Lesů 
Hřbitov V od sídla Nové Lesy (mimo zástavbu) 
Křížek u silnice mezi Hlubyní a Březnicí 

O, R – obchody, restaurace několik prodejen v centru BT, dům služeb  v J 
části obce, pekárna a cukrárna + restaurace a 
vinárna u kostela, rest. U Šmídů (u nádraží), 
rest. U Kaiserů (J část obce), Dubina (u f. hř.) 
prod. v Nových Lesích, koloniál u Žižků, Dům 
u Erbenů, Kupkolo, 
 
 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

Výchovně léčebné oddělení pro děti 
ohrožené závislostmi - v lese  nad obcí  
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4a Pl.  k obnově (brownfields) Nevyskytuje se 

 8a Nemovitá kulturní památka Bílá Třemešná, kostel sv. Jakuba   
Bílá Třemešná, pomník Jana Amose Komenského   
Bílá Třemešná, pomník obětem I. a II. sv. války   
Bílá Třemešná, fara čp.33   
Bílá Třemešná, venkovský dům čp.150 (za železničním mostem) 
Bílá Třemešná, vodní elektrárna čp.236 - přehrada Les Království, u samoty 
Těšnov 

 11 Urbanistické hodnoty Nevyskytuje se 

13a Histor. význ. stavba, soubor Býv. zámek v J části obce (místo pobytu J. A. Komenského, zbytky základů 
pův. hradu v zámeckém parku) 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Kromě kult. pam. několik staveb lidové architektury (chalupy podél S fronty 
hl. ulice v J části BT a ojediněle v okrajových částech sídla, chalupy v Nových 
Lesích a ve Filířovicích, obloukový železniční viadukt, bývalý hotel Poklad  

Význ. stavební dominanta Kostely, tov. komíny (Tredo, areál na jihu), žel. most, přehrada Les 
Království   

23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné panoramatické pohledy směr Krkonoše od nádraží BT, z Filířovic, 
směr Zvičina z vých. okraje,  z přehrady Les Království, skalní výstup 
Kostelec, úbočí Kozel, … 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Veřejná infrastruktura 
dopravní 

Železniční stanice, autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Spolková činnost: Svaz včelařů, Svaz žen, Dechová hudba Podzvičinka, 
Sdružení přátel Bílé Třemešné, Občanské sdružení STŘEMCHA , Sokol 
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2            Název obce: 

Počet  obyvatel: 156                                        

BÍLÉ POLIČANY 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

obec má ÚP Bílé Poličany, zastavitelné plochy v přiměřeném rozsahu (v 
návaznosti na zast. území) – zakresleno ve výkresu záměrů ÚAP  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Nevyskytuje se  

A – zemědělské areál ve střední části sídla 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Knihovna  

S – sport Hřiště na malou kopanou 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v západní části centra obce (u 
zámku) 
Pošta a požární zbrojnice ve společném 
objektu s OU 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kaplička ve střední části centra obce,  
Kontribuční špýchar z roku 1828, 
Kamenný morový sloup 

O, R – obchody, restaurace Prodejna smíš. zboží v centru 
Restaurace Pod vinicí (jižně od prodejny) 
Restaurace v zámku 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

Zámek (hotelové ubytování – vlastník První 
hasičská a. s., služby – svatby, kongresový sál, 
salonky, …) 

4a Pl.  k obnově (brownfields) Rozpadající se zem. areál kolem sýpky j. od zámku (bývalé budovy panství) 
usedlost na východním okraji sídla (bývalý mlýn) 

 8a Nemovitá kulturní památka Bílé Poličany, sýpka - JV od zámecké zdi 
Bílé Poličany, zámek čp.1- SZ okraj vsi 
Bílé Poličany, venkovský dům čp.76 - v obci 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Založení sídla se zámkem a zámeckým parkem na západě, od zámku 
vedoucí hlavní osa s protáhlou parkovou návsí a řídkým obestavěním 

13a Histor. význ. stavba, soubor Kontribuční špýchar z roku 1828 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik objektů lidové architektury – cca 10 chalup (viz grafika) 

Význ. stavební dominanta Objekt zámku, hmota barokní sýpky, morový sloup  

23a Významný vyhlídkový bod Vinice – vrchol kopce, výletní místo (J. K. Tyl, K. J. Erben, K. V. Rais) 

64a Odval, výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Veřejná infrastruktura 
dopravní 

autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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3            Název obce:  

Počet  obyvatel: 357                                        

BOROVNICE 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko,  
Lázeňský mikroregion 
 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitel. pl. dle platné 
ÚPD 

Dle platné ÚPD 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Nový areál – továrna Tessitura Monti Cekia, 
s.r.o. v západní části sídla , Klempo, MIPAV 
s.r.o., dřevovýroba, Betonservis 

A - zemědělské Větší areál ve střední části sídla (severně od 
obytné zástavby) 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Mateřská škola ve společném objektu s OÚ 

K – kultura (muzea, kina,KD) Nevyskytuje se  

S - sport Hřiště na volejbal, fotbal, snowtubing 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce (vedle kostela) 
Hasičská zbrojnice v centru,  

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel sv. Víta v centru, kolem hřbitov 
s řadou hodnotných kamenných náhrobků, 
Křížek u silnice západně od obce (u křižovatky 
silnic za žel. přejezdem), Kamenná plastika – 
boží muka v centru (záp. od kostela), 
Kamenná plastika – madona s dítětem 
v centru (vých. od kostela), Kam. plastika – 
madona s dítětem v centru (jižně od zem. 
areálu), Další tři kamenné krucifixy ve 
východní části sídla (viz grafika) 
Socha „Na Mýtě“, socha sv. trojice 
Větrák (památník v.ml.), červený kříž,  

O, R – obchody, restaurace Prodejna v centru (JZ od zem. areálu) 
Restaurace + penzion U Myšáka v záp. části 
sídla, hostinec Na konci v SZ části sídla 
 
 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

Penzion U Myšáka, další penzion  Menšina na 
samotě jižně od sídla (za tratí nedaleko od 
zatáčky silnice směr Pecka 

4a Pl.  k obnově (brownfields) Nevyskytuje se 

 8a Nemovitá kulturní památka Borovnice, venkovský dům   
Borovnice, kostel sv. Víta   
Borovnice, socha P. Marie - poblíž pošty 
Borovnice, venkovská usedlost čp.22 - u železničního přejezdu 
Borovnice, venkovská usedlost čp.27 1989: neexistuje 
Borovnice, venkovský dům - sroubek čp.29 (býv. čp. 261) 
Borovnice, větrný mlýn - v poli na vršku (pozn.: rozebrán, v depozitáři) 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Urbanisticky hodnotné území – zástavba skupiny původních staveb na 
východním okraji sídla (rozvolněná podkrkonošská zástavba)  

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Arch. cenná stavba, soubor Několik usedlostí a chalup, stará hasičská zbrojnice (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Věž kostela sv. Víta, budova textilního závodu 

23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné panoramatické pohledy z okolních svahů  
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64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Veřejná infrastruktura 
dopravní 

Železniční zastávka, autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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4            Název obce:  

Počet  obyvatel: 187                                        

BOROVNIČKA 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

obec nemá platnou ÚPD  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Areál A& M Borovnička (bazény a příslušen-
ství – sklad, prodej) na SZ okraji sídla, 
Rustol – Jiří Růžička (stavební a truhlářská 
výroba) v západní části sídla – areál staré 
továrny (část jako brownfield) 
další výrobní  a skladový areál vedle (záp. 
směrem), Klempo CZ s.r.o. 

A - zemědělské Nevyskytuje se 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

Škola v přírodě – turistická ubytovna              
(v centru – jižně od kostela) 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Kulturní dům  

S - sport Sportovní a rekreační areál 

OÚ – správa (OÚ, pošta) Obecní úřad v centru obce 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel Božské srdce Páně na svahu severně 
od zástavby, 
Čtyři plastiky – boží muka u hlavní silnice 
v západní polovině sídla,  
křížek západně od zástavby (za žel. tratí), 
hřbitov ve střední části sídla u žel. trati 

O, R – obchody, restaurace Prodejna + občerstvení ve vých. části sídla, 
Čerpací stanice pohonných hmot 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

Škola v přírodě – turistická ubytovna              
(v centru – jižně od kostela) 

4a Pl.  k obnově (brownfields) Část areálu staré továrny v záp. části obce (k trati) - Rustol 

 8a Nemovitá kulturní památka Nevyskytuje se 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Urbanisticky hodnotná skupina – soubor několika původních 
podkrkonošských chalup ve východní části sídla 

13 Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik usedlostí (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Kostel Božské srdce Páně, 
tovární komín (areál Rustol v záp. části sídla) 

23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné panoramatické pohledy zejména na Krkonoše z okolních svahů 

64a Odval, výsypka, halda Nevyskytuje se 

111 Objekt požární ochrany Hasičská zbrojnice 

105a Veřejná infrastruktura 
dopravní 

Železniční zastávka, autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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5            Název obce:  

Počet  obyvatel: 402                                        

DOLNÍ BRUSNICE 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

obec nemá platnou ÚPD  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Areál Pro-Comp  Czech s.r.o. (náhradní díly 
do aut), skladovací prostory  – při silnici 
k lázním Pod Zvičinou, Zvičinské uzeniny a 
lahůdky, s.r.o. – dále za tratí 

A - zemědělské Jen omezeně drobné zem. hospodaření , 
chov jalovic 

I - smíšené výrobní býv.  zem. areál ve středu obce (ve svahu u 
hřbitova), využíván drobnými podnikateli, 
autolakovna, autoopravna, zámečnická dílna 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

Nevyskytuje se (budova školy přestavěna na 
MŠ – zrušena 2004),  

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

funguje jen společenský sál (120 míst) – 
přístavba k budově školky  

S - sport Tělocvična TJ v centru obce, areál Pod Zvičin. 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce, knihovna 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kaplička v sousedství hřbitova, hřbitov (obojí 
v centru), kostelík se soškou P. Marie u býv. 
lázní Pod Zvičinou (mimo zast. území – záp. 
směrem od obce), pomník T. G. M., křížky 

O, R – obchody, restaurace Prodejna v centru,  
rest. v rámci hotelu Pod Zvičinou, Pod lipou 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Hotel pod Zvičinou  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Býv. zem. areál u hřbitova (z části využívaný místními drob. podnikateli),  
Bývalý hostinec (v centru) 

 8a Nemovitá kulturní památka Dolní Brusnice, vodní mlýn čp.11   
Dolní Brusnice, venkovská usedlost čp.77 

 11 Urbanistické hodnoty 
 

Skupina hodnotných chalup v severní části obce (po obou stranách silnice 
smě H. Brusnice), býv. Lázně Pod Zvičinou (lesní komplex kolonády 
s kostelíkem a pramenem) 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik lidových staveb – chalup v severní části obce  

Význ. stavební dominanta Tovární komín  v areálu Pro-Comp Czech s.r.o. (JZ od centra před žel. 
přejezdem)  

23a Významný vyhlídkový bod Jen výhledy (Zvičina, Orlické hory, Krkonoše) 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

110a Objekt požární ochrany Hasičská zbrojnice 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - technická 

Lyžařský vlek 

Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusová zastávka, v dosahu železniční stanice Bílá Třemešná 
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118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Fungující Myslivecké sdružen, aktivní Hasičský sbor 
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6            Název obce: 

Počet  obyvatel: 372                                        

DOUBRAVICE 
(zahrnuje kat. území DOUBRAVICE u DK, 

ZÁLESÍ u DK, vč. místní části 

VELEHRÁDEK) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

Dle platné ÚPD řada ploch pro bydlení v Doubravici a Zálesí, rozvojové 
plochy bydlení a pro rekreaci ve Velehrádku, (veškeré plochy  viz grafika) 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Pro-Metal na vých. okraji obce (vedle Vánoč-
ních ozdob), Stavební firma Urban 

A - zemědělské Zem. areál ŽV v JV části obce, další areál ŽV 
mezi sídly Doubravice a Velehrádek (šlechti-
telský chov prasat - v odlehlé poloze mimo 
zástavbu), dále omezeně drobné zem. hosp. 
v rámci bydlení 

I - smíšené výrobní Vánoční ozdoby – družstvo (areál na vých. 
okraji obce), zámečnictví, autoopravna 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Ordinace praktického lékaře  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina,KD) Nevyskytuje se  

S - sport Sport. areál SZ od centra obce 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad, pošta, hasičská zbrojnice, 
knihovna -  v centru obce (ve společném 
objektu) 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

kaplička v centru, kam. kříž na okraji obce při 
sil. směr Zálesí, kam. kříž u silnice v severní 
zast. části obce, hřbitov mimo obec (u sil.- 
záp., směr Zábřezí), kam. kříž u zatáčky 
v Zálesí, další kam. plastika na JZ okraji Zálesí, 
boží muka u křižovatky jižně od Velehrádku 

O, R – obchody, restaurace Hostinec U Hrdinů v centru 
 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

Letní dětský tábor Velehrádek (v izolované 
poloze západně od sídla) 

4a Pl.  k obnově (brownfields) Rozpadající se statek SZ od centra obce  

 8a Nemovitá kulturní památka Doubravice, hrob Františka Haka a společný hrob Rudoarmějců - hřbitov 
Doubravice, smírčí kříž - před hřbitovem 
Doubravice, pomník obětem I. a II. světové války v obci, nad křižovatkou 
Doubravice, venkovský dům čp. 18 (střed obce) 
Doubravice, kovárna  čp.88 
Velehrádek, boží muka - křižovatka na Bílé Poličany 
Velehrádek, čp.5 - vodní mlýn Havlův 

 11 Urbanistické hodnoty Urbanistická struktura bez výrazných hodnot 

13a Histor. význ. stavba, soubor Kaplička ranně barokní kde měl kázat J.A.K., Ježkův dům, dřevěnka (údajné 
místo schůzek kazatelů s J.A.K.), místo původní tvrze Smiřických (útočiště 
J.A.K.) 

Arch. cenná stavba, soubor Několik tradičních chalup v Doubravici, 1hodnotný obj. v Zálesí (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Ježkův dům – budova bývalé školy  

23a Místo významné události Pomník obětem Prusko – Rakouské války, místo tvrze rodu Smiřických 

Významný vyhlídkový bod Hodnotné pohledy od silnice nad Velehrádkem (před serpentinami ve 
směru od Doubravice), průhled do labského údolí na Dvůr Králové od Zálesí 
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64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

110a Objekt civilní ochrany Ježkův dům, Hostinec U Hrdinů 

Objekt požární ochrany Hasičská zbrojnice, požární nádrž 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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7            Název obce:  

Počet  obyvatel: 646                                        

DUBENEC 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: 
Mikroregion Hustířanka 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

Dle platné ÚPD jsou rozvojové plochy pro bydlení hlavně v jižní části obce 
(v jednom případě pozor na blízkost kostela – sporný záměr z urb. 
hlediska), dvě menší lok. pro bydlení v sev. části obce, rozvojová plocha pro 
sport. zónu při silnici na Vilantice (záp. okraj) + pl. pro tech. vybavenost 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Areál Dubea, s.r.o. Praha 10 v již. části obce, 
Areál Stavebniny v již. části obce,  
kamenolom severně od sídla, truhlářství 

A - zemědělské Velký areál Zem. družstva Dubenec ve střední 
části (severně od hl. komunikace), 
Další zem. areál v severní části obce 

I - smíšené výrobní Areál (ZD Dubenec, Magrix s.r.o., bazar zem. 
techniky) v již. části obce – poblíž hřiště 
Dubenecká knedlíkárna, autoopravna, 
železářství Levior s.r.o. 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Zdrav. středisko v severní části  centra 
Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

Základní škola v centru  (úplná, 1. – 9. tř., cca 
200 žáků, vč. školní družiny, jídelny a mateřské 
školy) – MŠ v sam. objektu sev. směrem  
nedaleko školy, školící středisko 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Knihovna v budově pošty (již. část obce), 
pěstitelské centrum 

S - sport Hřiště za býv. farou v jižní části obce, nová 
sportovní zóna (dět. Hřiště, tenis, hřiště 
s umělým povrchem) v centru u pož. 
zbrojnice) 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v již. části obce, pošta v J části, 
Pož. zbrojnice v centru (u nové sport. zóny) 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel sv. Josefa v již. části – významná 
dominanta, před kostelem kam. kříž, 
kam. krucifix před býv. farou (poblíž kostela), 
Kam. kříž u křižovatky v centru (směr 
Vilantice), kam. plastika u zdr. střediska 
v centru, další kam. kříž (rozbitý) sev. směrem 
u hl. kom., kam. kříž na severním okraji 
zástavby  
Hřbitov za obcí (u silnice směr Hřibojedy), 
Naproti hřbitovu kam. krucifix 
 O, R – obchody, restaurace Smíšené zboží + rest. Bumbalka ve společném 
obj. v sev. části obce,  prodejna COOP poblíž 
školy, kadeřnictví 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Penzion na faře  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Části zem. areálu ZD – nevyužívané a neupravené části areálu lze považovat 
za brownfield 

 8a Nemovitá kulturní památka Dubenec, kostel sv. Josefa   
Dubenec, pomník obětem II. světové války   
Dubenec, fara čp. 1   
Dubenec, venkovská usedlost čp. 40 (s omezením: bez chlévů) - křižovatka 
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silnic od Libotova a od Lanžova 
Dubenec, venkovská usedlost čp. 158 - u kostela 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Severní okraj zástavby obce – soubor několika hodnotných lidových staveb, 
kostel s farou na volném prostranství v jižní části obce 

13a Histor. význ. stavba, soubor Barokní stavba č. p. 185 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Kromě ucelené skupiny chalup v sev. části obce je několik hodnotných 
objektů ve střední části (při hl. komunikaci severně od školy) 

Význ. stavební dominanta Kostel sv. Josefa  

23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné panoramatické pohledy směr Březnice z horní části obce (u 
silnice) a od křížku na silnici mezi Hlubyní a Bubovicemi 

54a stavby, objekty a zařízení 
na ochranu  před 
povodněmi a území 
určená k řízeným  rozlivům 
povodní 

Rybniční přivaděč 
Protipovodňový systém včasného varování 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

110a Objekt civilní ochrany Základní škola 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Kulturní centrum 

119 Další dostupné informace Bohatý kulturně společenský život – řada akcí  
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8            Název obce:  

Počet  obyvatel: 15550 
                                        

DVŮR KRÁLOVÉ nad 

Labem (zahrnuje kat. území DVŮR 

KRÁLOVÉ, LIPNICE u DK, SYLVÁROV, 

VERDEK, ZBOŽÍ, ŽIR. PODSTRÁŇ, ŽIREČ 

VES, ŽIREČ MĚSTYS) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

Dle platné ÚPD řada ploch v příslušných funkčních kategoriích (viz grafika a 
územní plán ve znění po změně č. 3)  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Řada ploch areálů tradiční výroby (Juta, 
SIMATEX, BATIS, Vánoční ozdoby, Carla,  
Lestav, TMW, …)  

A - zemědělské Jen v malém rozsahu 

I - smíšené výrobní Řada drobnějších ploch v zástavbě 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plochy občanského 
vybavení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z – zdravotnictví Nemocnice v sev. části města, poliklinika 
v centru, další samostatné ordinace jako 
součást jiných objektů  
Domov důchodců, Domov sv. Josefa v Žirči, 
Dětský domov, Dům s pečovatelsku službou 
(E. Krásnohorské, Sadová, Bezručova) 
 Š – školství  

(MŠ, ZŠ, SŠ) 
MŠ Drtinova (+ odlouč. prac. Dvořákova, 
Lipnice, Roháčova, Žireč), MŠ Elišky 
Krásnohorské (+ odlouč. prac. Slunečná I, 
Slunečná II, Verdek) 
 ZŠ 5. Května (kapacita 220 žáků), ZŠ Podharť 
(kap. 260 žáků), ZŠ Schulzovy sady (+ odlouč. 
prac. Komenského a Legionářská) – celk. 900 
žáků, 41 tříd, ZŠ Strž (+ odlouč. prac. Žireč) –
celk. kapacita 360 žáků, 15 tříd, 
Gymnázium – nám. Odboje (6 tříd šestiletého 
a 4 třídy čtyřletého studia), 
Střední škola informatiky a služeb, El. 
Krásnohorské  (maturitní a učební obory 
aplik. chemie, hotelnictví, cest. ruch, inf. 
technologie, kosmet. služby, kadeřník) – celk. 
960 žáků, domov mládeže 242 lůžek, 
Spec. škola Husův domov – Vrchlického ul.,  
Spec. ZŠ při léčebně zrakových vad 
Sladkovského ul., 
Speciálně pedagogické centrum ZŠ Strž, 
ZŠ a Praktická škola Přemyslova ul., 
Zákl. umělecká škola Legionářská ul. 
(hudební, výtvarný, taneční a literárně-
dramatický obor 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Hankův dům (divadelní, koncertní a 
společenské centrum města) 
Kino – nám. Odboje vedle Hankova domu 
Městské muzeum – areál Kohoutova dvora 
Městská knihovna Slavoj 
Dům dětí a mládeže Jednička  
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3 Plochy občanského 
vybavení  (pokračování) 

S - sport TJ DK – nábř. J. Wolkera (oddíly fotbal, 
basketbal, házená, volejbal, šachy, stolní 
tenis, softbal, lehká atletika, lední hokej, 
kulečník, kanoistika, krasobruslení, kuželky), 
HC Dvůr Králové - lední hokej, Tenis club (17. 
Listopadu), TJ Sokol DK – Sport. gymnastika, 
atletika, florbal, moderní tanec, TJ Sokol 
Žireč,  TJ Sokol Lipnice,  Team DK – florball 
(Havlíčkova ul.), Softball – SSK DK (Thámova 
ul.), Karate DO – sport. klub (B. Němcové), 
Aeroklub Žireč, Cyklistický klub Carla, 
Horolezecký oddíl, Jezdecký oddíl (Nový 
svět), Sportovně střelecký klub (Nové Lesy), 
Angeles dance group, TS Attitude 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Městský úřad – nám. TGM (ORP, POÚ) 
Živnostenský úřad – nám. TGM,  
Úřad práce – 17. listopadu,  
Pošta, Policie ČR, Městská policie, Finanční 
úřad – 17. listopadu 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Viz „nemovité kulturní památky“, další 
drobné sakrální stavby vyznačeny v grafické 
části 
 O, R – obchody, restaurace Veškerá nadmístní vybavenost, z významných 
obchodů to jsou HM Tesco, HM Kaufland, SM 
Billa, Penny market (2x), další SM v centru, 
v Zálabí a v dalších částech města, 
Stravování: obdobně široké spektrum zařízení 
v centru, v Zálabí, v rámci ZOO a v jejím okolí, 
dále v ostatních městských částech vč. 
okrajových 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Hotel Central - nám. TGM, hotel Safari (v 
rámci ZOO), Turistická ubytovna a hostel 
Student v Zálabí, penzion Za vodou, penzion 
Slunečnice, penz. Na Náměstí, penz. Na 
Hrubých lukách, penz. Aura, penzion U 
námořníka, další ubytování v soukromí 

4a Pl.  k obnově (brownfields) Části některých historických průmyslových areálů podél Labe (Vorlech, 
Zálabí, aj.), další plochy pod nádražím (Elišákova cihelna a okolí), 
v Sylvárově a u odkaliště, řada dalších menších nedostatečně či nevhodně 
využívaných ploch (v centru, směr Zboží, Slovany, aj.) 

 8a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemovitá kulturní památka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvůr Král. n. L., kostel Povýšení sv. Kříže - 5. května 
Dvůr Král. n. L., kostel sv. Jana Křtitele   
Dvůr Král. n. L., kaple   
Dvůr Král. n. L.. hřbitov, z toho jen: hroby rudoarmějců a čestná podkova - 
hroby obětí fašismu (Nový hřbitov – Podhart) 
Dvůr Král. n. L., hřbitov, z toho jen: náhrobek rodiny Kratochvílovy, hrobka 
rodiny Sochorovy, pomníky 
Nový hřbitov - Podhart, hrob č. 916, 2085, 2086 
Dvůr Král. n. L., městské opevnění   
Dvůr Král. n. L., socha sv. Matěje (původně na parc. č. 1897/1) 
Dvůr Král. n. L., sousoší P. Marie - nám. T. G. Masaryka 
Dvůr Král. n. L., sousoší Svatojánské - nám. Republiky 
Dvůr Král. n. L., smírčí kříž – lok. zv. Harta, v lese při sil. Kocbeře - Dvůr Kr. 
Dvůr Král. n. L., pomník - 11 ks, z války r. 1866  
Dvůr Král. n. L., pomník obětem fašismu - Zimní stadion 
Dvůr Král. n. L., pomník obětem květnové revoluce 1945 - nábř. J. Wolkera 
Dvůr Král. n. L., pomník osvobození - nám. Odboje 
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Nemovitá kulturní památka 
(pokračování) 

Dvůr Král. n. L., pomník padlým 1939 – 1943 - na nádvoří závodu TIBA 
Dvůr Král. n. L., pomník Václava Hanky - Šulcovy sady 
Dvůr Král. n. L., sousoší pionýrů   
Dvůr Král. n. L., kašna se sochou Záboje   
Dvůr Král. n. L., radnice čp.1 - nám. T. G. Masaryka 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.2 - nám. T. G. Masaryka 
Dvůr Král. n. L., spořitelna čp.3 - nám. T. G. Masaryka 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.22 - Havlíčkova 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.38 - nám. T. G. Masaryka 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.57 - nám. T. G. Masaryka 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.58 - nám. T. G. Masaryka 
Dvůr Král. n. L., činžovní dům čp.63 - Revoluční 
Dvůr Král. n. L., městský dům čp.72 -Revoluční 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.85 - nám. T. G. Masaryka 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.86 - nám. 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.87 - Palackého 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.88 - Palackého 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.89 - Palackého 
Dvůr Král. n. L., děkanství čp.99 - Palackého 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.105 - Palackého 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.108 - Palackého 
Dvůr Král. n. L., škola průmyslová textilní čp.132 - nábř. Jiřího Wolkera 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům Hankův čp.299 (s omezením: bez pamětní 
desky 1. máje 1890) - náměstí Odboje 
Dvůr Král. n. L., střední škola - gymnasium čp.304 - nám. Odboje 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.400   
Dvůr Král. n. L., hospoda pivovarská čp.413   
Dvůr Král. n. L.. měšťanský dům čp.457 - Preslova 
Dvůr Král. n. L., rodinný dům čp.478 - Přemyslova, Rooseweltova 
Dvůr Král. n. L., celnice čp.500  
Dvůr Král. n. L., jiná obytná stavba čp.509 (z toho jen: pamětní deska Otty 
Gutfreunda) -Tylova 
Dvůr Král. n. L., venkovská usedlost čp.530 - předměstská   
Dvůr Král. n. L., rodinný dům Antonína Pavla Wagnera čp.598 (z toho jen: 
pamětní deska sochaře A. Wagnera) - ul. Ant. Wagnera 
Dvůr Král. n. L., městský dům čp.776 -Jiráskova 
Dvůr Král. n. L., vila továrnická čp.1029 - Štefánikova 
Dvůr Král. n. L., měšťanský dům čp.1100 - Libušina 
Dvůr Král. n. L., městský dům čp.1136 - Čechova 
Dvůr Král. n. L., měšť. dům čp.1174 - nábř. Dukel. bojovníků, Na Špačáku 
Dvůr Král. n. L., banka čp.1234 - Legionářská 
Dvůr Král. n. L., rodinný dům čp.1534 - Sochorova kolonie   
Dvůr Král. n. L., čp.1620 - vila Gočárova pro rodinu Sochorových – ul. 
Spojených národů 
Dvůr Králové nad Labem, ZOO - Safari 
Lipnice, hrob rudoarmějce – hřbitov 
Verdek, lávka - dřevěný most - JV část obce 
Verdek, lávka - dřevěný most - SZ část obce 
Verdek, venkovská usedlost čp.26 
Zboží, sloup se sochou - s kamenným křížem   
Zboží, měšťanský dům čp.8 
Žirecká Podstráň, venkovská usedlost čp.39 -S od žel. trati, směr Dvůr Král. 
Žireč, kaple Nejsvětější Trojice - při silnici do Stanovic 
Žireč, kaple sv. Jana Nepomuckého - při silnici na Dvůr Král.n.L. 
Žireč, kaple sv. Odilona - Starý Žireč 
Žireč, socha sv. Františka Xaverského - Na mlýnském kopci 
Žireč, sousoší sv. Floriána - při cestě do Stanovic 
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Žireč, sloup se sochou P. Marie - náves 
Žireč, zámek čp.1- bývalá jezuitská rezidence - S část obce 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Centrum města (MPZ),  
Sochorovy obytné kolonie baťovského stylu (ul. Spojených národů, 
Heydukova, Sochorova, Klazarova, Raisova aj.), 
Centrum Žirče kolem návsi s areálem býv. jezuitské rezidence, pivovarem, 
hosp. dvorem dalšími stavbami, 
Lokality tradiční podkrkonošské venkovské zástavby (Verdek, Vorlech, 
Lipnice, Žirecká Podstráň, Žireč, aj.) –hodnotné urbanistické celky 
s dochovanými usedlostmi, většinou bez pozdějších negativních vlivů, 
Křížová cesta 21. století – „Příběh naděje a utrpení člověka“ – projekt Vl. 
Preclíka inspirovaný pův. Šporkovým nerealizovaným záměrem na okraji 
lesa poblíž Betléma (k.ú.Žireč Ves a Stanovice)  

13a Histor. význ. stavba, soubor Viz nemovité kulturní památky (Kohoutův dvůr, věž kostela sv. J. Křtitele – 
rukopisná kobka, aj.) 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Kromě nem. kult. památek a vymezených urb. hodnotných lokalit je 
vymezeno několik dalších samostatných hodnotných staveb - zejm. 
továrnické vily ve vazbě na historické areály textilek (viz grafika) 

Význ. stavební dominanta Věž kostela sv. J. Křtitele, Šindelářská věž, věž staré radnice, pošta, Hankův 
dům, gymnázium, tovární komíny Juty, teplárny, deskové bytové domy (ul. 
Legionářská), věžové vodojemy v ZOO, hmota nemocnice, klášter Žireč 

23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné panoramatické pohledy z věže kostela sv. J. Křtitele a 
z Šindelářské věže, průhled na Zvičinu od Hankova domu, celkové pohledy 
na město od nádraží, od Krkonošské ul., z horní části Vorlecha (za 
nemocnicí),  aj. 

64a Odval , výsypka, halda Odkaliště teplárny (mezi TDK a ČOV) a v Borku 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Bohatá zájmová činnost (Komitét pro udržování památek z války 1866, 
Královédvorský komorní sbor, Královédvorští betlemáři, Bigband Dvorský, 
pěvecký spolek Záboj, Kynologický svaz, rybářský svaz, Svaz chovatelů, Klub 
filatelistů, Svaz včelařů, Junák, Klub turistů Dvoráci, Klub lodních modelářů, 
klub kaktusářů, Okrašlovací spolek, mateřské centrum Žirafa, sbory 
dobrovolných hasičů aj.  
Řada dalších údajů dostupná na webových stránkách města a jiných 
odkazech (např. ZOO, aj.) 
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9            Název obce:  

Počet  obyvatel: 429                                        

HORNÍ BRUSNICE 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí:  

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

obec nemá platnou ÚPD 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování DOS s.r.o. – pila v jižní části zem. areálu (záp. 
část obce) 

A - zemědělské Živočišná zem. výroba ve velkém areálu v záp. 
části obce (severně od hl. komunikace, 
v odstupu od obytné zástavby) 

I - smíšené výrobní ZZN Pardubice - u žel. viaduktu velký objekt 
býv. mlýna (jako brownfield) 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Mateřská škola v centru nad kostelem 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Kulturní dům – sál v objektu restaurace, 
Ke koncertním účelům slouží kostel sv. 
Mikuláše (nadmístní význam)  

S - sport TJ Sokol – hřiště na minifotbal, volejbal a 
tábořiště – v lesním prostředí 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce 
Požární zbrojnice v centru (u rybníka) 
Pošta v centru obce 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel sv. Mikuláše – významná dominanta  
Skupina plastik u kostela – staré německé 
náhrobky, parkově upravená plocha. býv. 
německého hřbitova před kostelem 
Hřbitov severně od kostela 
Kamenná plastika u křižovatky v centru – 
naproti kostelu 
Kam. plastika u křižovatky silnic na Vidonice, 
resp. Zvičinu 
Další tři kam. plastiky při hl. komunikaci směr 
Vidonice (záp. část obce) 
Malá kaplička při komunikaci cca 200 m 
východně od kostela, směr D. Brusnice 

O, R – obchody, restaurace Prodejna COOP v centru nad kostelem 
Restaurace KD v centru při silnici směr 
Mostek 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Hostinec a Penzion Na Kopečku  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Rozpadající se bývalá fara u kostela,  
statek ve špatném stavu jižně od centra, 
býv. mlýn u žel. viaduktu (ZZN Pardubice)  
Zbouraný objekt u kravíny bývalého ZD 

 8a Nemovitá kulturní památka Horní Brusnice, kostel sv. Mikuláše   
Horní Brusnice, socha sv. Josefa s Ježíškem - křižovatka, JZ okraj obce 
Horní Brusnice, venkovská usedlost čp. 38   
Horní Brusnice, venkovský dům čp. 90 - S okraj obce 
Horní Brusnice, venkovská usedlost čp. 94   
Horní Brusnice, venkovská usedlost čp. 114   
Horní Brusnice, venkovský dům čp. 134   
Horní Brusnice, venkovská usedlost čp. 150   
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Horní Brusnice, venkovská usedlost čp. 169   
Horní Brusnice, venkovská usedlost čp. 206 (s omezením: bez stodoly) 
Horní Brusnice, venkovská usedlost čp. 248 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Centrum obce s výraznou dominantou kostela a okolními chalupami, 
Řada hodnotných lidových staveb (i jako celek) po obou stranách silnice 
směr Dol. Brusnice a směr Vidonice 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Řada lidových staveb – podkrkonošských chalup podél hlavní západový-
chodní komunikace, usedlosti při silnici na Zvičinu (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Výrazná hmota kostela sv. Mikuláše, věž hasičské zbrojnice  

23a Významný vyhlídkový bod Jen hodnotné pohledy na zástavbu při průjezdu obcí a z nadhledu od silnice 
ve směru od Mostku, Dubiny, Zvičinských chalup  

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky v obci 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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10          Název obce:  

Počet  obyvatel: 224                                        

HŘIBOJEDY 
(zahrnuje kat. úz. HŘIBOJEDY, HVĚZDA) 

 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Mikroregion Hustířanka 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

Dle UPD  vymezeno více ploch pro bydlení  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Nevyskytuje se  

A - zemědělské Karsit Agro, 
Farma Hvězda v sev. části k. ú. Hvězda (u 
silnice) – nový areál s jízdárnou  

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

Nevyskytuje se  
 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Nevyskytuje se  

S - sport Nové sportoviště (malá kopaná, dětské hřiště 
s řadou herních prvků, parková úprava okolí) 
u obecního úřadu  

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v jižní části Hřibojed, 
Česká pošta, hasičská zbrojnice 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kam. krucifix při rozcestí na okraji zástavby 
(směr Libotov), kaple v Hřibojedech 
další dva kam. křížky v jižní části Hřibojed, 
křížek a kaplička v Malých Hřibojedech, 
Kaple na Hvězdě, památníky z válek 

O, R – obchody, restaurace Nevyskytuje se 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

Nevyskytuje se  

4a Pl.  K obnově (brownfields) Nevyužitý objekt tech. Vybavení v Malých Hřibojedech (při kom. Směr 
Hvězda) 

 8a Nemovitá kulturní památka Hřibojedy, - venkovská usedlost čp. 15 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Ulicová zástavba v Malých Hřibojedech (severně od komunikace) – 
dochované štíty, jednotný styl zástavby 

13a Histor. Význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Usedlost ve střední části Hřibojed, kapličky, památník z Prusko – Rakouské 
války (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Nevyskytuje se  

23a Místo významné události Kodešovo pole – nález po Chorvatech 

Významný vyhlídkový bod Nevyskytuje se 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Poldr v Malých Hřibojedech a v Hřibojedech, veřejná kanalizace 

119 Další dostupné informace Aktivní sbor dobrovolných hasičů včetně mladých hasičů 
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11          Název obce:  

Počet  obyvatel: 592                                        

CHOUSTNÍKOVO 

HRADIŠTĚ 
(zahrnuje k.ú. CHOUSTNÍKOVO 

HRADIŠTĚ  

vč. míst. částí FERDINANDOV a 

GRUNT) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí:  
 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

obec má ÚP, zastavitelné plochy v přiměřeném rozsahu (v návaznosti na zast. 
území) – zakresleno ve výkresu záměrů ÚAP 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování KOKAM – lom na kámen 

A - zemědělské Rýcholka s.r.o. – chov prasat, ve dvou velkých 
areálech jižně od obce (u silnic směr Stanovice 
a Vlčkovice), 
Zem. areál Cerea a.s. jižně od sil. do Vlčkovic 
(drůbež), Malus - zem. areál v SZ části obce 
 I - smíšené výrobní jen drobné v rámci bydlení 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Zdr. středisko v novém obj. společně s MŠ  
Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

MŠ (27 dětí) v novém obj. sev. od kostela, 
ZŠ v centru (1.-5.tř.) 
Spec. škola pro žáky s vadami řeči Choust. 
Hradiště (ZŠ logopedická) – v již části obce 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Obecní knihovna, zkušebna, 
Obecní dům (kulturní sál, klubovna) 

S - sport Dětské hřiště v severní části centra, fotbalové 
hřiště +tenis a nohejbal jižně od centra 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce,  
Pošta – partner 2 
Sbor dobrovolných hasičů 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel sv. Kříže – dominanta obce, 
kolem kostela býv. hřbitov, u zdi německé 
náhrobky – hodnotné plastiky, 
býv. fara severně v sousedství kostela, 
v centru tři kam. plastiky – boží muka, naproti 
OÚ pomník války 1914-18 a pomník – busta 
hraběte Šporka, pomník obětem války 1866 
poblíž býv. pivovaru (S část obce) 
jižně od zástavby při silnici hřbitov 
s památníkem pochodu smrti a krucifixem před 
hřbitovem, další kam. křížek naproti zem. 
areálu Rýcholka u sil. do Stanovic, 
kam. krucifix v osadě Ferdinandov 

O, R – obchody, restaurace koloniál v sev. části centra, Auto Qualt,  
Motorest Hradišťan u hl. komunikace,  
Hospůdka U dvou borovic v sev. části centra, 
Autoopravna ve Ferdinandově 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

penzion U Milana vedle motorestu M-Gremo, 
penzion Doctor vých. od kostela  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Devastovaný objekt býv. pivovaru v severní části zástavby obce, 
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 8a Nemovitá kulturní památka Choustníkovo Hradiště, hrad, zřícenina   
Choustníkovo Hradiště, kostel sv. Kříže, s farou a hřbitovem   
Choustníkovo Hradiště, hřbitov nový, z toho jen: pomník Pochod smrti  
Choustníkovo Hradiště, boží muka - při cestě do Krkonoš 
Choustníkovo Hradiště, socha sv. Jana Nepomuckého - při faře 
Choustníkovo Hradiště, socha sv. Jana z Boha - při cestě do Kocbeří 
Choust. Hradiště, socha - busta hraběte Šporka, parčík před hotelem 
Choustníkovo Hradiště, Grunt - rodinný dům čp.127 

 11 Urbanistické hodnoty Soubor chalup ve svahu v severní části obce, soubor hist. hosp. dvora  

13a Histor. význ. stavba, soubor Zřícenina hradu Šlosberk v severní části obce 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik chalup v SZ části obce  (Grunt) a v části Ferdinandov (zde i stará pož. 
zbrojnice – lok. dominanta), hospodářský dvůr Rýcholka 

Význ. stavební dominanta Kostel Povýšení sv. Kříže při hlavní komunikaci  

23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné panoramatické pohledy do širokého údolí Labe mezi Dvorem 
Králové a Kuksem od silnice na SZ okraji obce a zříceniny hradu Šlosberk 

64a Odval, výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura – dopravní 

autobusové zastávky v obci 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Dálnice 2. Třídy D11, kanalizace ČOV 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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12          Název obce:  

Počet  obyvatel: 521  
                                       

KOCBEŘE 
(zahrnuje kat. území KOCBEŘE  

včetně místní části NOVÁ VES)  

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Společenství obcí Podkrkonoší 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitel. pl. dle plat. ÚPD obec nemá platnou ÚPD  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Peter GFK v severní části obce (výroba plastů) 
Lom Kocbeře JV od zástavby obce 

A - zemědělské Zem. areál Klas(s výraznou hmotou sila) v JZ 
části obce, jižně od silnice směr Dvůr Králové  

I - smíšené výrobní Elektro Schejbal, truhlářství 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Ordinace prakt. lékaře  
Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

ZŠ a MŠ jako společný subjekt v jednom 
objektu (dvoutřídní ZŠ, 1.-5. ročník, cca 26 
žáků), školní jídelna 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Obecní knihovna  

S - sport TJ Jiskra – fotbalový areál v SZ části obce, 
Malé hřiště v Nové Vsi, Multifunkční hřiště 

OÚ – správa (OÚ, pošta) Obecní úřad + pošta + družina v S  části obce 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kaplička při silnici na sev. okraji obce, 
Kaplička ve staré zástavbě v záp. části, 
Kříž se soškou P. Marie na křižovatce cest 
v zástavbě záp. části obce, Friebelův kříž 
Kostel -kaple sv. Floriána v centru při hl. kom., 
Pomník obětem I. sv. války naproti kostelu, 
Německý hřbitov východně od sídla, 
Hřbitov vojáků padlých 1866 (N. Kocbeře SZ 
okraj u lesa, 
Památník obětem pochodu smrti na okraji 
lesa západně od N. Kocbeří 
Kam. plastika – boží muka v Nové Vsi 

O, R – obchody, restaurace Hospůdka Dřevěnka u silnice na sev. okraji 
obce, prodejna na sev. okraji obce, 
pneuservis, prodejna TZB, Antik centrum 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Penzion Zahrada při hl. komunikaci v již. části 
obce, Ubytovna Hájenka, Motorest – při hl. 
kom., sev. okraj 

4a Pl.  k obnově (brownfields) Zděný obytný dům – chátrající objekt cestou k hřbitovu 
Opuštěný rekr. areál Lesní studánka SZ od sídla, 
Devastovaný mlýn záp. od továrny Peter GFK 

 8a Nemovitá kulturní památka Kocbeře, kaplička - při cestě k "Beranu" 
Kocbeře, hrob rudoarmějce  
Kocbeře, pomník obětem fašizmu   
Kocbeře, hraniční kámen; Kocbeře, hraniční kámen šporkovský - 34 kusů 
(na hranicích k. ú. Kocbeře a Choust. Hradiště) 
Kocbeře, hraniční kříž - mezní kříž, při čp. 116 
Kocbeře, venkovská usedlost čp.115   
Kocbeře, textilní továrna Tiba 

11 Urbanistické hodnoty Nová Ves – čtvercová náves s hodnotnými objekty (celé sídlo), 
Janská studánka – SZ od sídla, v lesním prostředí s opuštěným rekr. areálem 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 
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Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik chalup v centru obce a v Nové Vsi, při okraji lesa na vých. okraji 
Kocbeří , hrázděná chalupa na záp. okraji obce (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Negativně působící převýšené silo – výrazná výšková dominanta v krajině, 
Hydroglobus na sev. okraji zástavby, budova továrny s komínem  

23a Významný vyhlídkový bod Od záp. okraje Nových Kocbeří,  
od lesa za německým hřbitovem (vých. okr.) 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky v obci 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Kanalizace, dálnice 2. Třídy D11 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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13          Název obce:  

Počet  obyvatel: 261                                        

KOHOUTOV 
(zahrnuje k. ú. KOHOUTOV, KLADRUBY  

u Kohoutova, vč. míst. části VYHNÁNOV) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Společenství obcí Podkrkonoší 
 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitel. pl. dle platnéÚPD obec nemá platnou ÚPD 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Dřevovýroba – areál na sev. okraji Kohoutova 

A - zemědělské Areál  Zemědělská a.s. Výšina, St. Buky 
severně od zástavby obce, 
Další zem. areál u křiž. silnic od Choust. 
Hradiště, resp. Kladrub a Vyhnánova 

I - smíšené výrobní Cukrářská výroba (drobné podnikání v RD) 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Ordinace u OÚ 
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Prodejní galerie keramiky  - keram. dílna 
v obj. bývalé školy, knihovna u OÚ 

S - sport Fotbalové hřiště 

OÚ – správa (OÚ, pošta) Obecní úřad v centru obce, 
Požární zbrojnice 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel Nanebevzetí P. Marie – dominanta 
v centru, Sloup se sochou sv. J. Nepomucké-
ho před kostelem, Starý německý hřbitov 
mimo zástavbu – sev. od kostela, Býv. Fara 
naproti kostelu (přes silnici), Dva kam. 
Krucifixy při hl. komunikaci v sev. části 
Kohoutova, Kladruby – obecní kaple, 
kamenný kříž a barokní socha madony před 
kaplí, Vyhnánov – Kaple sv. Anny s kam. 
Křížem před kaplí 
 O, R – obchody, restaurace Smíšené zboží 
 U – ubytování (penz., hotely) Penzion v centru obce, Autokemp Nesytá  

4a Pl.  K obnově (brownfields) Zemědělský areál Zemědělská a.s. Výšina  

 8a Nemovitá kulturní památka Kohoutov, kostel Nanebevzetí P. Marie   
Kohoutov, kaplička   
Kohoutov, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého   
Kohoutov, venkovská usedlost čp.48 (pův. čp. 76) 
Kohoutov, fara čp.72   
Kohoutov, základní škola čp.74 
Kohoutov, kaple sv. Anny   
Vyhnánov, Kohoutov – krucifix   
Vyhnánov, Kohoutov – hraniční kříž – mezní kříž (okraj lesa) 
Vyhnánov, Kohoutov – venkov. Usedlost čp.23 (s omezením: bez stodoly) 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Kladruby – celé sídlo s mimořádně hodnotnou strukturou okrouhlice ve 
svažitém terénu, zachované hmoty bez nevhodných dostaveb 

13a Histor. Význ. stavba, soubor Bývalá škola – zakladatelem byl Sporck 

Arch. Cenná stavba, soubor Více usedlostí a chalup ve všech třech sídlech (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Kostel Nanebevzetí P. Marie v Kohoutově 

23a Významný vyhlídkový bod Daleké výhledy z Vyhnánova (jižním směrem k Č. Skalici – Rozkoš a dále), 
Kladrub 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná Autobusové zastávky 
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infrastruktura - dopravní 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Prodloužení vodovodu do Kladrub 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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14          Název obce:  

Počet  obyvatel: 270                                        

KUKS 
(zahrnuje kat. území KUKS, 

KAŠOV) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko, Mikroregion 
Hustířanka 
 
 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

Vydaný  ÚP s plochami bydlení v Kuksu i Kašově, vč. dalších záměrů (viz 
grafika)  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Sklad kovového odpadu v bývalém objektu 
vánočních ozdob  

A - zemědělské Zem. areál východně od Kašova 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Areál Hospitalu Kuks vč. farmaceutického 
muzea, Muzeum starých aut v obci  

S - sport Hřiště fotbalové, volejbalové a dětské – 
na sev. okraji zástavby, Sokol Kuks, Golf 
resort Nová Amerika 

OÚ – správa (OÚ, pošta) Obecní úřad v centru obce,  Pošta, hasičská 
zbrojnice 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kromě nem. kult. památek krucifix u 
křižovatky na sev. okraji zástavby obce, 
Kaplička v Kašově 

O, R – obchody, restaurace Hostinec U Zlatého slunce (v provozu pouze 
občerstvení), Restaurce Baroque, Bývalá 
Zámecká restaurace, benz. čerp. stanice, 
Kiosek u Fanánka (parkoviště), Prodejna 
smíš.zboží, Galerie Kuks 
Golfový a jezdecký areál Nová Amerika 
s hotelem a restaurací (k. ú Kašov) 
 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

Hotel v golf. areálu Nová Amerika, drobné 
ubytovací služby  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Nevyskytuje se  

 8a Nemovitá kulturní památka Kuks, zámek - terasa se schodištěm, zámek zbořen, část stojící a 
archeologické stopy  Kuks, špitál   
Kuks, boží muka - při silnici k Jaroměři 
Kuks, socha sv. Františka Serafinského - v lese nad Labem 
Kuks, socha Diany – Betlém             Kuks, socha Junony   
Kuks, kašna - na rozcestí proti čp. 17 
Kuks, inundační most se sochou Krista Salvátora   
Kuks, lázeňský dům čp.3               Kuks, lázeňský dům čp.4   
Kuks, venkovský dům čp.5   
Kuks, venkovský dům čp.8 - u křižovatky ulic na příjezdu od Ch. Hradiště 
Kuks, venkovský dům čp.9  Kuks, venkovský dům čp.10   
Kuks, venkovský dům čp.15  Kuks, venkovský dům čp.16   
Kuks, venkovský dům čp.17  Kuks, venkovský dům čp.19   
Kuks, venkovský dům čp.20  Kuks, venkovský dům čp.21   
Kuks, venkovský dům čp.24  Kuks, venkovský dům čp.25   
Kuks, hospoda U slunce čp.26  Kuks, venkovský dům čp.27   
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Kuks, venkovský dům čp.41  Kuks, venkovský dům čp.42   
Kuks, venkovský dům čp.44  Kuks, venkovský dům čp.49   
Kuks, venkovský dům čp.50  Kuks, venkovský dům čp.52   
Kuks, venkovský dům čp.53  Kuks, venkovský dům čp.54   
Kuks, venkovský dům čp.56  Kuks, lázeňský dům čp.57   
Kuks, lázeňský dům čp.58  Kuks, venkovský dům čp.59   
Kuks, venkovský dům čp.60  Kuks, venkovský dům čp.61 
Kašov, krucifix – náves                     Kašov, krucifix - náves 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Celý areál NKP Kuks – mimořádný urb. celek s výraznou dominantou 
barokního hospitalu 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Viz seznam nemovitých kult. památek  

Význ. stavební dominanta Barokní hospitál – výrazná hmota v krajině, hotel Nová Amerika, sklad 
kovového odpadu 

23a Významný vyhlídkový bod Příznivé dálkové pohledy z terasy hospitalu k obci, od silnice ve směru od 
Jaroměře 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky,  železniční stanice, záchytná parkoviště 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Místní komunikace Kašov - Kuks 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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15          Název obce:  

Počet  obyvatel: 186                                        

LANŽOV 
(zahrnuje LANŽOV, SEDLEC u Lanžova,  

vč. místních částí LHOTKA, MIŘEJOV) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Mikroregion Hustířanka 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitel.pl. dle platné ÚPD obec má nový ÚP, zastavitelné plochy v přiměřeném rozsahu (v návaznosti na 
zast. území) – zakresleno ve výkresu záměrů ÚAP 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Nevyskytuje se  

A - zemědělské Areál Zem. družstva Dubenec na SZ okraji 
Lhotky, Další areál ZD Dubenec v Miřejově, 
Třetí menší areál ZD v J části Sedlece 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) MŠ ve společném obj. s OÚ 

K – kultura (muzea, kina,KD) Nevyskytuje se  

S - sport Velké koupaliště na okraji Lanžova při silnici 
směr  Doubravice, resp. B. Poličany (pláž. 
volejbal, tenis. kurt, hřiště pro malou 
kopanou. taneční parket) 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce 
Stará požární zbrojnice ve Lhotce a v Sedleci 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel sv. Bartoloměje v centru Lanžova – 
dominanta, před kostelem socha sv. J. Nepo-
muckého, vedle býv. fara, Poblíž u lesa 
hřbitov s novogotickou hřbitovní kaplí (v lese 
vedle hřbitova), u silnice výrazná hřbitovní 
brána, litinový krucifix u silnice na vých. 
Okraji Lanžova (směr Dubenec), Kamenný 
křížek uprostřed Miřejova, Krucifix a pomník 
v centru Sedlece 

O, R – obchody, restaurace Prodejna  a hospůdka  Na burze ve 
společném objektu naproti kostelu v Lanžově, 
Lhotecká pěstitelská palírna 
 U – ubytování(penz., hotely) Areál koupaliště s chatkami (11 čtyřlůžk. chat)  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Brownfield v areálu ZD Dubenec v Sedleci (záp. okraj areálu při silnici), 
Nevyužívaný menší areál ve Lhotce (u silnice naproti areálu ZD)  

 8a Nemovitá kulturní památka Lanžov, kostel sv. Bartoloměje - střed obce,           Lanžov, boží muka 
Lanžov, kaple hřbitovní s branou - JV od hřbitova, u lesa, nad kostelem sv. 
Bartoloměje,                                                     Lanžov, venkovský dům čp.21 
Lanžov, socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem 
Lanžov, fara čp.1 - u kostela sv. Bartoloměje 

11 Urbanistické hodnoty Výraznější urb. hodnoty v sídlech nejsou 

13a Histor. význ. stavba, soubor Barokní fara s klenutou bránou 

Arch. cenná stavba, soubor Řada usedlostí a chalup ve všech čtyřech sídlech (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Kostel sv. Bartoloměje v Lanžově, lok. dominanta staré hasičské zbrojnice 
ve Lhotce, negativně působí vysoký halový objekt v areálu ZD ve Lhotce (na 
sev. okraji areálu)  

23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné panoramatické pohledy od silnice západně od Miřejova a 
směrem k Sedleci (ze silnice od Miřejova), Vyhlídka z Nebes 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná Autobusové zastávky v obci 
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infrastruktura - dopravní 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

ČOV 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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16          Název obce:  

Počet  obyvatel: 178                                        

LIBOTOV 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Mikroregion Hustířanka 
 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

UPO   B  - plochy pro bydlení v rodinných domech – v jižní části sídla a při 
silnici u sev. okraje, větší rozvoj také v Novém Libotově,  
V - plochy výrobní – rozšíření zem. areálu vých. směrem 
R – plochy rekreace – sport. plocha – rozšíření stáv. Hřiště 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Kartonáž  

A - zemědělské Areál Karsit Agro (Dubenec) na východním 
okraji obce 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) MŠ v centru (sev. část obce) 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Nevyskytuje se  

S - sport Fotbalové hřiště v JV části obce s tribunou, 
dětské hřiště, multifunkční hřiště 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce  
Požární zbrojnice při hl. silnici poblíž zem. 
areálu 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kaple P. Marie Sedmibolestné (veřejné 
prostranství u OÚ a MŠ) 

O, R – obchody, restaurace Stánek s občerstvením u fotbalového hřiště 

U – ubytování 
(penziony, hotely) 

Nevyskytuje se  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Jako brownfield působí areál ZD – špatný stav  

 8a Nemovitá kulturní památka Libotov, kaple P. Marie Sedmibolestné 

 11 Urbanistické hodnoty Bez výraznějších hodnot 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Poloroubenka  na sev. okraji sídla, křížek u kaple Panny Marie 
Sedmibolestné, křížek na rozcestí u Černého lesa  

Význ. stavební dominanta Kaple P. Marie Sedmibolestné 

23a Významný vyhlídkový bod Nevyskytuje se 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky v obci 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Akce pro děti, pro důchodce – pořádá obec 
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17          Název obce:  

Počet  obyvatel: 180 
                                        

LITÍČ 
(zahrnuje kat. 

území LITÍČ  

vč. místní části NOUZOV) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Mikroregion Hustířanka 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

Dle ÚPD přiměřený rozsah ploch 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Nevyskytuje se  

A - zemědělské Areál Karsit Agro (Dubenec). v záp. části sídla 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Nevyskytuje se  

S - sport Sportovní hřiště s venkovním stolem na ST 

OÚ – správa (OÚ, pošta) Obecní úřad v centru obce 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel Nejs. Trojice na návrší jižně od obce 
(dominanta), kolem kostela hřbitov, 
Pomník obětem války v centru obce, 
Kamenný krucifix v Nouzově, 
Pomník obětem války 1914-18 v Nouzově, 
kaple se zvonicí v Nouzově, křížek v Litíči 

O, R – obchody, restaurace Nevyskytuje se 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Nevyskytuje se  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Býv. hospoda  na rozcestí před Nouzovem – bez využití, devastovaná  

 8a Nemovitá kulturní památka Litíč, kostel Nejsvětější Trojice   
Litíč, hřbitov, z toho jen: portrétní miniatury   
Litíč, venkovský dům čp. 47 (2004: neexistuje) 

 11 Urbanistické hodnoty Jen poloha kostela na návrší jižně od sídla 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik usedlostí v obou sídlech (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Kostel  Nejsvětější Trojice, kaplička se zvonicí 

23a Významný vyhlídkový bod Po rekonstrukci kostelní věže umožněn přístupný rozhled do okolí  

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - technická 

Poldr na Litíčském potoce 

Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Přeložka silnice II/285 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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18          Název obce:  

Počet  obyvatel: 1191                                        

MOSTEK 
(zahrnuje k. ú. MOSTEK, DEBRNÉ u Mostku,  

SOUVRAŤ, vč. míst. části MOSTECKÉ LÁZNĚ) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

UP -  B  - plochy pro bydlení v přiměřeném rozsahu (Mostek, Souvrať, Horní 
Debrné, Zad. Mostek)  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Mostek energo s. r. o., Algamo s. r. o  
Skladový areál v Debrném  (p. Picková) 
Zámečnická dílna 

A - zemědělské Nevyskytuje se 

I - smíšené výrobní jen drobné podnikání – služby v rámci RD, 
sběrna surovin (dvůr – sklady) – za mostem u 
pož. zbrojnice  

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Zdr. středisko (prakt., zubní, gyn., dětské), 
Pečovatelský dům (v části Mostecké lázně)  

Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

Základní a mateřská škola (8 třídní, cca 134 
žáků, MŠ 28 dětí), nový objekt (dokonč. 1995) 
bez tělocvičny 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Klubovna spolku ČESKÉHO SVAZU 
CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA  

S - sport Fotbalové hřiště v centru + nový multifunkční 
areál (dětské hřiště, skate park, in-line dráha), 
víceúčelové hřiště s povrchem 3G, tenisové 
hřiště, kynologický areál 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce, pošta vedle, 
Požární zbrojnice za tratí (směr H. Brusnice) 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Hřbitov a hřbitovní kostel v jižní části Mostku, 
Výklenková kaplička u sil. směr Zadní Mostek, 
Krucifix u silnice na jižním okraji Zad. Mostku, 
Lesní hřbitov v Debrném (nad zatáčkou 
silnice ve směru Mostek) s hodnotnými kam. 
Náhrobky a kam. křížem v ose vstupu, 
Kam. plastika – krucifix u silnice v Debrném, 
Kostel sv. Anny 
 O, R – obchody, restaurace Obchody v Mostku (COOP, Mostecká pekárna, 
smíš zboží-samoobsluha, řeznictví, několik 
dalších prodejen, služby – krejčovství, elektra, 
pojišťovna), Hostinec u Špeka, restaurace Za 
mostem  
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Penzion Lesní zátiší (sev. od silnice směr H. 
Brusnice) , Autokemp Mostek (v části 
Mostecké lázně), Souvrať – penzion u silnice, 
penzion Alkiony 

4a Pl.  k obnově (brownfields) Skladový areál v Debrném, budova bývalé školy v Mostku  

 8a Nemovitá kulturní památka Mostek, venkovský dům čp. 48 - při průjezdní komunikaci  
Debrné, hrad - hrádek, zřícenina (vrch Bradlo, na vysokém ostrohu) 
Debrné, venkovská usedlost čp. 7   
Debrné, venkovský dům čp. 12 
Zadní Mostek, venkovský dům čp. 4 - při průjezdní komunikaci 

11 Urbanistické hodnoty Větší část zastavěného území Zadního Mostku, lokalita Dvořáčky 
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13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Soubor industriální architektury – dominanta tovární věže a výrazná hmota 
budov, měrný objekt u Labe v Debrném – drobná industriální arch., 
několik chalup v Zadním Mostku, na Souvrati, ojediněle i v Mostku (viz 
grafika)  

Význ. stavební dominanta Velká hmota bývalé textilní továrny s výraznou věží a továrním komínem, 
Negativní dominanta – výrazné hmoty dvou čtyřpodlažních bytových domů  
ve svahu pod silnicí směr Zadní Mostek, kostel sv. Anny 

23a Významný vyhlídkový bod Výhled na panorama Mostku v pozadí se Zvičinou ze silnice směr Zadní 
Mostek, 

\\sfile-1\DálkovéDebrné - dálkové pohledy ze silnice ve směru od 
Mostku,  
Horní Debrné – dálkový pohled do labského údolí k severu   

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky, železniční stanice 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Vodovod Dvořáčky, Kanalizace Zadní Mostek, zástavba v lokalitě Slunečná 
stráň 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 

 

  

file://///sfile-1/Dálkové
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19          Název obce:  

Počet  obyvatel: 761                                        

NEMOJOV 
(zahrnuje k. ú. DOLNÍ NEMOJOV,  

HORNÍ NEMOJOV, NOVÝ NEMOJOV, 

STAROBUCKÉ DEBRNÉ) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

ÚP      B  - plochy pro bydlení v rodinných domech – rozsáhlé plochy v obou 
sídlech, navrženo pouze bydlení – obytný satelit Dvora Králové), přesto je 
oproti jiným obcím značný nárůst výstavby a počtu obyvatel. 
R – plochy rekreace – sport. pl., rozšíření stáv. hřiště  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Nevyskytuje se  

A - zemědělské jen drobné zem. hosp. v rámci bydlení 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

ZŠ (1.-5.) nad hlavní silnicí v centru 
MŠ ve střední části obce 
Spec. ZŠ - při dětské ozdravovně Nemojov (3 
třídy vč. mateř. centra) – nad přehradou Les 
Království 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

knihovna  

S - sport Nové dětské hřiště v centru za OÚ,  
sportoviště na sev. okraji Nemojova, park pro 
děti 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce 
Pož. zbrojnice v centru (u silnice naproti OÚ) 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kamenný krucifix u školy, 
Hřbitov u silnice na záp. okraji Nemojova 
Kříž u silnice směr Starobucké Debrné 
(rozcestí na sev. okraji zástavby), 
Starobucké Debrné – kostelík a dva kříže při 
hlavní silnici v sídle 

O, R – obchody, restaurace Prodejna COOP ve spol. obj. s pož. Zbrojnicí 
v Nemojově, restaurace Nemojov, 
Starobucké Debrné - prodejna smíš. zboží u 
kostelíka 
 U – ubytování (penz.,hotely) Penzion v centru Nemojova, penzion Lesie  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Nevyskytuje se)  

 8a Nemovitá kulturní památka Nevyskytuje se 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Větší část zastavěného území (mimo novou S část zástavby u silnice 
z Březnice) tvoří hodnotný urbanistický celek s dochovanými usedlostmi, 
rybníkem, většinou bez pozdějších negativních vlivů 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik jednotlivých chalup ve Starobuckém Debrném (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Nevyskytuje se  

23a Významný vyhlídkový bod Jen dálkové pohledy od severu na obec a město Dvůr Králové v pozadí 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná Autobusové zastávky 
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infrastruktura - dopravní 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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20          Název obce:  

Počet  obyvatel: 55                                        

STANOVICE 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

Plochy z  platné ÚPD  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Sluneční elektrárna, stavební firma M-Plus CZ  

A - zemědělské Nevyskytuje se 

I - smíšené výrobní Prodej a servis CNC strojů 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Lom sv. Klimenta – umístění soch 
z Symposium Sporck Stanovice, křížová 
cesta 21. století  

S - sport Nevyskytuje se 

OÚ – správa (OÚ, pošta) Obecní úřad v montované buňce 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Sousoší Nejsv. Trojice (M. B. Braun) v centru 
u Labe 

O, R – obchody, restaurace Restaurace ve Šporkově mlýně 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Penzion Šporkův mlýn  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Devastovaný statek na sev. okraji obce – dominanta, památka 

 8a Nemovitá kulturní památka Stanovice, socha Narození Páně - Betlém 
Stanovice, socha Studně Jakobova - Betlém 
Stanovice, socha sv. Garina poustevníka - Betlém 
Stanovice, socha sv. Jana Křtitele - Betlém 
Stanovice, socha sv. Maří Magdalény -  Betlém 
Stanovice, socha sv. Onufria - Betlém 
Stanovice, socha Zjevení sv. Huberta - Betlém 
Stanovice, sousoší Klanění Pastýřů a Příchodu Tří králů - Betlém 
Stanovice, sousoší Nejsvětější Trojice - Betlém 
Stanovice, venkovská usedlost čp.1   
Stanovice, čp.14 - vodní mlýn s vodní elektrárnou 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Větší část zastavěného území (mimo novou S část zástavby u silnice 
z Březnice) tvoří hodnotný urbanistický celek s dochovanými usedlostmi, 
rybníkem, většinou bez pozdějších negativních vlivů, 
Křížová cesta 21. století – „Příběh naděje a utrpení člověka“ – projekt Vl. 
Preclíka inspirovaný pův. Šporkovým nerealizovaným záměrem na okraji 
lesa poblíž Betléma (k.ú.Žireč Ves a Stanovice) 

13a Histor. význ. stavba, soubor Šporkův mlýn 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Viz nem. kulturní památky  

Význ. stavební dominanta Venkovská usedlost st. 1 – výrazný soubor hmot v krajině  

23a Významný vyhlídkový bod Vyhlídková lavička v aleji s výhledem na Stanovice a hospital Kuks 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Cyklostezka Kuks – Dvůr Králové, dálnice 2. Třídy D11 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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21          Název obce:  

Počet  obyvatel: 93                                        

TROTINA 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Lázeňský 
mikroregion 
 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

dle platné ÚPD 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování truhlářství  

A - zemědělské Zem. areál na vých. okraji sídla částečně 
využíván AGRO BT spíše pro skladování 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Kynologický areál  

S - sport Travnaté dětské hřiště 

OÚ – správa (OÚ, pošta) Obecní úřad v centru obce 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Křížek uprostřed sídla (s pam. Stromy kolem) 
Pomník T. G. M.  vedle budovy OÚ 

O, R – obchody, restaurace Nevyskytuje se 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Nevyskytuje se  

4a Pl.  K obnově (brownfields) Nevyskytuje se  

 8a Nemovitá kulturní památka Nevyskytuje se 

11 Urbanistické hodnoty Nevyskytuje se 

13a Histor. Význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik chalup (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Nevyskytuje se  

23a Významný vyhlídkový bod Zajímavý dálkový pohled od silnice na záp. Okraji sídla k jihu – Končiny 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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22          Název obce:  

Počet  obyvatel: 448                                        

TŘEBIHOŠŤ 
(zahrnuje kat. území HORNÍ DEHTOV,  

TŘEBIHOŠŤ, ZVIČINA) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitel. plochy dle platné 
ÚPD 

UPO    B  - plochy pro bydlení v rodinných domech – přiměřený rozsah  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Horní Dehtov – dřevovýroba v areálu severně 
od hlavní silnice (Grey a.s.)  

A - zemědělské Třebihošť – dva zem. areály na vých. a záp. 
okraji sídl v odstupu od obytné zástavby 
(Agro BT, a.s.), Horní Dehtov – zem. areál  
severně od hl. silnice (Agro BT, a.s.), 
 I - smíšené výrobní Autodílna, autoservis, truhlářská dílna 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Zdr. středisko v centru Třebihoště (spolu 
s knihovnou, hasič. zbrojnicí a moštárnou)  

Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) MŠ  v JV části sídla (ve spol. obj. s OÚ) 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Galerie ak. sochař Fr. Šorm – stálá výstava 
v H. Dehtově 

S - sport Ski areál na severním svahu Zvičiny, 
multifunkční hřiště 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v JV části sídla, hasičská zbroj. a 
knihovna v centru (společný obj. se zdr. stř.) 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kaple Nanebevzetí P. Marie v SZ části sídla, 
Pomník obětem I. a II. sv. v. – naproti kapli, 
Kamenný krucifix v centru sídla, Kam. krucifix 
v centru H. Dehtova, Smírčí kříž v zahradě 
v H. Dehtově, Hřbitov severně od H. Dehtova 
(při sil. směr B. Třemešná) + pomník obětem 
sv. války před hřbitovem, Barokní kostel sv. J. 
Nepomucké-ho na vrcholu Zvičiny, Křížek 
v centru sídla Zvičina, Borufkova kaple nad vsí 
Třebihošť (v polovině svahu Zvičiny) 

O, R – obchody, restaurace Prod. smíš. Zboží COOP v Třebihošti,  
Motorest U Lípy Třebihošť, 
Benz. čerp. st. u hl. silnice v H. Dehtově, 
Raisova chata na Zvičině, 
Prodej keramiky v sídle Zvičina, obchod pro 
topenáře a instalatéry, kadeřnictví, moštárna 
 

U – ubytování (penz., hotely) Nevyskytuje se  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Nevyskytuje se  

 8a Nemovitá kulturní památka Třebihošť, hřbitov (z toho jen: hrob Rudoarmějce)   
Třebihošť, pomník obětem I. a II. světové války   
Třebihošť, pomník obětem I. světové války 
Zvičina, Třebihošť - kostel sv. Jana Nepomuckého 

11 Urbanistické hodnoty Hodnotná skladba sídla Zvičina 
Upravené veř. prostranství ve střední a severní části Třebihoště 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Arch. cenná stavba, soubor Řada chalup v Třebihošti, H. Dehtově a Zvičině (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Raisova chata a telekomunikační stožár na vrcholu Zvičiny, kostel sv. Jana 
Nepomuckého, vysílače na Dehtově  

23a Místo významné události Zvičinský vrch – poutní místo 
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Významný vyhlídkový bod Raisova chata na vrcholu Zvičina – široký panoramatický pohled 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Dobudování kanalizace 

119 Další dostupné informace Geodeticky významný bod na Zvičině 
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23          Název obce:  

Počet  obyvatel: 230                                        VELKÝ VŘEŠŤOV 
První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Podzvičinsko,  
Mikroregion Hustířanka 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

ÚP  - B  - plochy pro bydlení v rodinných domech – v záp., SZ a již. části (v 
přiměřeném rozsahu), A - plochy zem. výrobní – drobné rozšíření zem. 
areálu, R – plochy rekreace – sport. pl. – menší rozšíření v návaznosti na 
autokemp  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Nevyskytuje se  

A - zemědělské Velký zem. areál na sev. okraji sídla (ZD 
Dubenec, a.s.) – jen část využívá Karsit Agro 

I - smíšené výrobní Modela – samoobslužná benzínová pumpa 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Knihovna  

S – sport Sport. hřiště jižně od sídla směrem 
k autokempu,  
sportoviště v rámci autokempu 

OÚ – správa (OÚ, pošta) Úřad městyse a pošta v centru obce, hasičská 
zbrojnice 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel Všech svatých v centru, u kostela 
pranýř a kam. plastika - krucifix (2x),  
u kostela pam. obětem 1. sv. války, 
hřbitov na sev. okraji obce (u silnice směr 
Sedlec naproti ZD), 
farní úřad Čs. Církve husitské + modlitebna na 
SZ okraji sídla (u sil. směr B. Poličany), 
zřícenina hradu Vřešťov  

O, R – obchody, restaurace Prod. smíš. zboží v centru, kadeřnictví 
Hostinec Na podhradí u kostela, 
Sezónní občerstvení v rámci autokempu 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Autokemp u rybníka jižně od sídla, 
Chatový tábor JV od zříceniny hradu  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Zem. areál na S okraji volný, nevyužitý - jako brownfield  

 8a Nemovitá kulturní památka Velký Vřešťov, hrad, zřícenina   
Velký Vřešťov, kostel Všech svatých   
Velký Vřešťov, hrob rudoarmějce 
Velký Vřešťov, pranýř   
Velký Vřešťov, pomník obětem I. světové války   
Velký Vřešťov, měšťanský dům čp.35 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Prostor návsi – zachované hodnotné uspořádání zástavby kolem kostela, 
dokládající regionální význam obce v minulosti   

13a Histor. význ. stavba, soubor Zřícenina hradu JV od centra sídla 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik objektů v centru (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Kostel Všech svatých,   
Lok. dominanta - věžička modlitebny Čs. církve husitské 
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23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné pohledy z okolních kopců – NA Pile, Krebsova stráň, Šibeniční 
kopec, U Vysoký  

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Zlepšení vybavenosti kempu (soc. zařízení, plážový volejbal, ping-pong, 
přístupová kom. ke kempu) 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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24          Název obce:  

Počet  obyvatel: 209                                        VILANTICE 
(zahrnuje kat. území VILANTICE               

vč. místní části CHOTĚBORKY)  

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Mikroregion Hustířanka 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

ÚP     B  - plochy pro bydlení v rodinných domech – několik ploch ve 
Vilanticích na SZ okraji, v centru jižně od OÚ východně od zem. areálu 
V - plochy výrobní – rozšíření zem. areálu JV směrem 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování kovovýroba  

A - zemědělské Velký zem. areál jižně od centra obce při 
silnici směr Chotěborky 

I - smíšené výrobní Nevyskytuje se 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina,KD) Obecní knihovna v centru  

S - sport Malé dětské hřiště, hřiště na malou kopanou  

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce u křižovatky směr 
Chotěborky (ve spol. obj. s hostincem) 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Malý hřbitov na sev. okraji zástavby Vilantic, 
Boží muka u hl. kom. ve střední části Vilantic, 
Pomník obětem II. sv. války při hl. kom. v záp. 
části Vilantic, 
Kamenný krucifix na vých. okraji zástavby) u 
rozcestí směr Hustířany, resp. Dubenec), 
Chotěborky: Kostel Nanebevzetí P. Marie 
s přilehlým hřbitovem,  
Gotická dřevěná zvonice na návsi u kostela, 
Boží muka a sloup se sochu sv. J. Nepomuc-
kého před kostelem, 
Kamenný krucifix u rozcestí západně od sídla 
Boží muka – plastika u sil. z Vilantic do Hust-
řan u odbočky – pěší cesta do Chotěborek) 

O, R – obchody, restaurace Hostinec U dvou lip v centru Vilantic ve 
společném  objektu s OÚ, 
Prodejna smíš. zboží v centru Vilantic 
 U – ubytování (penz., hotely) Nevyskytuje se  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Nevyskytuje se  

 8a Nemovitá kulturní památka Chotěborky, kostel Nanebevzetí P. Marie - V strana obce, na návrší 
Chotěborky, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého - náves 
Chotěborky, venk. usedlost čp.3 - rodný dům F. X. Duška - proti kostelu 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Celé malé sídlo Chotěborky tvoří hodnotný urbanistický celek 
s dochovanými usedlostmi kolem uzavřené návsi s dominantní dřevěnou 
zvonicí a kostelem, bez pozdějších negativních vlivů (vesnická pam. zóna) 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik usedlostí v Chotěborkách a ve Vilanticích (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Zvonice a kostel v Chotěborkách  

23a Významný vyhlídkový bod Hodnotné dálkové pohledy od rozcestí záp. od Chotěborek (sil. od Vilantic) 

64a Odval, výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 
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110a Objekt požární ochrany Požární zbrojnice 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Přeložka silnice II/285 

119 Další dostupné informace Kulturní život – tradiční „Hudební léto“ festival koncertů v Chotěborkách 
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25          Název obce:  

Počet  obyvatel: 1470                                        

VÍTĚZNÁ 
(zahrnuje kat. úz. HUNTÍŘOV, 

KOCLÉŘOV, KOMÁROV u DK, ZÁBOŘÍ u 

DK,vč. míst. části HÁJEMSTVÍ) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Společenství obcí Podkrkonoší 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

UP    B  - plochy pro bydlení v rodinných domech v přiměřeném rozsahu  
 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Kocléřov – areál býv. továrny - stavebniny 
(Stavební firma Haase, s.r.o.), sběrný dvůr 

A - zemědělské Kocléřov - velký zem. areál v sev. části sídla – 
na vých. okraji (Agrodružstvo Klas) - špatný 
stav areálu, 
Záboří – zem. areál západně od sídla 
Pěstování hlodavců  

I - smíšené výrobní Huntířov – menší skladový areál (Zempra) při 
hl. kom. ve střední části sídla, dále drobná 
výroba v Huntířově poblíž kostela 
Nové domky – drobná výroba – truhlářství, 
Komárov – drobná výroba (Paulcolor, s.r.o. 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Ordinace dětského a prakt. lékaře 
v Kocléřově (záp. část při silnici) 

Š – školství  
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

ZŠ (1.-5.) v již. části Kocléřova (pod kostelem), 
MŠ ve spol. obj. s OÚ v centru Kocléřova 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Knihovna , kulturně sportovně rekreační 
zařízení, naučný park u školícího střediska 

S - sport Hřiště s umělým povrchem v záp. části 
Kocléřova,  
fotbalové hřiště východně od kostela 
v Kocléřově, 
Hřiště v Komárově (u křižovatky) 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru Kocléřova (u továrny, 
v obnoveném objektu s MŠ), 
Pošta u hl. kom. již. části Kocléřova (pod 
kostelem) 
Stará požární zbrojnice v Kocléřově (před 
zem. areálem Agrodružstva Klas), 
Pož. zbrojnice v centru Huntířova – u hl. kom. 
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C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kocléřov - Kostel sv. Václava, před kostelem 
pomník obětem I. sv. války, Kam. krucifix u 
silnice na již. okraji k. ú. Kocléřov, 
Kocléřov náves - kašna a podstavec kam. kříže,  
Mariánské poutní místo „U studánky“ 
západně od Kocléřova – lesní areál kostelem 
Navštívení P. Marie U studánky, Milostivou 
kaplí, studnou a sloupem se sochou 
archanděla Michaela, s kaplí Božího hrobu, 
křížovou cestou se 14 zastaveními, 
Kam. plastika – boží muka u hl. kom. ve 
střední části Kocléřova,  
Kam. krucifix v Huntířově (sev. část u silnice), 
Kostel v Huntířově se smírčím křížem před 
kostelem a krucifixem naproti, hřbitov záp. 
směrem mimo zástavbu 
 
 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky)               
- pokračování 

Hájemství – kam. krucifix u chalupy sev. od 
komunikace, 
Záboří – kaple v centru sídla, kam. křížek před 
býv. školou 

O, R – obchody, restaurace Kocléřov: prodejna COOP, řeznictví, 
restaurace v centru u OÚ, Výletní hospůdka 
pod kostelem, Sportcentrum Vítězná 
Huntířov: pivní bar, 
Záboří: Hostinec U Šulců, U Silvera 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Školicí a rehabilitační středisko HZS 
Královéhradeckého kraje – areál v osadě 
Hájemství, Sportcentrum Vítězná 

4a Pl.  k obnově (brownfields) Kocléřov – objekt u kom. ve stř. části sídla, jako brownfield působí i část 
zem. areálu Agrodružstva Klas, devastovaný hospodářský areál na jihu k. ú. 
Kocléřov při hl. kom. 
Huntířov – několik devastovaných menších areálů podél hl. kom. (menší 
výrobní a zem. areály, býv. škola, býv. prodejna Jednota), 
Hájemství – býv. hosp. areál v návaznosti na školící středisko HZS (při 
vstupu od severu), 
Záboří – nevyužitá býv. škola 

 8a Nemovitá kulturní památka Huntířov, smírčí kříž - přemístěn z Komárova, za kostelem u cesty 
Huntířov, pomník obětem 1. a 2. světové války - u kostela 
Huntířov, venkovská usedlost čp.46 – náves 
Kocléřov, kostel sv. Václava 
Komárov, krucifix - při čp. 1 
Komárov, hraniční kříž - mezní kříž (při čp. 7) 

11 Urbanistické hodnoty 
 

Hájemství – větší část sídla se zachovanou tradiční zástavbou, 
Huntířov – urb. hodnotné území – soubor lidové architektury v sev. části 
k.ú. (západně od hl. kom.) 
Kocléřov – skupina dělnických domů v jižní části k. ú. (naproti poště), 
Mariánské poutní místo“U studánky“ západně od Kocléřova – lesní areál 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Řada chalup a usedlostí, zejm. Huntířov, Hájemství, ojediněle  i v dalších 
sídlech (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Kostel v Kocléřově (výrazná dominanta v terénu), kostel v Huntířově,  
Tovární komín v Huntířově (brownfield), tovární komín v Kocléřově (fa 
Haase), neg. působící hydroglobus v zem. areálu v Kocléřově , větrná 
elektrárna  
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23a Významný vyhlídkový bod Dálkové panoramatické výhledy k jihu od sev. okraje zástavby Kocléřova, 
hodnotný pohled od kostela v Kocléřově a západním směrem od silnice 
v severní části Huntířova 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Dálnice 2. Třídy D11 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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26          Název obce:  

Počet  obyvatel: 363                                        

VLČKOVICE  V PODKRKONOŠÍ 

(zahrnuje k. ú. 

HOR.VLČKOVICE,  

DOLNÍ VLČKOVICE) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Společenství obcí Podkrkonoší 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

ÚP - B - plochy pro bydlení v rodinných domech – řada lokalit v rozsahu 
převyšujícím potřebu sídla, O - plochy obč. vybavení - malá lok. ve stř. části, 
V – plochy výroby – jedna lok. na záp. okraji (návaznost na areál Plastic), R- 
plochy rekreace – sport. plocha v centru 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Nový areál (fa Plastic) na záp. okraji zástavby 
jižně od kom. , kovovýroba (tlakové nádoby) 

A - zemědělské Velký zem. areál na záp. okraji sídla) sev. od 
kom.), druhý velký zem. areál (LIPRA PORK) 
na vých. okraji (SV od zástavby), další menší 
zem. areál v centru 

I - smíšené výrobní Drobná výroba v centru (naproti kostelu) a v 
záp. části sídla Stapaz – stavebniny a prodej 
čerpadel 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Nevyskytuje se  

S - sport Multifunkční hřiště u OÚ, fotbalové hřiště a 
sportoviště TJ Sokol Vlčkovice, dětské hřiště 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru obce, ve společném 
objektu s poštou  
Hasič. zbrojnice v centru, naproti stará has.zbr. 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kostel sv. Josefa – dominanta, 
Boží muka u hl. komunikace na záp. okraji 
sídla a uprostřed obce (poblíž OÚ), kamenný 
kříž v ploše veř. prostranství ve vých. části 
centra, hřbitov s kaplí 

O, R – obchody, restaurace Hostinec u kostela, Vinárna – pivnice naproti 
kostelu, kovárna 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Nevyskytuje se  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Hospodářské stavení v záp. části sídla (sev. od kom.) – špatný stav 

 8a Nemovitá kulturní památka Horní Vlčkovice, kostel sv. Josefa   
Horní Vlčkovice, čp.21 – kovárna při silnici 
Horní Vlčkovice, venkovská usedlost čp.52   
Horní Vlčkovice, vodní mlýn čp.73 

11 Urbanistické hodnoty Bez výjimečných urb. hodnot 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Několik usedlostí a chalup v liniové zástavbě sídla (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Kostel sv. Josefa 

23a Místo významné události Společný hrob z války z roku 1778 

Významný vyhlídkový bod Nevyskytuje se 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 
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105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Veřejná kanalizace, veřejný vodovod, dálnice 2. Třídy D11 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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27          Název obce:  

Počet  obyvatel: 144                                        

ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE 
(zahrnuje k. ú. ZÁBŘEZÍ  

vč. místní části ŘEČICE) 

První písemná zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí: Lázeňský mikroregion 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

obec nemá platnou ÚPD 

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Výroba krabic  

A - zemědělské Zem. areál na SZ okraji Zábřezí 

I - smíšené výrobní Klempířská dílna, truhlářství, pneuservis 

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Nevyskytuje se  

S - sport Sportovní plocha, dvě volejbalové a jedno 
tenisové hřiště 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad v centru  
 

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Kamenný krucifix a skupina tří smírčích křížů 
u křižovatky v Zábřezí, 
Smírčí kříž u silnice východně od obce, poblíž 
rozcestí do Řečice 

O, R – obchody, restaurace Nevyskytuje se 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Nevyskytuje se  

4a Pl.  K obnově (brownfields) Nevyskytuje se  

 8a Nemovitá kulturní památka Zábřezí, smírčí kříž – okraj lesa u odbočky do Řečice 

11 Urbanistické hodnoty Bez urb. Hodnot 

13a Histor. Význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Dvě stavby v Zábřezí a jedna v Řečici (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Nevyskytuje se  

23a Významný vyhlídkový bod Nevyskytuje se 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

110a Objekt požární ochrany Hasičská zbrojnice, požární nádrž  

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 
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28          Název obce:  

Počet  obyvatel: 121                                        

ZDOBÍN 

První pís. zmínka z r. 1419,  
Členství ve svazku obcí:     
Podzvičinsko, Lázeňský mikroregion 
 

Označení jevu dle vyhl. stav. zák. Členění Popis dle průzkumů 

1b Zastavitelná plocha  
dle platné ÚPD 

de platné ÚPD  

2 Plochy výroby  V – výroba a skladování Kovošrot Štěrba (býv. Areál vánočních ozdob) 

A - zemědělské Zem. areál na vých. okraji zástavby (Agro BT) 

I - smíšené výrobní Areál Vánoční ozdoby - při hl. komunikaci  

3 Plochy občanského 
vybavení 

Z – zdravotnictví Nevyskytuje se  
Š – školství (MŠ, ZŠ, SŠ) Nevyskytuje se 

K – kultura (muzea, kina, 
kulturní domy) 

Nevyskytuje se  

S - sport Sportovní a rekreační plocha 

OÚ – správa  
(OÚ, pošta) 

Obecní úřad + hasičská zbrojnice 
v centru obce  

C – sakrální stavby 
( kostely, zvoničky, 
hřbitovy, pomníky) 

Jen kamenný krucifix u rozcestí při kom. směr 
Trotina, 
kamenná studna z 19. Stol. 

O, R – obchody, restaurace Restaurace U Tučků v centru (sev. od hl. 
komunikace 
 U – ubytování 

(penziony, hotely) 
Nevyskytuje se  

4a Pl.  k obnově (brownfields) Nevyskytuje se  

 8a Nemovitá kulturní památka Nevyskytuje se 

11 Urbanistické hodnoty Bez urb. hodnot 

13a Histor. význ. stavba, soubor Nevyskytuje se 

Architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Poloroubenka se stodolou jižně pod silnicí (viz grafika)  

Význ. stavební dominanta Nevyskytuje se  

23a Významný vyhlídkový bod Nevyskytuje se 

64a Odval , výsypka, halda Nevyskytuje se 

105a Ostatní veřejná 
infrastruktura - dopravní 

Autobusové zastávky 

118 Jiné záměry z urb. studií, 
konceptů ÚP  

Nevyskytuje se 

119 Další dostupné informace Nevyskytuje se 

 

 

 
 


