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Dne 22. června se mělo konat jednání komise cestovního ruchu, vzhledeiinäF'€ömìlĚ1že“jsm“e“nebyli“ 
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usnasenıschopnı, bylo jednanı zruseno S tím, ze se k planovanemu 

1. Návrh na navázání spolupráce s polským městem Szczawno - Zdrój 
Blíží se nové programovací období EU spojené s podporou přeshraniční Spolupráce v rámci programu Interreg, 

které může být přínosným zdrojem pro financování rozvoje např. oblasti cestovního ruchu, sportovni a 

volnočasové aktivity, kulturní aktivity, ale i spolupráce zřizovaných a příspěvkových institucí. Partnerským městem 
Dvora Králové nad Labem je Kamenná Hora, ta však má na české straně navázána partnerství i S dalšími městy. 

Komplikací pro financování společných projektů je i fakt, že Kamenná Hora spadá pod Euroregion Nysa, zatímco 
Dvůr Králové nad Labem pod Euroregion Glacensis (např. odlišné termíny vyhlašovaných výzev v rámci 
jednotlivých prioritních os). Zastupitelka Veronika Tomková iniciovala a nyní poslala k projednání komisi CR návrh 

na navázání spolupráce S lázeňským městečkem Szczawno-Zdrój (čti ščavno zdrůj) S bezmála 6 tisíci obyvateli. 

Lázně se nachází mezi městem Walbrzych (111 tis. obyv.) a nejnavštěvovanější památkou Dolnoslezského 
vojvodství- areálem zámku Książ (cca 400 tis. návštěvníků ročně) a spadá do území společného Euroregionu 

Glacensis, 70 km od Dvora Králové nad Labem.
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Odbor ŠKS: doporučuje navázání spolupráce S polským městem Szczawno -Zdrój. Doporučujeme začít návštevou 
městečka, prověřením potřeb pro připadnou spolupráci obou měst (Spolupráce muzea, Hankova domu, DDM 
Jednička apod.). 

Návrh usnesení: RM souhlasí s prověřením možného partnerství s polským městem Szczawno - Zdrój. 

2. Projednání doporučení pracovní skupiny Labská stezka 

Zastupitelka města V. Tomková podala podnět k projednání koncepčního řešení dvou lokalit ve městě Dvůr 

Králové dotčených výstavbou Labské stezky. 

a) Raisova ulice 

Pracovní skupina doporučuje řešit plánovanou rekonstrukci ul. Raisova již ve fázi zadání projektantovi 
komplexně. 

Jedná se o alternativu k vedení cyklostezky Heydukovou ulicí, která by měla využití spíše pro obyvatele 
města. Tj. 

ze směru od Žirečské Podstráně napojení Z ul. Heydukova, přes ul. Sylvárovská. Tato komunikace řeší 
spádovost 

dopravy Z Žirečské a Městské Podstráně do ZŠ 5. května, MŠ Drtinova / MŠ Lipnice a napojení na cyklostezku 28. 

října, tj. dále do centra města. Doporučujeme komplexně řešit úpravu celého veřejného prostoru 
(zástavba RD, 

parkování, kontejnerová stání, potok, Zeleň, pivovar, vjezd do JUTY, rybník, ), ideálně i s městským architektem. 

Doporučujeme zvážit převedení čen/ené turistické trasy ze Sylvárova rekonstruovanou ul. Raisova (klidnější, 
vv 

zelenejsí, s potokem, okolo pivovaru, ...). 

b) Propojení ul. Slovany a Spoj. národů (část cyklotrasy č. 4088) 

Pracovní skupina doporučuje řešit propojení budoucí cyklotrasy č. 2 Labská podél Labe u 
Pušova splavu 

S cyklotrasou č. 4088 na ul. Spojených národů. Lokalita trpí degradaci opukového svahu kořenovým 
systémem, je 

zde nevyhovující povrch a šíře Stezky, čímž je ohrožena bezpečnost provozu cyklistů a 
pěších. Pracovní skupina 

doporučuje komplexně řešit úpravu celého veřejného prostoru V návaznosti na loděnici, nábřeží Labe, 
splav, 

mobiliář atd. Sousední pozemek (býv. areál TiBA Zálabí) má nového vlastníka a bude patrně možné jednat O 

společném přístupu k úpravě tohoto prostoru. 

Odbor ŠKS: další zjištěné okolnosti - obě tyto lokality byly řešeny v rámci dopravní komise. 

Raisova ulice - v této ulici se navrhovaná cyklostezka nevejde.
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Propoje`n.í-ul_ıv.S'lo\ıanĹy a Spoj. Národů - zmíněný úsek cesty bude obnoven TSM. Bylo by vhodné řešit komplexně 
úpravu celého prostoru. 

Návrh usnesení: vzhledem ke skutečnosti, že dopravní komise řešila ten stejný podnět, domluvíme se v rámci 
města na jenom návrhu usnesení RM. 

3. Usnášení schopnost komise cestovního ruchu RM 
Vzhledem k tomu, že má komise problém sejít se v potřebném počtu členů navrhujeme, aby byl odvolán p. Markl. 
Dle jeho slov od začátku nemá zájem být členem. 
Odbor ŠKS: doporučuje odvolat L. Markla Z komise cestovního ruchu. 

Návrh usnesení: RM odvolává Ladislava Markla Z komise cestovního ruchu RM 

4. Autobusové nádraží 

Město má ve vlastnictví autobusové nádraží, na kterém byly reklamní plochy, ze kterých zbylyjen sloupy. Nechali 
jsme zpracovat cenovou nabídku na zhotovení nových reklamních ploch (posílám jako přílohu). Nyníje třeba 
navrhnout jednu Z variant, následně se bude řešit „reklamní sdělení". Za město nejlépe Zajímavosti ve městě 
(muzeum a doufejme, že pro příští rok také prohlídky věže kostela - případně můžeme vycházet Z aktuální grafiky 
městských autobusů - k diskusi). 
Odbor ŠKS: líbila by se nám asi více premium verze varianta (dražší, ale dostačující bude i ta levnější) 

Návrh usnesení: RM souhlasí s realizací reklamních ploch -varianta....?? 

Zapsalaz Petra Zivrová


