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Zjednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 

27.10.2021 v kanceláří starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 

Přítomní: 

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

Členové: Nasík Kiriakovský, projektový manažer 

Ing. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta 

Luděk Krýza, stavbyvedoucí, radní města 

Ing. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 

Omluveni: Ing. Stanislav Janák, projektant, dopravní inženýr 

Ing. Jiří Rain, geodet 

Hosté: MgA. Petr Kocourek, architekt města 

lng. arch. Jakub Chobotský, SYSTEMATIC DESIGN s.r.o., Hradec Králové, Zpracovatel 

návrhu - 

JarosIavJiřička, Byty Zlatnička s.r.o., Pardubice, Investor 

obyvatelé ul. Libušina 

KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 

Program 
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Zahájení 

Městský architekt 

Posouzení projektu Novostavba bytového domu p.č. 476/7, Dvůr Králové nad Labem 

Návrh změny složení členů SAK 

L Městsfl architekt 

Na úvod schůze byl přítomným představen městský architekt, který se schůze také účastnil v pozici 

hosta. 

Město Dvůr Králové nad Labem má od listopadu 2021 městského architekta. Stal se jím MgA. Petr 

Kocourek, který uspěl ve vyhlášeném výběrovém řízení. Výběr hodnotící komise potvrdila rada města 

na své schůzi 20. října 2021. MgA. Petr Kocourek je autorizovaný architekt, projektant a urbanista S
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dlouholetou praxív oboru, který působiljak na Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy, tak v 

soukromé nebo veřejné sféře. Pro město Dvůr Králové nad Labem bude pracovat jako externi odborný 

konzultant, a to v rozsahu minimálně jeden den v týdnu. Petr Kocourek 

Dále předseda komise seznámil přítomné S programem schůze komise a uvedl hlavní bod, kterým je 

posouzení projektu „Novostavba bytového domu p.č. 476/7, Dvůr Králové nad Labem." 

3. Posouzení projektu Novostavby bytového domu p.č. 476/7, Dvůr Králové nad Labem 

Jaroslav Jiřička a lng. arch. Jakub Chobotský představili Záměr novostavby bytového domu vul. 

Libušina. 

Stavební pozemek leží uvnitř zastavěného území obce, které bylo V minulosti urbanizováno - nachází 

se zde převážně stavby pro bydleni ve formě vícepodlažních bytových domů či nízkopodlažních 

rodinných domů, převážně založených v blokové urbanistické struktuře. Místo stavby (pozemek p. č. 

476/7) je volná stavební parcela na nároží ulic Kotkova a Libušina, která vytváří proluku v blokové 

zástavbě mezi domy č.p. 1037 (ulice Kotkova) a č.p. 1020 (ulice Libušina). Obě stávající stavby mají 

směrem k pozemku p. Č. 476/7 slepé štíty bez oken. Bytové domy tvořící souvislou stavební čáru ulice 

Kotkova jsou ustoupeny od čáry uliční O 3 m, a úroveň 1. NP je zvýšena O cca 1 m nad úroveň chodníku 

a komunikace - vznikají zde tedy zvýšené předzahrádky bytů umístěných v 1. NP. 

V objektu je navrženo celkem 14 samostatných funkčních jednotek, 13 jednotek bytových a 1 jednotka 

nebytová. Atika navrženého bytového domu v ulici Kotkova výškově navazuje na římsu objektu č.p. 

1599, která je ve 13 metrech (vztaženo k 0,00 v 1. NP budoucího objektu) ~ objekt zde má 4 nadzemní 

podlaží, v ulici Libušina pak atika navrženého objektu výškově navazuje na římsu sousedního objektu 

č.p. 1020, která je v 9 metrech (vztaženo k 0,00 v 1.NP budoucího objektu) ~ objekt zde má 3 nadzemní 

podlaží. S ohledem na strukturu města a výškové řešení dané lokality/místa je pak objekt na nároží 

ulice Kotkova a Libušina zvýšen o jedno podlaží (vzhledem k ulici Kotkova), respektive o dvě podlaží 

(vzhledem k ulici Libušina) tak, aby došlo k akcentování nároží a Zvýšení jeho významu v rámci 

města/místa - objekt Zde má 5 nadzemních podlaží. Objekt je kompletně podsklepen. V suterénu je 

navrženo 12 odstavných stání. 

Přítomní obyvatelé lokality jednoznačně nesouhlasí spředloženým řešení. Vytýkána je velikost 

objektu, obavy jsou ze zastínění dvorků okolních nemovitostí, dále pak z hluku a dalších vlivů, které 

stavba do území přinese. Obecně lze říct, že obyvatelé této lokality nemají námitky proti Zastavěni 

proluky, nicméně výrazně umírněnější a hmotově menší stavbou. 

Stavba navíc negativně ovlivní parkovací poměry v lokalitě. V suterénu je vytvořeno 1 parkovací místo 

na 1 bytovou jednotku. Navícje přístup do suterénu řešen výtahem pro automobily, což možná bude 

odrazovat obyvatele, aby parkovánívyužívali častěji, než by bylo vhodné. Dále také vzhledem k poloze 

vjezdu do bytového domu město přijde O několik stávajících parkovacích míst, které jsou Součástı 

stávajícího uličního profilu. Situace ohledně parkovacích možností, která je již ted' na hraně možností, 

se stane neúnosnou a zhorší stávající poměry v území. 

± Návrh změny složení členů SAK
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Na svoji funkci člena komise rezignoval Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa, a to Z důvodu nedostatečného 

finančního ohodnoceníjeho i dalších členů komise. Rezignace byla předložena elektronicky, nicméně 

místostarosta vyzval Ing. arch. Vojtěcha Jana Stoklasu, aby svoji rezignaci předložil oficiálně tak, aby 

mohla být postoupena radě města. 

Oproti tomu byl jako člen komise navržen přítomný městský architekt MgA. Petr Kocourek, který 

S návrhem souhlasil. 

Závěr: 

1. Komise konstatuje že dle platné územně_plánovací dokumentace je pozemek, proluka určena 

k zástavbě. Komise oceňuje úroveň a profesionální zpracování architektonické studie. Studie 

klade důraz na řešení parteru a vznáší kvalitní podněty k veřejnému prostoru přilehlých ulic. 

Hloubka zpracová ní návrhu přináší podnětné myšlenky k problematice zástavby proluky. Návrh 

mapuje možné přístupy k řešení kvalitní zástavby. Zároveň však shledává objemově, hmotově 

i výškově navrženou novostavbu bytového domu jako nepřiměřenou vůči měřítku stávající 

zástavby v území, lokalitě. Navrženou velikostí a kapacitami se tak návrh dostává do kolize S 

obecně technickými požadavky na stavby (odstavné stání, návštěvnická stání, oslunění, 

zastínění). I tímto je tak nedostatečně řešena doprava v klidu, kdy předloženým projektem 

objekt zajistí parkování v rozsahu 1 parkovací místo na 1 bytovou jednotku. Oproti tomu ve 

veřejném prostoru město přijde o několik parkovacích míst v ul. Libušina Z důvodu vjezdu do 

podzemních garáží bytového domu. I s ohledem na stávající nedostatečné parkovací kapacity 

nelze uvažovat O navýšení parkovacích potřeb právě v souvislosti s bytovým domem takové 

velikosti. 

Komise zároveň konstatovala, že je krajně nevhodné, aby se město, potažmo komise 

vyjadřovala kzáměru soukromého investora ve fázi, kdy je již zpracována dokumentace ke 

sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Když by takové jednání proběhlo nad konceptem 

zástavby, nebo i studií, dalo by se předejít mnoha diskuzím. 

Z pozice diskuze s vlastníky sousedního objektu, kteří projevili jasné a dürazné nesouhlasné 

stanovisko k výstavbě, komise doporučuje investorovi zvážit zpřístupnění vnitrobloku 

sousedního pozemku právě přes navrhovaný bytový dům jako benefitu pro tyto vlastníky. I Z 

tohot pohledu se jevíjako vhodné zvážit celkový přístup a koncept k návrhu řešení budoucího 

BD (zvážit jestli je nutné kompletně uzavírat blokovou zástavbu apod.). 

Dále komise doporučila a požaduje po investorovi komplexně posoudit studií dopravy v klidu 

v rámci širších vztahů pro předmětnou lokalitu, budoucí kapacity BD a jejich dopad na Stávající 

stav V území, stanovit takjasné limity pro budoucí zástavbu proluky. 

Současný návrh zástavby se dostatečně nevypořádal se všemi vlivy stavby na okolí a území. 

Komise se v rámci diskuze shodla a vítá snahu investora vedoucí k Zastavění proluky, jelikož 

Zastavění předmětného pozemku je logické a Z pohledu urbanismu správné řešení využití 

vnitřních rezerv města. Obecně lze však říct, že ,,umírněnější záměr generuje umírněnější 

požadavky a vlivy na okolí." Velikosti a kapacita záměru tedy generuje více otázek, na které 

zároveň návrh stavby nenabízíjasné odpovědi a vhodná řešení nesnižující významně stávající 

kapacity v území a kvalitu prostředí. Komise doporučuje investorovi prověřit další možné 

koncepty, koncepce zástavby proluky, které budou mít minimální vliv na stávající podmínkyv 

území a případně minimalizovat dopad na současný stav v území, lokalitě



2. Komise doporučuje radě města jmenovat členem stavebně architektonické komise MgA. Petra 

Kocourka. 


