
Zápis č. 3/2021 
 

ze společného jednání stavebně-architektonické komise a dopravní komise města Dvůr 
Králové nad Labem konané dne 20.12.2021 v zasedací místnosti starosty města na MěÚ ve 
Dvoře Králové nad Labem 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: 
 
Předseda SAK: Ing. arch. Ota Černý 
Předseda DK:  Ing. Jan Jarolím 
 
Členové obou komisí:  

Nasik Kiriakovský 
Ing. Jan Helbich 

 Luděk Krýza 
 Ing. Ctirad Pokorný 

Ing. Jiří Rain 
Ing. Stanislav Janák 
MgA. Petr Kocourek 
Jiří Kříž 
Petr Valeš 
MUDr. Jan Prouza 
Milan Janák 
Bc. Jan Sedláček 
Ing. Eva Ježková 
Milan Štemberk 
 

Hosté: Ing. Martin Rudolf 
Ing. arch. Josef Krejčí 

 
Omluveni: Mgr. Jindřich Hauke 
  Jan Štípek 
 
 
OBĚ KOMISE BYLY USNÁŠENÍSCHOPNÉ 
 

Program 

 

1. Zahájení 
2. Napojení města na plánovanou dálnici D11 a D35 

 
V rámci společné schůze stavebně architektonické komise a dopravní komise rady města byly 
vedoucím odboru VÚP představeny územní studie řešící východní přivaděč řešící napojení města Dvůr 
Králové nad Labem na dálnici D11.  
Dále se velmi intenzivně jednalo a diskutovalo nad závažným problémem, a to navýšení intenzity 
dopravy způsobené postupující výstavbou dálnice D11. Tím, že je odvedení dopravy z východu v řešení, 
je třeba stejným způsobem otevřít a začít se intenzivně bavit o tom, jakým způsobem bude řešeno 
převedení dopravy z území na západ, ale i jih a sever od města Dvůr Králové nad Labem. 



Závěr: 
Stavebně architektonická komise spolu s dopravní komisí rady města doporučuje radě města uložit 
starostovi města úkol iniciovat společné setkání starostů měst Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, 
Hostinné, Hořice a Miletín za přítomnosti zástupců vedení Královéhradeckého kraje, a to za účelem 
sjednání společného postupu k zadání vyhledávací studie dopravních obchvatů a dílčích přeložek silnic 
II a III. tříd v rámci ORP Dvůr Králové nad Labem ve vazbě na propojení dálnic D 11 a D 35 a dále 
v návaznosti na nadřazenou komunikační síť Královéhradeckého kraje. Takové dopravní řešení by pak 
bylo podkladem k zapracování řešení do zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
 


