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Vyhodnocení Akčního plánu 

Proces vyhodnocení každého rozvojového dokumentu, a tedy i Programu rozvoje města Dvůr Králové 

nad Labem, je nedílnou součástí nejen procesu tvorby nového dokumentu, ale i dokumentu stávajícího.  

Podrobná metodika vyhodnocení realizace Programu rozvoje je uvedena v Implementační části 

dokumentu, konkrétně v kapitole 5.4 Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu 

rozvoje. Pro hodnocení zde byla zvolena metoda indikátorů, v jejímž rámci jsou předem stanoveny 

ukazatele, pomocí nichž dochází jak k průběžnému hodnocení dosažených změn, tak k hodnocení 

změn na konci sledovaného období a tím je provedena evaluace úspěšnosti strategie. 

Pro potřeby Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016-2022 byly zvoleny dvě 

úrovně monitorovacích indikátorů: 

➢ Indikátor výsledku – dosažitelný realizací souboru opatření, projektů/aktivit. V rámci dokumentu 
se jedná o hierarchickou úroveň strategických cílů. 

➢ Indikátor výstupu – dosažitelný realizací konkrétního projektu/aktivity, tj. v rámci dokumentu se 
jedná o úroveň konkrétních navržených aktivit. 

U každého navrženého indikátoru byla definována měrná jednotka, výchozí hodnota   

a požadovaná cílová hodnota. Pokud byla u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí 

a cílová hodnota je hodnocen v nula-jedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená 

ANO. 

Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů byly podklady  

a dokumenty jednotlivých odborů města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Níže uvedené vyhodnocení jednotlivých aktivit Akčního plánu, které byly do Akčního plánu zařazeny 

buď již na začátku, nebo v průběhu realizace Programu rozvoje je zpracováno následovně: 

1. Tabulka aktivit – souhrnný přehled aktivit Akčního plánu včetně stavu k 1. 11. 2021. 

2. Podrobné vyhodnocení všech aktivit Akčního plánu včetně uvedení hodnot indikátorů výstupů 

 

Názvy aktivit jsou barevně označeny podle příslušnosti ke klíčovým oblastem rozvoje. 
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Tabulka 1: Přehled aktivit zařazených v akčním plánu a jejich stav k listopadu 2021 

Název aktivity V akčním plánu od / stav k listopadu 2021 

Rekonstruovat silnici II/299 včetně doprovodné infrastruktury 2016 / některé úseky splněno, některé příprava realizace 
Rekonstruovat silnici III/29915 včetně doprovodné infrastruktury 2016 / některé úseky splněno, některé příprava realizace 
Rekonstruovat silnici III/30012 včetně doprovodné infrastruktury 2016 / splněno 
Rekonstruovat most J. Palacha 2016 / splněno 
Vytvořit okružní křižovatku u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrakových vad 2016 / splněno 
Řešit čištění odpadních vod v rámci města 2016 / splněno 
Vybudovat splaškovou kanalizační síť a ČOV v místní části Žireč 2016 / v realizaci 
Rekonstruovat budovu v Komenského ulici č. p. 795 2016 / příprava realizace – realizace by měla být zahájena začátkem roku 2022 

Rekonstrukce vybraných prvků infrastruktury na území města 
od 2016 do 2020 / z akčního plánu odstraněno, protože svým charakterem 
neodpovídá aktuálnímu projektu akčního plánu 

Vybudování cyklostezky Labská 
2016 (v roce 2018 změna názvu) / úseky: Jaroměřská ulice, Heydukova ulice a 
Benešovo nábřeží – splněno, úsek most Jana Palacha-Verdek – příprava realizace, 
úsek Stanovice-Žireč – realizace by měla být zahájena v roce 2022 

Výměna chladicího zařízení v objektu zimního stadionu 
2016 / oddálení realizace na základě diskuze nad výběrem vhodné technologie 
chlazení 

Zajistit bezbariérové přístupy do ZŠ a budování odborných učeben  
na ZŠ, zajištění bezbariérového přístupu do městské knihovny Slavoj 

2016 (v roce 2020 změna názvu) / bezbariérový přístup do ZŠ Schulzovy sady a ZŠ 
Podharť – splněno; vznik 5 nových odborných učeben v ZŠ Schulzovy sady, 2 nové 
odborné učebny v ZŠ Podharť včetně zajištěného bezbariérového přístupu; 
bezbariérový přístup do budovy městské knihovny Slavoj – prozatím se 
nepodařilo 

Zpracování studií problémových lokalit 
od 2017 do 2020 / z akčního plánu odstraněno, neboť tato činnost odpovídá spíše 
soustavné práci, nikoliv aktuálnímu projektu akčního plánu; mezi lety 2017 a 
2021 zpracovány 3 studie 

Revitalizovat areál Mayerovy továrny 2018 / vyhodnocena architektonická soutěž 

Najít využití pro budovu Městské spořitelny  
2018 / řeší se rekonstrukce objektu a prověřuje se možnost jeho adaptace pro 
potřeby městské knihovny 

Rekonstruovat silnici III/29928 – Nová Tyršova 2018 / vydáno stavební povolení, předpoklad zahájení prací v roce 2022 
Rekonstruovat silnici II/300 2018 / splněno 
Zrealizovat sdílenou učebnu informatiky a robotiky 2018 / splněno 
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Název aktivity V akčním plánu od / stav k listopadu 2021 

Rekonstruovat Dům Žofie pro sociální bydlení 2018 / v realizaci, akce by měla být dokončena na jaře roku 2022 
Vybudovat moderní dopravní terminál 2020 / příprava soutěžních podmínek pro vypsání architektonické soutěže 
Rekonstrukce rekreačního bazénu koupaliště 2020 / akce je stavebně povolena a připravena k vysoutěžení 
Město Dvůr Králové nad Labem – Projekt přívětivý úřad 2020 / v realizaci 
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Rekonstruovat silnici II/299 včetně doprovodné infrastruktury 

Rekonstrukce silnice II/299 je na území města rozdělena do dvou úseků. Informace k nim jsou uvedeny 

níže. 

➢ úsek od rozcestí ulic K Rybníkům a Hradecká – Zboží – hranice k. ú. Zboží u Dvora Králové a k. ú. 
Choustníkovo Hradiště – splněno 

➢ úsek od okružní křižovatky u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrakových vad ulicemi Sladkovského, 
Fügnerova, náměstí Republiky, Jiráskova a Spojených národů a dále směr Verdek – připravuje se 
projektová dokumentace ve spolupráci s KHK krajem. Ke stavebnímu povolení by mělo dojít v roce 
2022. Následující realizace proběhne pravděpodobně ve 2 až 3 etapách, a to s ohledem na 
náročnost a rozsah záměru a dále také s ohledem na vyvolané objízdné trasy. 

 

Fotodokumentace 1: Silnice II/299: úsek v místní části Zboží – stav k říjnu 2021 a úsek ulice Spojených 
národů – stav k září 2021 

   
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Délka úseku rekonstruované silnice km 0 5,7 2 
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Rekonstruovat silnici III/29915 včetně doprovodné infrastruktury 

Rekonstrukce silnice III/29915 je na území města taktéž rozdělena do dvou úseků. Informace k nim jsou 

uvedeny níže. 

➢ úsek ulice Heydukova a Jaroměřská – splněno  

➢ úsek v rámci městské části Žireč – rekonstrukce se připravuje v návaznosti na opravy povrchů po 
vybudování kanalizační infrastruktury 

 

Fotodokumentace 2: Silnice III/29915: úsek ulice Heydukova, Jaroměřská a úsek v rámci městské 
části Žireč – stav k září 2021 

     
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Délka úseku rekonstruované silnice km 0 1,4 1,1 

 

 

Rekonstruovat silnici III/30012 včetně doprovodné infrastruktury 

V roce 2016 byla vybudována nová vozovka v úseku Benešovo nábřeží a ulice Štefánikova. Město Dvůr 

Králové nad Labem prostřednictvím Odboru rozvoje, investic a správy majetku zajistilo rekonstrukci 

chodníků a dále také zajistilo přeložky potřebných inženýrských sítí a ve spolupráci se společností 

Městské vodovody a kanalizace s.r.o. došlo k výměně vodohospodářské infrastruktury v nezbytném 

rozsahu. Dále v letech 2017 a 2018 byla vybudována cyklostezka a chodník podél této silnice. Aktivita 

byla splněna. 

 

Fotodokumentace 3: Silnice III/30012: úsek Benešovo nábřeží a úsek ulice Štefánikova – stav k září 
2021 

   
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Délka úseku rekonstruované silnice km 0 3,4 3,4 
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Rekonstruovat most J. Palacha 

Rekonstrukce mostu Jana Palacha probíhala od května do prosince roku 2017. V neděli 10. prosince 

2017 byl most Jana Palacha pro veškerou dopravu otevřen. Na rekonstrukci přispěl dotací 

Královéhradecký kraj. Aktivita byla splněna.  

 

Fotodokumentace 4: Most Jana Palacha – stav k září 2021 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Provedena rekonstrukce  
mostu J. Palacha 

ANO/NE 0 1 1 
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Vytvořit okružní křižovatku u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrakových vad 

Stavební práce na okružní křižovatce u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrakových vad byly zahájeny 

v červenci roku 2018 a v říjnu roku 2018 ukončeny. V listopadu 2018 byla křižovatka otevřena a bylo 

možné ji využívat k provozu. Aktivita byla ve spolupráci s Královéhradeckým krajem splněna. 

 

Fotodokumentace 5: Okružní křižovatka u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrakových vad – stav k září 
2021 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Vytvořena okružní křižovatka ANO/NE 0 1 1 

 

 

Řešit čištění odpadních vod v rámci města 

V roce 2019 se podařilo vyřešit dlouhou dobu trvající problém týkající se řešení čistění odpadních vod 

v rámci města. Podařilo se totiž odkoupit stávající ČOV od soukromého subjektu do vlastnictví 

společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., jejímž jediným 

společníkem je město Dvůr Králové nad Labem. Mohlo tak být upuštěno od uvažované výstavby nové 

ČOV. 

Díky tomu, že se město stalo prostřednictvím společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem s. r. o. vlastníkem ČOV, bylo čistění odpadních vod v rámci města vyřešeno. Aktivita tak 

byla splněna. V současné době se připravuje modernizace ČOV. 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Vyřešeno čistění odpadních vod 
v rámci města 

ANO/NE 0 1 1 
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Vybudovat splaškovou kanalizační síť a ČOV v místní části Žireč 

V pondělí 13. září 2021 začala oficiálně stavba nové ČOV a kanalizace v Žirči. Výstavba ČOV a kanalizace 

by měla trvat třináct měsíců s následným ročním zkušebním provozem. Celá akce je dotačně 

podpořena z Ministerstva životního prostředí. Aktivita je v realizaci. 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Délka nově vybudovaných 
kanalizačních řadů 

km 0 2,5 0 

Vybudována ČOV ANO/NE 0 1 0 

 

 

Rekonstruovat budovu v Komenského ulici č. p. 795 

V roce 2017 proběhla realizace druhé etapy rekonstrukce, která byla zaměřená na první podlaží 

budovy. V této etapě vznikly prostory pro archiv a spisovnu úřadu a dále kanceláře pro orgán sociálně-

právní ochrany dětí a také část výtahové šachty. V roce 2020 byla pořízena projektová dokumentace 

zaměřená na rekonstrukci zbývajících pater budovy včetně zateplení obvodového pláště a výměny 

výplní otvorů. 

Současný stav na podzim 2021 je následující: Projektově je akce připravena a dochází k projednávání 

s Odborem výstavby a územního plánování městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Pořízena je 

i zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Realizace akce by měla být zahájena na začátku roku 

2022. 

 

Fotodokumentace 6: Budova v Komenského ulici č. p. 795 – stav k září 2021 

     
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Podíl nově zrekonstruované  
plochy budovy 

% 0 100 odhad 20 
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Rekonstrukce vybraných prvků infrastruktury na území města 

Tato aktivita byla v akčním plánu obsažena od roku 2016 do roku 2020. V roce 2020 byla aktivita 

z akčního plánu odstraněna, protože svým charakterem neodpovídá aktuálnímu projektu akčního 

plánu. Jedná se totiž o činnosti, které probíhají ve městě průběžně každý rok podle potřeb města 

samotného. 

V rámci sledovaného období v letech 2016 až 2021 proběhla rekonstrukce mnoha ulic (např. 

Plukovníka Švece, Městská podstráň, Soukupova, Čelakovského, Pod Safari, Preslova, Sládkova apod.). 

V rámci rozvoje technické infrastruktury se město zaměřuje především na rozvoj směrem k místním 

částem Žireč a Verdek. 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Podíl nově zrekonstruovaných 
prvků infrastruktury 

% 0 5 5 

 

 

Fotodokumentace 7: Příklady zrekonstruovaných ulic: ulice Čelakovského a ulice Pod Safari – stav 
k září 2021 

    
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Vybudování cyklostezky Labská 

Cyklostezka Labská je na území města rozdělena do několika úseků. Některé úseky již byly vybudovány, 

jiné na vybudování teprve čekají. Přehled je uveden níže. 

➢ úsek Stanovice-Žireč – na tento úsek je vydané stavební povolení. Bylo žádáno o dotaci 
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, která nebyla podpořena. Realizace akce se 
připravuje převážně z vlastních prostředků města, přičemž by měla být zahájena v roce 2022. 

➢ úsek most Jana Palacha – Verdek – jsou dvě varianty trasování cyklostezky v části Tiba Vorlech – 
Verdek a probíhají jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

➢ úsek v ulici Jaroměřská – zrealizováno v roce 2017 

➢ úsek v ulici Heydukova – zrealizováno v roce 2020 

➢ úsek v ulici Benešovo nábřeží – zrealizováno v roce 2016 
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Fotodokumentace 8: Foto již dokončených úseků: úsek v ulici Heydukova a Jaroměřská – stav k září 
2021 a úsek v ulici Benešovo nábřeží – stav k říjnu 2021 

     
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Délka nově vybudovaného úseku  
Labské cyklostezky 

km 0 15 2,2 

 

 

Výměna chladicího zařízení v objektu zimního stadionu 

Město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě připravuje rekonstrukci zimního stadionu. Přestože již byly 

připraveny podklady pro zadání veřejné zakázky, poté, co se ze strany části uživatelů zimního stadionu 

objevily připomínky k chystané výměně chladicího zařízení, byla finalizace podkladů pozastavena a 

znovu se prověřuje navrhovaná technologie chlazení. V rámci veřejné diskuze s odborníky a 

sportovci se zvažuje výběr vhodné technologie chlazení. 

Dále byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu, která pro velký zájem subjektů  

o dotační prostředky skončila v zásobníku projektů a nyní se čeká na další vývoj situace. 

 

Fotodokumentace 9: Stávající chladicí zařízení v objektu zimního stadionu 

    
Zdroj: Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/ 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Provedena výměna chladicího 
zařízení v objektu zimního stadionu 

ANO/NE 0 1 0 
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Zajistit bezbariérové přístupy do ZŠ a budování odborných učeben na ZŠ, zajištění bezbariérového 
přístupu do městské knihovny Slavoj 

V ZŠ Podharť (budova v Máchově ulici s č. p. 884) se podařilo z prostředků EU vybudovat dvě nové 

odborné učebny s multimediální technikou přizpůsobením stávajících půdních prostorů. Akce 

zahrnovala i bezbariérové propojení v rámci školy. Město na akci získalo dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Královédvorsko, z.s. 

 

Fotodokumentace 10: Nové multimediální jazykové učebny v ZŠ Podharť 

    
Zdroj: Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/  

 

ZŠ Schulzovy sady prošla náročnou rekonstrukcí a z prostředků EU bylo v půdním prostoru zřízeno 

několik odborných učeben (učebna informatiky, fyziky, chemie, přírodopisu a jazyková učebna 

s moderním vybavením a pomůckami). Přístupy do všech těchto učeben jsou bezbariérové. Díky 

novému výtahu je bezbariérový přístup zajištěn do všech pater budovy A (budova ve Školní ulici s č. 

p. 1235). Část nákladů akce pokryla dotace z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu. 

 

Fotodokumentace 11: Nové odborné učebny a výtah v ZŠ Schulzovy sady  

 
Jazyková učebna 

 
Laboratoř chemie 

 
Učebna fyziky 

 
Učebna informatiky 

 
Učebna přírodopisu  

výtah 
Zdroj: Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/ 
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Zajistit bezbariérový přístup do budovy městské knihovny Slavoj (památkově chráněná budova 

v Tylově ulici s č. p. 512) se prozatím nepodařilo. Je to z důvodu negativního postoje Národního 

památkového ústavu vůči bezbariérovému přístupu formou výtahu do budovy knihovny. 

 

Fotodokumentace 12: Budova městské knihovny Slavoj – stav k září 2021 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Počet budov s nově zajištěným  
bezbariérovým přístupem 

počet 0 5 3 

Počet nově vybudovaných 
odborných učeben 

počet 0 4 7 

 

 

Zpracování studií problémových lokalit 

Tato aktivita byla v akčním plánu obsažena od roku 2017 do roku 2020. Zpracování studií problémových 

lokalit patří k základním povinnostem města. Město, příspěvkové organizace a obchodní společnosti 

jím vlastněné se tímto problémem neustále zabývají. Tato činnost odpovídá spíše soustavné práci, 

nikoliv aktuálnímu projektu akčního plánu, proto byla v roce 2020 aktivita z akčního plánu odstraněna. 

Od roku 2017 do roku 2021 město zpracovalo studii na lokalitu v ulici Karolíny Světlé, lokalitu v ulici 

Erbenova a lokalitu v ulici Pod Zoo. K realizaci revitalizace veřejného prostranství v ulici Karolíny Světlé 

by mělo dojít v roce 2022. Další dvě zmíněné lokality se projekčně řeší. 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Počet nově zpracovaných studií 
problémových lokalit 

počet 0 3 3 
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Revitalizovat areál Mayerovy továrny 

Areál Mayerovy továrny (náměstí Republiky č. p. 101) koupilo město Dvůr Králové nad Labem v roce 

2017 od dvorského družstva Vánoční ozdoby, DUV – družstvo. Původně šlo o textilní továrnu, později 

v areálu byla tržnice, sídlila v něm i firma Strojtex. 

Od března 2021 do července 2021 proběhla soutěž na zpracování architektonického návrhu na řešení 

rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem. Návrh by se měl stát 

jedním z podkladů k zadání zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prací, 

dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání. Návrh by měl 

architektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města a otevřít ho 

široké veřejnosti z řad obyvatel města i jeho návštěvníků1. 

V současné době byla architektonická soutěž vyhodnocena. Následně bude s vítězem soutěže 

uzavřena smlouva na navazující projekční práce. 

 

Fotodokumentace 13: Areál Mayerovy továrny 

   
Zdroje: vlastní průzkum (první foto: stav k 09/2021) 
              Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/ (druhé foto: stav k 04/2021) 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Podíl obnovené plochy areálu 
Mayerovy továrny 

% 0 10 0 

 

  

 
1 Zdroj: Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/ 
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Najít využití pro budovu Městské spořitelny 

Budovu bývalé Městské spořitelny (budova na náměstí T. G. Masaryka s č. p. 3) město koupilo do svého 

vlastnictví v roce 2018 od společnosti Česká spořitelna, a. s. Od té doby bylo zpracováno několik dílčích 

studií, které navrhují využití této budovy. V tuto chvíli je uvažováno, že by budova mohla sloužit jako 

nové sídlo městské knihovny Slavoj. Vyřešilo by se tím jak využití budovy spořitelny, tak problematika 

zajištění bezbariérovosti knihovny (u stávající budovy v Tylově ulici s č. p. 512 se v důsledku negativního 

postoje Národního památkového ústavu vůči bezbariérovému přístupu formou výtahu do budovy 

knihovny nepodařilo bezbariérový přístup zajistit).  

V případě budovy na náměstí T. G. Masaryka s č. p. 3 má město od Národního památkového ústavu 

předběžný souhlas s umístěním výtahu a zajištěním bezbariérovosti budovy. Vedlejším pozitivním 

efektem je fakt, že by díky tomu mohly být budova s č p. 1 (zde je např. obřadní nebo výstavní síň) a 

budova s č. p. 2 na náměstí T. G. Masaryka také bezbariérové. Dále by vyjma zajištění bezbariérovosti 

získala knihovna nové skladovací prostory, které již v současné době knihovně chybí. 

V říjnu 2021 je aktuální situace taková, že se řeší rekonstrukce objektu a prověřuje se možnost jeho 

adaptace pro potřeby městské knihovny. 

 

Fotodokumentace 14: Budova na náměstí T. G. Masaryka s č. p. 3 – stav k září 2021 

   
Zdroj: Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/ 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Nalezeno využití pro budovu 
Městské spořitelny 

ANO/NE 0 1 1 
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Rekonstruovat silnici III/29928 – Nová Tyršova 

Tato aktivita byla do akčního plánu zařazena v roce 2018. V letech 2019 a 2020 došlo ve spolupráci 

s Královéhradeckým krajem ke zpracování projektové dokumentace a v roce 2020 došlo k jejímu 

projednání se stavebním úřadem. Následně došlo k vydání stavebního povolení a v roce 2022 by mohlo 

dojít k realizaci stavebních prací a rekonstrukci silnice. 

 

Fotodokumentace 15: Silnice III/29928 – Nová Tyršova – stav k září 2021 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Délka úseku rekonstruované silnice km 0 1,9 0 

 

Rekonstruovat silnici II/300 

V roce 2017 došlo k rekonstrukci této silnice ve Smetanově ulici. Další etapa rekonstrukce proběhla 

v roce 2018, konkrétně v úseku od mostu přes Hartský potok v Legionářské ulici až k čerpací stanici 

v ulici Tyršova. V roce 2020 byla realizována poslední etapa rekonstrukce, v jejímž rámci došlo 

k rekonstrukci úseku v Krkonošské ulici od čerpací stanice v ulici Tyršova po křižovatku silnic II/300 a 

III/29929. Aktivita byla ve spolupráci s Královéhradeckým krajem splněna. 

 

Fotodokumentace 16: Silnice II/300 – úsek ve Smetanově ulici – stav k září 2021, úsek v Krkonošské 
ulici – stav k říjnu 2021 

   
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Délka úseku rekonstruované silnice km 0 5,5 5,5 
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Zrealizovat sdílenou učebnu informatiky a robotiky 

Aktivita byla zařazena do akčního plánu v roce 2018. Samotné vybudování sdílené učebny informatiky 

a robotiky v prostorách Střední průmyslové školy a Střední odborné školy proběhlo v roce 2019. Město 

na akci získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS 

Královédvorsko, z.s. 

Učebnu tvoří tři místnosti vybavené např. frézou, gravírovacím strojem, 3D skenerem, 3D tiskárnami, 

vyšívacím strojem nebo řezacím plotrem. Pro nejmenší děti jsou určeni beeboti, pro ty starší ozoboti a 

lego stavebnice. Místnosti byly vybaveny i nábytkem včetně roboarény a pracovními stoly. 

Učebna od listopadu 2019 slouží k výuce nejen žáků královédvorských základních škol, ale mohou ji 

využívat také žáci základních škol z okolí a počítá se i s workshopy pro žáky z mateřských škol, případně 

z dalších vzdělávacích či volnočasových institucí2. Aktivita tak byla splněna. 

 

Fotodokumentace 17: Sdílená učebna informatiky a robotiky – stav k listopadu 2019 

     
Zdroj: Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/ 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Zrealizována sdílená učebna 
informatiky a robotiky 

ANO/NE 0 1 1 

 

  

 
2 Zdroj: Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/ 
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Rekonstruovat Dům Žofie pro sociální bydlení 

Dům Žofie je lokalizován v Bezručově ulici, konkrétně se jedná o budovu s č. p. 1006. Pečovatelská 

služba Města Dvůr Králové nad Labem poskytuje v tomto domě službu azylový dům. V roce 2018 byla 

provedena rekonstrukce střešního pláště budovy a byl zpracován projekt pro sociální bydlení a 

bezbariérový přístup pro 2. a 3. nadzemní podlaží. Následně došlo k vydání stavebního povolení.  

V březnu roku 2021 byla zahájena již samotná rekonstrukce Domu Žofie pro sociální bydlení. V prvním 

patře má vzniknout šest samostatných pokojů s kuchyňskou linkou a společným sociálním zařízením 

lokalizovaným na chodbě (umývárna se 2 sprchami a 2 kabinami WC – se stejným rozsahem pro muže 

i pro ženy). Z chodby bude dále přístupná úklidová místnost, zamykatelné sklady čistého i špinavého 

prádla a prádelna s pračkou a se sušičkou. Dále bude vybudován jeden samostatný bezbariérový byt  

s vlastním sociálním zařízením, chybět nebude ani kancelář personálu, která bude mít také vlastní 

sociální zařízení. Ve druhém patře dojde k vybudování šesti samostatných bytů různých velikostí vždy 

s vlastním sociálním zařízením a s možností umístění pračky do koupelny, případně do kuchyně. 

Stavební práce a tj. i realizace celé akce by měla být dokončena na jaře roku 2022. 

 

Fotodokumentace 18: Dům Žofie – budova s č. p. 1006 v Bezručově ulici – stav k září 2021 

     
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Počet nově dostupných bytů  
pro sociální bydlení 

počet 0 7 0 
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Vybudovat moderní dopravní terminál 

Město se stalo vlastníkem autobusového nádraží včetně administrativní budovy koncem roku 2019. 

V současné době probíhá příprava soutěžních podmínek pro vypsání architektonické soutěže na 

revitalizaci autobusového nádraží a vybudování moderního dopravního terminálu. 

 

Fotodokumentace 19: Stávající autobusové nádraží – stav k lednu 2021 

 
Zdroj: Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem https://www.mudk.cz/ 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Vybudován moderní  
dopravní terminál 

ANO/NE 0 1 0 

 

 

Rekonstrukce rekreačního bazénu koupaliště 

Aktivita byla do akčního plánu zařazena v roce 2020. V srpnu 2021 bylo mezi návštěvníky a obyvateli 

města uskutečněno dotazníkové šetření, ve kterém se respondenti mohli vyjádřit, co jim na stávajícím 

koupališti vyhovuje a co by naopak zasloužilo do budoucna vylepšit. 

Co se týče samotného rekreačního bazénu, je zpracována projektová dokumentace na jeho 

rekonstrukci. Akce je stavebně povolena a připravena k vysoutěžení. Výběrové řízení na zhotovitele 

akce prozatím neproběhlo, tj. je předpokládáno, že k tomu dojde v průběhu roku 2022. 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Provedena rekonstrukce 
rekreačního bazénu koupaliště 

ANO/NE 0 1 0 
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Město Dvůr Králové nad Labem – Projekt přívětivý úřad 

Realizace projektu Přívětivý úřad by měla přispět ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí 

zaměstnanců městského úřadu a volených zástupců města, dále by mělo dojít k vytvoření, 

implementaci a evaluaci komplexní komunikační strategie města, dále k vytvoření rozklikávacího 

rozpočtu, pořízení mobilní aplikace města a k nákupu elektronických úředních desek. 

Realizace projektu je v období 1. 3. 2021 až 28. 2. 2023. Z konkrétních aktivit lze již zmínit, že na 

přelomu září a října 2021 byly nainstalovány elektronické úřední desky (dva panely v průchodu k hlavní 

budově městského úřadu, jeden oboustranný panel na náměstí T. G. Masaryka). Taktéž probíhá sběr 

dat (audit komunikace a analýza webových stránek) pro potřeby zpracování komunikační strategie 

města. 

 

Monitorovací ukazatel Jednotka Výchozí stav Cílový stav Stav k listopadu 2021 

Počet zrealizovaných aktivit v rámci 
projektu Přívětivý úřad  

počet 0 8 3 
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Seznam zkratek 

a. s. = akciová společnost 

ČOV = čistírna odpadních vod 

č. p. = číslo popisné 

EU = Evropská unie 

k. ú. – katastrální území 

MAS = místní akční skupina 

MŠ = mateřská škola 

s.r.o. = společnost ručením omezeným 

z.s. = zapsaný spolek 

ZŠ = základní škola 
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