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 AKČNÍ PLÁN 4

Akční plán vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou 

naplňovány příslušné cíle uvedené v Programu rozvoje města. Zpracovává se na období nejbližších  

1–2 let. Akční plán v podstatě představuje soubor konkrétních projektových záměrů a de facto 

konkretizuje jednotlivé rozvojové aktivity na nejbližší časové období86. Aktivity, které jsou 

naplánovány na pozdější období, jsou zařazeny do tzv. zásobníku projektových záměrů (příloha 6). 

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být 

v souladu jak se strategickou částí, tak s připravovaným rozpočtem města na následující rok. Projekty 

zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem, nebo musí mít zajištěn jiný, externí, zdroj 

financování. Pokud nebudou mít jednotlivé projekty zařazené do akčního plánu jednoznačně určen 

zdroj financování, budou z akčního plánu vyřazeny.  

Proces přípravy akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný, který prostupuje celým 

programovým obdobím. Zpracování akčního plánu na následující kalendářní rok by mělo probíhat 

souběžně s přípravou rozpočtu města. Vybrány jsou ty aktivity, které je možné z věcného, časového  

a finančního hlediska realizovat v následujícím roce. Přehled konkrétních aktivit, které byly výběrem 

zařazeny do akčního plánu pro následující rok, musí být schválen vedením města. 

Důležité je zmínit i vyhodnocení daného akčního plánu, které by mělo být provedeno v prvním 

pololetí roku, který následuje po realizaci akčního plánu. V rámci vyhodnocení budou posouzeny 

jednotlivé projekty, zda se podařilo uskutečnit jejich realizaci či nikoliv. Aktivity, které se nepodařilo 

realizovat, jsou zařazeny do akčního plánu na další rok, případně přesunuty do zásobníku projektů. 

 

Následující schéma znázorňuje, jak jsou jednotlivé aktivity v akčním plánu a zásobníku projektů 

podrobně specifikovány a které konkrétní informace obsahují. Jedná se např. o vazby na strategické 

dokumenty, uvedení předpokládaných zdrojů financování, zdůvodnění a přínos aktivity pro rozvoj 

města, atd. 

 

 

 

 

 

                                                                 
86

 Zdroj: GaREP spol. s r. o., e-Rozvoj.cz, s .r .o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo  
pro místní rozvoj České republiky, 70 s. 
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SCHÉMA 2: ZNÁZORNĚNÍ OBSAHU A SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT V AKČNÍM PLÁNU A 
ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ 

Název aktivity 

žadatel projektu uvedení konkrétního žadatele 

role města realizační/iniciační/motivační 

partneři projektu/dotčený orgán spolupracující a podílející se organizace/subjekty 

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj města popis, jak daná aktivita přispěje k rozvoji města 

typ projektu investiční/neinvestiční 

důležitost projektu nízká/střední/vysoká 

předpokládané náklady projektu  odhadované potřebné finanční prostředky na realizaci 

předpokládané zdroje financování projektu vlastní prostředky/krajské dotace/evropské dotace apod. 

vazby na strategické dokumenty 
výčet těchto dokumentů včetně uvedení prioritních os, 
specifických cílů apod. 

místo realizace projektu konkrétní parcela/parcely/lokalita/lokality 

předpokládaný časový harmonogram projektu předpokládaný rok realizace 

odpovědnost za realizaci projektu subjekty, které budou zajišťovat faktické naplňování aktivity 

stav připravenosti projektu 
záměr/zpracovaná projektová dokumentace/vyhlášení 
výběrového řízení na zpracovatele apod. 

doplňující informace podle potřeby uvedeny další informace 

 

 

Ještě před samotnou specifikací projektových záměrů je nutné zmínit některé skutečnosti. Řada 

aktivit a jejich realizace je naplánována v letech 2017 a dále. Přesto je u nich mnohokrát uveden  

i předpokládaný zdroj financování a vazba na strategický dokument Královéhradeckého kraje, který  

je zpracován pro období 2014–2016. Je to z důvodu přehlednosti, jelikož už v současné době jsou 

některé strategické dokumenty a dotační programy nastaveny tak, že mají jednoznačnou vazbu  

na danou aktivitu, resp. by bylo možné z nich realizaci spolufinancovat.  

Až bude pro potřeby Královéhradeckého kraje na roky 2017–2020 vytvořen obdobný strategický 

dokument, který na současný naváže, bude provedena aktualizace vazeb jednotlivých aktivit na dané 

dokumenty, resp. zdroje financování. 

 

V rámci tabulek Akčního plánu jsou používány následující zkratky: 

ČOV = čistírna odpadních vod 

DDM = Dům dětí a mládeže 

DKNL = Dvůr Králové nad Labem 

DSP = dokumentace pro stavební povolení 
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DÚR = dokumentace k územnímu řízení 

EU = Evropská unie 

IROP = Integrovaný regionální operační program 

KN = katastr nemovitostí 

KOR = klíčová oblast rozvoje 

LV = list vlastnictví 

MAS = místní akční skupina 

MD = Ministerstvo dopravy 

MěÚ = městský úřad 

MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP = Ministerstvo životního prostředí 

Odbor RISM = odbor rozvoje, investic a správy majetku 

Odbor ŠKS = odbor školství, kultury a sociálních věcí 

Odbor OŽP = odbor životního prostředí 

OP VVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP ŽP = Operační program Životní prostředí 

PO = prioritní osa 

PRM = Program rozvoje města 

SC = specifický cíl 

SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP = Státní fond životního prostředí 

SO = strategická oblast 

SS KHK = Správa silnic Královéhradeckého kraje 

StC = strategický cíl 

SÚS KHK = Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 

TEN-T = Transevropská síť 

ZŠ = základní škola 
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Rekonstruovat silnici II/299 včetně doprovodné infrastruktury 

žadatel projektu KHK, město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, MMR, MD, SS KHK, SÚS KHK, odbor RISM MěÚ DKNL, Povodí 
Labe, s. p. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

29 mil. Kč (27 mil. Kč vozovka, 2 mil. Kč chodníky) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 (PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,  
SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím      
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T) 

SFDI 

prostředky Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  

a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem  

na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.2.1: Rozvoj 
regionální silniční dopravy) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území  
s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel, s důrazem  
na bezbariérovost, SC 4.1: Zdokonalit stav dopravní infrastruktury) 

místo realizace projektu 

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

parcely KN 3583/2 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) KN 397/18, KN 551/1, KN 553,  
KN 592, KN 622 (k .ú. Zboží u Dvora Králové) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2016–2017 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vozovka – Královéhradecký kraj – SÚS KHK 

chodníky v místní části Zboží – město DKNL – odbor RISM, ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

vydáno stavební povolení pro rekonstrukci silnice II/299 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Rekonstruovat silnici III/30012 včetně doprovodné infrastruktury 

žadatel projektu KHK, město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, MMR, MD, SS KHK, SÚS KHK, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

66 mil. Kč (51 mil. Kč vozovka, 13 mil. Kč chodníky, cyklostezka, 2 mil. Kč přeložka 
plynu) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 (PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,  
SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T a SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy) 

SFDI 

prostředky Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  

a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem  

na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.2.1: Rozvoj 
regionální silniční dopravy a Opatření 2.2.3: Podpora nemotorové dopravy 
s důrazem na cyklistiku) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 3: Volný čas, StC: Vytvořit podmínky pro kvalitní rozvoj kultury a sportu  
v regionu a zkvalitnit nabídku trávení volného času jeho obyvatelů i návštěvníků,  
SC 3.2: Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných 
společenských jevů a KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost 
infrastruktury území s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel,  
s důrazem na bezbariérovost, SC 4.1: Zdokonalit stav dopravní infrastruktury) 

místo realizace projektu 

úsek: Benešovo nábřeží a ulice Štefánikova 

parcely KN 3726/1, KN 3726/2, KN 3740/2, KN 3740/5, KN 3740/8, KN 4099/1,  
KN 4100, KN 4101, KN 4102, KN 4103, KN 4104, KN 4105, KN 4106/1, KN 4106/2,  
KN 4107/1, KN 4107/2, KN 4108, KN 4109, KN 4110, KN 4112, (vše k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2016–2017 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vozovka – Královéhradecký kraj – SÚS KHK 

chodníky, cyklostezky – město DKNL – odbor RISM, OEMM, ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

studie řešení; ve zpracování: dokumentace pro stavební povolení 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Rekonstruovat silnici III/29915 včetně doprovodné infrastruktury 

žadatel projektu KHK, město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, MMR, MD, SS KHK, SÚS KHK, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

11 mil. Kč (7 mil. Kč vozovka, 4 mil. Kč chodníky, cyklostezky) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 (PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,  
SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T a SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy) 

SFDI 

prostředky Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  

a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem  

na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.2.1: Rozvoj 
regionální silniční dopravy a Opatření 2.2.3: Podpora nemotorové dopravy 
s důrazem na cyklistiku) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 3: Volný čas, StC: Vytvořit podmínky pro kvalitní rozvoj kultury a sportu  
v regionu a zkvalitnit nabídku trávení volného času jeho obyvatelů i návštěvníků,  
SC 3.2: Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných 
společenských jevů a KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost 
infrastruktury území s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel,  
s důrazem na bezbariérovost, SC 4.1: Zdokonalit stav dopravní infrastruktury) 

místo realizace projektu 
úsek: Heydukova ulice 

parcely KN 3784/1, KN 3784/4, KN 3784/5 (vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vozovka – Královéhradecký kraj – SÚS KHK 

chodníky, cyklostezka – město DKNL – odbor RISM, OEMM, ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

příprava projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Rekonstruovat most Jana Palacha 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, SS KHK, odbor RISM MěÚ DKNL, Povodí Labe, s. p. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zajištění odpovídajícího technického stavu mostní konstrukce a tím pádem  
i zajištění větší bezpečnosti 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

10 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

prostředky Královéhradeckého kraje 

vazby na strategické 
dokumenty 

Integrovaný regionální operační program 2014–2020 (PO 1: Konkurenceschopné, 

dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 

modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T) 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  

a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem  

na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.2.1: Rozvoj 
regionální silniční dopravy) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území  
s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel, s důrazem  
na bezbariérovost, SC 4.1: Zdokonalit stav dopravní infrastruktury) 

místo realizace projektu parcely KN 271/6, KN 3740/5, KN 3806/1 (vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2016–2017 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM, ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

ve zpracování: realizační dokumentace stavby  

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 
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Vytvořit okružní křižovatku u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrakových vad 

žadatel projektu KHK, město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, SS KHK, SÚS KHK, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zpřehlednění křižovatky, ve které vyúsťují ulice Legionářská, Sladkovského, Tyršova  
a Čelakovského – zajištění bezpečnějšího a plynulejšího provozu 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

10,5 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 (PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,  
SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T) 

prostředky Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  

a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem  

na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.2.1: Rozvoj 
regionální silniční dopravy) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území  
s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel, s důrazem  
na bezbariérovost, SC 4.1: Zdokonalit stav dopravní infrastruktury) 

místo realizace projektu parcely KN 673/6, KN 3596/1, KN 3610/1, KN 3631/2, KN 4157, KN 4159 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Královéhradecký kraj – SÚS KHK 

město DKNL – odbor RISM, ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

vydané územní rozhodnutí 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 
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Rekonstrukce vybraných prvků infrastruktury na území města 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, MŽP, odbor RISM, ODP a OEMM MěÚ DKNL, Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem, Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění infrastruktury na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

40 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 (PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,  
SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T) 

EU – OP ŽP 2014–2020 (PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,  
SC: 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění  
do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů  
a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 
vod) 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  

a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem  

na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel a SO 4: Environmentální 

prostředí a sítě, StC 4.1: Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje 

a zajistit dostatečnou ochranu před povodněmi) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.2.1: Rozvoj 
regionální silniční dopravy a Opatření 4.1.1: Budování a modernizace vodovodní  
a kanalizační sítě včetně ČOV) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území  
s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel, s důrazem  
na bezbariérovost, SC 4.1: Zdokonalit stav dopravní infrastruktury a SC 4.2: 
Zdokonalit stav technické infrastruktury) 

místo realizace projektu 
oprava vytipovaných úseků místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, 
vodovodu a kanalizace ve městě 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2016–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Městské 
vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace 

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 

vazba na aktivity uvedené v rámci:  

Opatření 2.1.1 Rekonstruovat silnice a místní komunikace včetně doprovodné 
infrastruktury,  

Opatření 2.1.2 Zlepšit propojení centra s okrajovými částmi města pro pěší a cyklisty  

Opatření 2.2.1 Zkvalitnit technickou infrastrukturu včetně zajištění jejího 
optimálního rozvoje 
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Rekonstruovat budovu v Komenského ulici č. p. 795 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

úspora finančních prostředků vynakládaných na provoz chodu MěÚ, zlepšení 
pracovních podmínek některých zaměstnanců MěÚ, lepší dostupnost MěÚ  
pro občany města, vhodnější prostory pro potřeby DDM Jednička 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

40 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 (PO 5: Energetické úspory, SC 1: Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie) 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 4: Environmentální 
prostředí a sítě, StC 4.3: Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné 
využívání na celém území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.3.2: Zavádění 
energetických úspor) 

místo realizace projektu parcely KN st. 73, KN st. 5525, KN st. 5526 (vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2016–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

vydáno stavební povolení, zpracována dokumentace pro provedení stavby (nutno 
aktualizovat) 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 4, 6 

  



Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
 

LEDEN 2016 STRÁNKA 264 Z 473 

Vybudování cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč 

žadatel projektu město DKNL, obec Stanovice 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, MMR, MD, obec Stanovice, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zajištění bezpečnějšího propojení obce Stanovice s místní částí Žireč pro osoby 
jedoucí na kole 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

30 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 (PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,  
SC: 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy) 

dotace ze SFDI 

Královéhradecký kraj (Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014–2016 – 
Opatření 4.1: Zkvalitnění turistických tras) 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  
a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem  
na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.2.3: Podpora 
nemotorové dopravy s důrazem na cyklistiku) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 2: Cestovní ruch, StC: Zatraktivnit Královédvorsko z pohledu cestovního 
ruchu – region přitažlivý pro návštěvníky, nabízející pracovní příležitosti jeho 
obyvatelům, SC 2.1: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a KOR 3: Volný 
čas, StC: Vytvořit podmínky pro kvalitní rozvoj kultury a sportu v regionu a zkvalitnit 
nabídku trávení volného času jeho obyvatelů i návštěvníků, SC 3.2: Zajistit 
bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných společenských jevů a KOR 
4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území s ohledem na 
bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel, s důrazem na bezbariérovost, SC 4.1: 
Zdokonalit stav dopravní infrastruktury) 

místo realizace projektu území obce Stanovice a území místní části Žireč města DKNL 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM, OEMM, ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

příprava projektové dokumentace pro územní řízení 

doplňující informace 

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 

vazba na aktivity Zajistit propojení okolních obcí Kuks a Bílá Třemešná s městem 
Dvůr Králové nad Labem (v rámci opatření 2.1.2) a Usilovat o dobudování Labské 
cyklostezky z Kuksu až k údolní nádrži Les Království (v rámci opatření 3.1.1) 
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Vybudovat splaškovou kanalizační síť a ČOV v místní části Žireč 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., odbor RISM  
a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

rozšíření dostupné technické infrastruktury, pozitivní dopady na životní prostředí 
v důsledku vybudování kanalizační sítě a ČOV 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 (PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,  
SC: 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění  
do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů  
a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 
vod) 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 4: Environmentální 

prostředí a sítě, StC 4.1: Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje 

a zajistit dostatečnou ochranu před povodněmi) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.1.1: Budování  
a modernizace vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území  
s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel, s důrazem  
na bezbariérovost, SC 4.2: Zdokonalit stav technické infrastruktury) 

místo realizace projektu parcela KN 24/2 (k. ú. Žireč Městys) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2016 a dále (bude se odvíjet od harmonogramu vypsaných výzev) 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové  
nad Labem, s. r. o. 

stav připravenosti 
projektu 

příprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 
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Řešit čištění odpadních vod v rámci města 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zlepšení stávající situace v oblasti čištění vod v rámci města  

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

250–300 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 (PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,  
SC: 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění  
do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů  
a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 
vod) 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 4: Environmentální 

prostředí a sítě, StC 4.1: Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje 

a zajistit dostatečnou ochranu před povodněmi) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.1.1: Budování  
a modernizace vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území  
s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel, s důrazem  
na bezbariérovost, SC 4.2: Zdokonalit stav technické infrastruktury) 

místo realizace projektu 

v případě varianty využití stávající ČOV: parcely uvedené na LV č. 8055 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem (vyjma parcel KN 2470/2, KN 3787/1, KN 3787/4, KN 4089,  
KN 4090) 

v případě varianty výstavby nové ČOV: parcely KN 2649/1, KN 2650/4, KN 2650/5,  
KN 2650/7, KN 2651, KN 2654 (vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2016 a dále (bude se odvíjet od harmonogramu vypsaných výzev) 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr, momentálně ve fázi hledání optimálního řešení 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 
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Výměna chladicího zařízení v objektu zimního stadionu 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL, Technické služby města Dvora Králové  
nad Labem 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení bezpečnosti provozu zimního stadionu 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

25 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 (PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 
SC: 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich 
řízení) 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–

2020 (KOR 4: Infrastruktura, StC: Zlepšit stav a dostupnost infrastruktury území  

s ohledem na bezpečnost, kvalitu života a zdraví obyvatel, s důrazem  

na bezbariérovost, SC 4.2: Zdokonalit stav technické infrastruktury) 

místo realizace projektu parcela KN st. 5243 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

příprava zadání na vypracování projektové dokumentace na technologii 

doplňující informace 

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 4, 5 

vazba na aktivitu Zkvalitnit areál zimního stadionu včetně jeho lepší dostupnosti 
uvedenou v rámci opatření 4.1.1 
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Zajistit bezbariérové přístupy do ZŠ a budování odborných učeben na ZŠ 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, MŠMT, Královéhradecký kraj, jednotlivé ZŠ na území města, odbor RISM  
a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zajištění lepší dostupnosti budov škol, zkvalitnění zázemí pro potřeby výuky 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 (PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života  
pro obyvatele regionů, SC: 2.4: Zvýšení kvality  
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení) 

EU – OP VVV 2014–2020 (PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,  
SC 3.5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy 
včetně posílení jejich relevance pro trh práce) 

Národní rozvojový program mobility pro všechny  

Královéhradecký kraj (Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014–2016 – 
Opatření 2.1: Podpora vzdělávání) 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Národní rozvojový program mobility pro všechny (Opatření: Odstraňování bariér 
v budovách) 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.3: Zvýšit zaměstnanost v Královéhradeckém kraji zlepšením 
vzdělanostní struktury obyvatel a jejím propojením na regionální trh práce) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.3.1: Podpora 
předškolního, primárního, sekundárního, základního uměleckého a zájmového 
vzdělávání) 

místo realizace projektu 
parcely KN st. 66, KN st. 132, KN st. 245, KN st. 485, KN st. 864, KN st. 904/1,  
KN st. 1047, KN st. 1064, KN st. 4147 (vše k.ú. Dvůr Králové nad Labem), KN st. 27 
(k. ú. Žireč Městys) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

zpracování a aktualizace projektové dokumentace 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 4, 6 

 


