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 PŘÍLOHY 6

6.1 POUŽITÉ ZDROJE DAT 

Administrativní registr ekonomických subjektů http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz    

Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

Archiv města Dvůr Králové nad Labem 

Databáze českého amatérského divadla 
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=5181 

Databáze MAPAKRIMINALITY.CZ http://www.mapakriminality.cz/   

Databáze Národního památkového ústavu MonumNet http://monumnet.npu.cz/    

Databáze strategií http://www.databaze-strategie.cz/cz/cr/strategie  

Facebookový profil města Dvůr Králové nad Labem www.facebook.com/mestodknl  

GaREP, spol. s r. o., e-Rozvoj.cz, s. r. o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo  
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s. 

Geografický informační systém MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Havarijní plán Královéhradeckého kraje 

Informace od Daniela Kloučka, odborného referenta odboru dopravy a silničního hospodářství, MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem 

Informace od Mgr. Jiřího Popova, Policie ČR, OOP Dvůr Králové nad Labem 

Informace z Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

Informace z Městského informačního centra 

Informace z Odboru rozpočtu a financí, MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Informace z Odboru školství, kultury a sociálních věcí, MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Informace z Odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Dvůr Králové nad Labem  

Informace z Odboru životního prostředí, MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Informace z Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Informace z Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště v Trutnově 

Informace ze setkání pracovních skupin 1, 2, 3 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=5181
http://www.mapakriminality.cz/
http://monumnet.npu.cz/
http://www.databaze-strategie.cz/cz/cr/strategie
http://www.facebook.com/mestodknl
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Informace ze Živnostenského úřadu, MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Informační portál o kanalizaci http://www.abc-kanalizace.cz/   

Informační strategie města Dvůr Králové nad Labem 2008–2012 

Informační systém VERA Radnice 

Internetové stránky Domova svaté Faustýny http://www.dum-sv-faustyny.kmbm.cz/ 

Internetové stránky Domova svatého Josefa http://www.domovsvatehojosefa.cz/   

Internetové stránky Českého statistického úřadu http://www.czso.cz/  

Internetové stránky Encyklopedie Wikipedie http://cs.wikipedia.org/ 

Internetové stránky Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz/   

Internetové stránky Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/ 

Internetové stránky MAS Královédvorsko http://www.maskd.cz/  

Internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz  

Internetové stránky Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.cz/  

Internetové stránky Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem http://psdvurkralove.cz/ 

Internetové stránky portálu Survio http://www.survio.com/cs/  

Internetové stránky projektu Města vzdělávání http://mestavzdelavani.eduin.cz/  

Internetové stránky Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, http://www.sovak.cz/    

Internetové stránky serveru materskarodicovska.cz http://materskarodicovska.cz/  

Internetové stránky serveru odhadonline.cz www.odhadonline.cz/odhad-statistika-kriminalita-
nezamestnanost-prumerna-mzda-nemoci-znalecky-posudek-odhadce-znalec-obec-dvur-kralove-nad-
labem-okr-trutnov/#obyvatel  

Internetové stránky serveru Trail.cz http://www.trail.cz/  

Internetové stránky společnosti CzechInvest http://www.czechinvest.org/  

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb – pověřené území Dvůr Králové n. L.  

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, dostupné  
z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e65c44c3-0638-492e-82c8-1b8ec79edfc5/Koncepce-
prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-CR.pdf?ext=.pdf  

Koncepce prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem 2009–2011 

Krizový plán obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem 

http://www.abc-kanalizace.cz/
http://www.dum-sv-faustyny.kmbm.cz/
http://www.domovsvatehojosefa.cz/
http://www.czso.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.financnisprava.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.maskd.cz/
http://www.mudk.cz/
http://www.brownfieldy.cz/
http://psdvurkralove.cz/
http://www.survio.com/cs/
http://mestavzdelavani.eduin.cz/
http://www.sovak.cz/
http://materskarodicovska.cz/
http://www.odhadonline.cz/odhad-statistika-kriminalita-nezamestnanost-prumerna-mzda-nemoci-znalecky-posudek-odhadce-znalec-obec-dvur-kralove-nad-labem-okr-trutnov/#obyvatel
http://www.odhadonline.cz/odhad-statistika-kriminalita-nezamestnanost-prumerna-mzda-nemoci-znalecky-posudek-odhadce-znalec-obec-dvur-kralove-nad-labem-okr-trutnov/#obyvatel
http://www.odhadonline.cz/odhad-statistika-kriminalita-nezamestnanost-prumerna-mzda-nemoci-znalecky-posudek-odhadce-znalec-obec-dvur-kralove-nad-labem-okr-trutnov/#obyvatel
http://www.trail.cz/
http://www.czechinvest.org/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e65c44c3-0638-492e-82c8-1b8ec79edfc5/Koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-CR.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e65c44c3-0638-492e-82c8-1b8ec79edfc5/Koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-CR.pdf?ext=.pdf
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Mapy Google https://www.google.cz/maps   

Minimální standard bezpečnosti – Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů  
ve školách a školských zařízeních, dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-
vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email 

Nitrátová směrnice – Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném 
dusičnany ze zemědělských zdrojů 

Oficiální turistické stránky Krkonoš http://www.krkonose.eu/cs   

Plán činnosti orgánů města Dvůr Králové nad Labem při vzniku mimořádných událostí 

Plán odpadového hospodářství města  

Plán odpadového hospodářství města Dvůr Králové nad Labem  

Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na léta 2012–2015 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/  

Podklady a informace získané z dotazníkového šetření 

Podklady a informace získané z veřejných projednávání 

Portál Investičních příležitostí Královéhradeckého kraje http://investice.kr-kralovehradecky.cz/    

Povodňový plán města Dvůr Králové nad Labem 

Program regenerace městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem 2016-2025 

Průzkum společnosti DRAG, s. r. o. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011, http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home  

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 

Strategie prevence kriminality v České Republice na léta 2012 až 2015 

Strategie vzdělávání pro město Dvůr Králové nad Labem (do roku 2018) 

Systém evidence kontaminovaných míst http://info.sekm.cz/  

Turistický portál města Dvůr Králové nad Labem www.dvurkralove.cz  

Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR http://drusop.nature.cz/  

Územní plán Dvůr Králové nad Labem 

Vnitřní předpis města č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové  
nad Labem 

Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce 

https://www.google.cz/maps
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email
http://www.krkonose.eu/cs
http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/
http://investice.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home
http://info.sekm.cz/
http://www.dvurkralove.cz/
http://drusop.nature.cz/
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Vyhláška o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních – připravovaná; znění dostupné: www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/banka-
souboru/vyhláška.doc 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon č. 17/1992 sb., o životním prostředí 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) 

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/banka-souboru/vyhláška.doc
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/banka-souboru/vyhláška.doc
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Zákon o sociálním bydlení – připravovaný 

 

6.2 SEZNAM ZKRATEK 

AMG Asociace muzeí a galerií České republiky 

ATÚ automatická telefonní ústředna 

BM biomasa 

BPEJ bonitované půdně-ekologické jednotky  

ČEZ České energetické závody 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

DDM dům dětí a mládeže 

DKNL Dvůr Králové nad Labem 

DN označení průměru přípojky 

DP dotační program 

DPS domy s pečovatelskou službou  

DS KHK dotační strategie Královéhradeckého kraje 

DSP dokumentace pro stavební povolení 

DÚR dokumentace k územnímu řízení 

EO ekvivalentní obyvatelé  

EU Evropská unie 

GIS geografický informační systém  

HW hardware 

CHOPAV chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

IC informační centrum 

ICOM International Council of Museums 

IOP Integrovaný operační program  

IROP Integrovaný regionální operační program 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JIP jednotka intenzivní péče 

KČT Klub českých turistů 

KN katastr nemovitostí 

KOR klíčová oblast rozvoje 

KŘP Krajské ředitelství policie  
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k. ú. katastrální území 

LV list vlastnictví 

MAN metropolitní síť 

MAS místní akční skupina 

MD Ministerstvo dopravy 

MěÚ městský úřad 

MěVaK Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 

MHD městská hromadná doprava 

MK Ministerstvo kultury 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MTO místní telefonní obvod  

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NKR Noviny královédvorské radnice 

NPÚ Národní památkový ústav 

NTL nízkotlaké zařízení 

odbor KTÚ odbor kanceláře tajemníka úřadu 

odbor ODP odbor dopravy a silničního hospodářství 

odbor OEMM odbor ekonomiky a majetku města 

odbor OI odbor informatiky 

odbor RISM odbor rozvoje, investic a správy majetku 

odbor ŠKS odbor školství, kultury a sociálních věcí 

odbor VVS odbor všeobecné vnitřní správy 

odbor ŽP odbor životního prostředí 

oddělení VKV oddělení vztahů k veřejnosti 

OOP obvodní oddělení policie 

OP D Operační program Doprava 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP Z Operační program Zaměstnanost 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

ORP obec s rozšířenou působností 
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OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí  

OZE obnovitelné zdroje energie 

PDS provozovatel distribuční soustavy  

PHO pásmo hygienické ochrany 

PO prioritní osa 

POH Plán odpadového hospodářství 

PRM Program rozvoje města 

PRVKÚK 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů (Královéhradeckého 
kraje) 

RD rodinný dům 

RIAPS Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb Trutnov 

RS roztroušená skleróza 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SC specifický cíl 

SCZT soustava centralizovaného zásobování teplem 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SLBD  Sčítání lidu, domů a bytů 

SO strategická oblast 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

SPOD sociálně-právní ochrana dětí  

SPÚ Státní pozemkový úřad 

SS KHK Správa silnic Královéhradeckého kraje 

SŠ střední škola 

StC strategický cíl 

STL středotlaké zařízení 

STL RS středotlaké zařízení regulační stanice 

SÚS KHK Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 

SVL sociálně vyloučená lokalita 

TC technologické centrum 

TCE trichloretylen 

TDK Teplárna Dvůr Králové  

TEN-T Transevropská síť 

TO třída ochrany  

TOb tematická oblast 

TSm Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
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UAP územně analytické podklady 

Úsek KRI úsek krizového řízení 

ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VE vodní elektrárna 

VN  vysoké napětí 

VPP vedlejší pracovní poměr  

VTL vysokotlaké zařízení 

VTL RS vysokotlaké zařízení regulační stanice 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZŠ základní škola 

ŽP životní prostředí 
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PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

 Základní údaje 
 

 
Název výzkumu Program rozvoje města Dvůr Králové Nad Labem 

 
Autor Jaroslava Kirschová  

 
Jazyk dotazníku  Čeština 

 

 
Veřejná adresa dotazníku HTTP://WWW.SURVIO.COM/SURVEY/D/V8D9T3L9F8T8T9T9Y 

 

První odpověď 

Poslední odpověď 
 

30. 06. 2015 

31. 07. 2015 
 

 
Doba trvání 32 DNŮ 

 

 

 Statistika respondentů 
 

270 31 
Počet  

dokončených 
Počet  

nedokončených 

                                       Historie návštěv (30. 06. 2015 – 31. 07. 2015) 

 

 

 

 

http://www.survio.com/survey/d/V8D9T3L9F8T8T9T9Y
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 Výsledky 

Obecné informace o respondentovi 
Výběr z možností, zodpovězeno 267x, nezodpovězeno 3x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 muž 
 

131 49,1 % 

 žena 
 

136 50,9 % 

 

Věk 
Výběr z možností, zodpovězeno 269x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 do 18 let 
 

3 1,1 % 

 19-29 let 
 

33 12,3 % 

 30-49 let 
 

121 44,9 % 

 50-64 let 
 

54 20,1 % 

 65 a více let 
 

58 21,6 % 

 
  

Muž 
49% 

Žena 
51% 

58 

54 

121 

33 
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Vaše vzdělání 
Výběr z možností, zodpovězeno 269x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 základní 
 

5 1,8 % 

 střední odborné  
 

58 21,6 % 

 střední odborné s maturitou 
 

97 36,1 % 

 vyšší odborné 
 

18 6,7 % 

 vysokoškolské 
 

91 33,8 % 

 

Bydliště/sídlo/pobočka firmy 
Výběr z možností, zodpovězeno 270x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Dvůr Králové nad Labem 
 

252 93,7 % 

 Lipnice 
 

9 3,3 % 

 Verdek 
 

3 1,1 % 

 Zboží 
 

1 0,4 % 

 Žirecká Podstráň 
 

1 0,4 % 

 Žireč 
 

4 1,5 % 
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Jak dlouho ve městě žijete/působíte? 
Výběr z možností, zodpovězeno 269x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 do 1 roku  
 

4 1,5 % 

 1–5 let 
 

15 5,6 % 

 6–10 let 
 

14 5,2 % 

 11–20 let 
 

21 7,7 % 

 21–30 let 
 

40 14,9 % 

 31 a více let 
 

175 65,1 % 

 

Typ vaší domácnosti 
Výběr z možností, zodpovězeno 266x, nezodpovězeno 4x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 domácnost bez dětí 
 

138 51,9 % 

 domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) 
 

92 34,6 % 

 jiné 
 

36 13,5 % 

 

 

„Jiné“ odpovědi respondentů: 

 domácnost s dospělými dětmi – středoškolákem a vysokoškolákem 

 sama 

 bydlím sama 

 1 dítě 

 domácnost se zaopatřenými dětmi 
  

175 
40 

21 
14 
15 

4 

0 50 100 150 200

do 1 roku

1-5 let

6-10 let

11-20 let

21-30let

31 a více let

36 

92 

138 

0 50 100 150

Domácnost bez dětí

Domácnost s nezaopatřenými
dětmi
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 bydlím zcela sám 

 pracuji zde 

 spokojená rodina s dětmi 

 domácnost s dospělým dítětem 

 domácnost jedné osoby 

 u rodičů 

 domácnost s dospělým dítětem stále ještě závislým na pomoci rodičů 

 rodinný dům s rodiči 

 domácnost s jedním dítětem nad 18 let 

 domácnost seniorů (2x) 

 domácnost s dospělým dítětem 

 domácnost s dospělým dítětem stále ještě závislým na pomoci rodičů 

 rodinný dům s rodiči 

 

Jak se vám ve městě žije? 
Výběr z možností, zodpovězeno 268x, nezodpovězeno 2x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 velmi dobře 
 

16 6 % 

 spíše dobře 
 

142 52,9 % 

 ani dobře ani špatně 
 

91 34 % 

 spíše špatně 
 

15 5,6 % 

 velmi špatně 
 

4 1,5 % 
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Co se vám na vašem městě nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 5 možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 265x, nezodpovězeno 5x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 klidný život 
 

138 52,1% 

 dobré mezilidské vztahy 
 

30 11,3 % 

 příznivé životní prostředí 
 

114 43 % 

 blízkost přírody 
 

230 86,8 % 

 dostupnost pracovních příležitostí 
 

3 1,1 % 

 dobrá dopravní dostupnost 
 

45 17 % 

 kulturní a společenský život 
 

46 17,4% 

 sportovní vyžití 
 

44 16,6 % 

 vzhled města 
 

76 28,7 % 

 jiné 
 

20 7,5 % 

 

 

 
 

 
 

Jiné odpovědi respondentů: 

 lituji, ale možnosti, které jsou v nabídce nevystihují skutečnost. 

 relativně malý počet "nepřizpůsobivých" a "ukřičené minority". 

 bezpečné město pro děti 

 kulturní a turistický potenciál 

 výzdoba kruhových objezdů 

 potenciál města 

 krásné okolí města, relativní čistota vzduchu, pokud občané netopí uhlím a nespalují seno – trávu... 

 mně se naše město zkrátka líbí a nikam jinam bych nešla 

 (2x) zoo 

 (2x) dobrá dostupnost obchodů a služeb 

 rodina, přátelé 

 poutače na zoo, sochy lvů 

 existence minipivovaru 

 kulturní památky, safari 

 dobrá dostupnost obchodů a služeb 

 pět možností vybrat nelze 

20 
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Co se vám na vašem městě nelíbí (zatrhněte maximálně 5 možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 269x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 špatné vztahy mezi lidmi 
 

74 27,5 % 

 nezájem lidí o město 
 

121 45 % 

 málo kvalitní životní prostředí 
 

17 6,3 % 

 nedostatek pracovních příležitostí 
 

219 81,4 % 

 nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 
 

38 14,1% 

 nedostatečný kulturní a společenský život 
 

78 29 % 

 špatná dostupnost lékaře 
 

21 7,8 % 

 nevyhovující veřejná doprava 
 

61 22,7 % 

 nedostatečná bytová výstavba 
 

44 16,4 % 

 nepořádek ve městě 
 

55 20,4 % 

 špatné podmínky pro podnikání 
 

95 35,3 % 

 jiné 
 

67 24,9 % 
 

 

Jiné odpovědi respondentů: 

 Velmi nízké platy ve městě, velmi špatná podpora cyklistiky, nezájem vedení o problémy ve městě 

 Nelíbí se mi že není vybudovaný chodník z města na Zboží, bydlíme u silnice za odbočkou k rybníku 

 Nepřizpůsobivý občané, plné město, bojim se o děti 

 Řešení dopravy v centru 

 Arogance úředníků města a jejich značná neodbornost, korupční vztahy, neprůhlednost hospodaření MÚ 

 Nedořešená čistička 

 Bezohledné parkování, nevyhovující podmínky pro cyklistickou dopravu 

 www.kralovedvorsko.cz – informační ostuda celého města 

 Spokojen 

 Stále naprosto nedostatečně využitý potenciál ZOO 

 Současný extrémní příliv nepřizpůsobivých občanů do města a s tím nepořádek a kriminalita!!! 

 Málo veřejných sportovišť k volnému využití, nekvalitní silnice, žádná líheň pro začínající podnikat 

 Každá nová politická garnitura kritizuje tu předchozí a není schopna pokračovat v započatých akcích 

 Špatná dostupnost odborných lékařů (kožní, alergologie, oční); nekvalita silnic, příjezdové silnice 

 Absence sportoviště – krytý bazén, napojení města na dopravní síť, stav silnic, anabáze s ČOV 

 Koupaliště 
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 Nedostatek parkovacích míst, mrtvé centrum, špatně řešená doprava 

 Byrokracie na úřadech 

 Chybí krytý bazén, špatný stav chodníků a silnic, hluk i v neděli od letadel z letiště v Žirči 

 Příšerné osvětlení a mobiliář v historickém centru, narůstající počet Romů 

 Vždy je co zlepšovat v každém oboru, zejména sportovně rekreační vyžití, ale za špatné bych to neoznačil 

 Nádraží daleko od centra 

 Málo zeleně na Náměstí T.G.M., nulová protipovodňová opatření, hluk na čerpací stanici OMV. 

 Neodpovídající ceny stavebních parcel 

 Chování našich nepřizpůsobivých občanů, díky nimž je večerní život ve městě hodně omezen 

 Zvýšený počet romských občanů; v nočních hodinách aby se člověk bál 

 Silnice a chodníky v ulici Nová Tyršova!!!!!!! 

 Neupravenost parku – cesty jsou hrůza a trávníky samé psí h....... 

 Nezájem zastupitelů udělat něco pro město a jeho občany, žádná strategie rozvoje města 

 
(2x) špatné chodníky v ul. Dukelská a Hradecká, chybí chodník či cyklostezka z města do Zboží a Choustníkova 
Hradiště 

 Příliš hlučné noční podniky 

 Nedostatek cyklostezek 

 Velký provoz aut 

 Zvyšující se koncentrace romských občanů, speciálně v oblasti Strž 

 Špatná kvalita dětských hřišť 

 Turisté nejezdí do centra 

 Špatný stav chodníku kolem Topizolu na nám. Odboje 

 Nedokončené koupaliště, cyklostezka Kuks – Tešnov a dále 

 Nebezpěčný výjezd z Husitské ulice na Hradeckou, přemíra zaparkovaných aut na Hradecké ulici 

 Pusté a opuštěné náměstí 

 Nepořádek ve městě způsobený obyvateli 

 Hodně supermarketů, park Schulzovy sady 

 Rabování kontejnerů na textil a elektroodpad 

 Autobusové nádraží 

 Špatný stav chodníků a komunikací, spec. Pod Žižkovem (k náměstí na Hrubá luka) 

 Chybí pohotovost a krytý bazén 

 Špatná dopravní dostupnost, chodníky a komunikace v katastrofálním stavu 

 Dostupnost WC 

 Špatná údržba chodníků k ZOO 

 Líní Romové, smrad z výkalů, smog, kouř, bída – oprýskané omítky, nevkusné náměstí,.provoz u ZŠ Schulzovy sady 

 Chybějící kanalizace v městské části Žireč 

 Příliš moc romů 

 Málo zeleně na náměstí T.G.M. 

 Nedořešené koupaliště (bazén bez filtrace) 

 Opravené náměstí – tragédie! 

 Zvýšený počet romských občanů 

 Amaterismus v politických stranách 

 Chce to deratizaci 

 Špatný stav silnice DKn/L až Chodustníkovo Hradiště 

 Dílče údržba, opravit, odvedení vody, chodníky 

 Směřování turistů mimo centrum města 
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Jaké služby vám ve městě nejvíce chybí? 
Textová odpověď, zodpovězeno x, nezodpovězeno x 
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Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek  
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší 
spokojenosti). 1-velmi spokojen, 2-spíše spokojen, 3-spíše nespokojen, 
4-velmi nespokojen, 5-je mi to lhostejné 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 265x, nezodpovězeno 5x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

bydlení 49 166 29 13 4 

školství 55 153 24 11 11 

zdravotnictví 25 139 71 22 2 

veřejná doprava 16 98 80 33 30 

kultura a společenský život 33 99 77 35 13 

sportovní vyžití 30 119 59 23 23 

životní prostředí 50 155 45 8 3 

péče obce o své prostředí 14 122 85 32 6 

podmínky pro podnikání 3 22 92 82 46 

rozvoj obce 2 43 107 85 14 

informovanost o dění v obci 38 113 67 32 6 

Mezilidské vztahy ve městě považujete za: 
Výběr z možností, zodpovězeno 268x, nezodpovězeno 2x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 velmi dobré 
 

3 1,1 % 

 docela dobré 
 

112 41,8 % 

 ne moc dobré 
 

83 31 % 

 špatné 
 

33 12,3 % 

 nedovedu posoudit 
 

37 13,8 % 
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Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí  
ke vzájemným společenským kontaktům? 
Výběr z možností, zodpovězeno 267x, nezodpovězeno 3x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 rozhodně ano 
 

17  

 spíše ano 
 

115  

 spíše ne 
 

96  

 rozhodně ne 
 

17  

 nedovedu posoudit 
 

22  

 

Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách? 
Výběr z možností, zodpovězeno 269x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 pravidelně (min. 1x týdně) 
 

123 45,7 % 

 občas (cca 1x za měsíc) 
 

103 38,3 % 

 vůbec 
 

9 3,4 % 

 nemám internet 
 

34 12,6 % 
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Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města? 
Výběr z možností, zodpovězeno 260x, nezodpovězeno 10x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 rozhodně ano 
 

41 15,8 % 

 spíše ano 
 

95 36,5 % 

 spíše ne 
 

24 9,2 % 

 rozhodně ne 
 

4 1,5 % 

 nedovedu posoudit 
 

82 31,5 % 

 pokud ano, jak se můžete zapojit? 
 

  

 

 

Pokud ano, jak se můžete zapojit? 
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Vyberte z následujících možností oblasti, které považujete za důležité 
v blízkém období řešit z hlediska dalšího rozvoje města (zatrhněte 
maximálně 5 možností). 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 268x, nezodpovězeno 2x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 větší propagace města 
 

64 23,9 % 

 lepší propagace podnikatelských subjektů působících ve městě 
 

48 17,9 % 

 podpora kvalitního životního prostředí 
 

46 17,2 % 

 zlepšení kvality místních komunikací 
 

180 67,2 % 

 zvýšení počtu parkovacích ploch 
 

102 38,1 % 

 zvýšení bezpečnosti ve městě 
 

94 35,1 % 

 zlepšení údržby veřejných prostranství 
 

54 20,1 % 

 dobudování kanalizace 
 

55 20,5 % 

 množství pracovních příležitostí 
 

200 74,6 % 

 větší podpora příspěvkových organizací 
 

21 7,8 % 

 větší podpora zájmových spolků 
 

34 12,7 % 

 zlepšení informovanosti o práci městského úřadu a jeho akcích 
 

22 8,2 % 

 lepší úroveň komunikace městský úřad-občan/subjekt 
 

44 16,4 % 

 lepší dostupnost základních služeb (potraviny, apod.) ve městě 
 

10 3,7 % 

 lepší dostupnost a kvalita zdravotnických služeb ve městě 
 

50 18,7 % 

 lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb ve městě 
 

15 5,6 % 

 lepší dostupnost a kvalita školských zařízení a předškolních zařízení ve městě 
 

18 6,7 % 

 rozšíření nabídky městských bytů 
 

35 13,1 % 

 rekonstrukce veřejných objektů v nevyhovujícím technickém stavu 
 

90 33,6 % 

 protipovodňová opatření 
 

51 19 % 

 větší podpora a rozvoj cestovního ruchu 
 

83 30,9 % 

 více možností a zařízení k trávení volného času 
 

100 37,3 % 

 jiné 
 

48 17,9 % 

 

Jiné odpovědi respondentů: 
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Vaše další náměty, připomínky, komentáře 
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 Příloha: dotazník 

Program rozvoje města Dvůr Králové Nad Labem 

Vážení obyvatelé Dvora Králové nad Labem, 
naše město začalo zpracovávat nový program rozvoje města, ve kterém chceme vyjasnit priority 
města a definovat rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám poskytne cenné 
informace pro lepší využití vlastních finančních prostředků a zároveň se stane i důležitým podkladem 
pro získání dotačních prostředků na vybrané rozvojové záměry. Za velice důležité považujeme zjistit 
Vaše názory na to, jak by naše město mělo v budoucnu vypadat. Obracíme se na Vás se žádostí  
o vyjádření Vašeho názoru, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj našeho města do roku 2022. 
Výsledky dotazníkového šetření poslouží výhradně jako podklad pro zpracování dokumentu 
Programu rozvoje města. O výsledcích budete průběžně informováni na internetu, na vývěsce i na 
veřejných projednáních. Děkujeme za Váš čas a projevený zájem! 
Ing. Jan Jarolím, starosta města Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Alexandra Jiřičková, místostarostka města Dvůr Králové nad Labem 
 
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor 
do volného prostoru k otázce. 

Obecné informace o respondentovi 

 muž 

 žena 

Věk 

 do 18 let 

 19–29 let 

 30–49 let 

 50–64 let 

 65 a více let 

Vaše vzdělání 

 základní 

 střední odborné 

 střední odborné s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské 
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Bydliště/sídlo/pobočka firmy 

 Dvůr Králové nad Labem 

 Lipnice 

 Verdek 

 Zboží 

 Žirecká Podstráň 

 Žireč 

Jak dlouho ve městě žijete/působíte? 

 do 1 roku 

 1–5 let 

 6–10 let 

 11–20 let 

 21–30 let 

 31 a více let 

Typ Vaší domácnosti 

 domácnost bez dětí 

 domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) 

 jiné 

Jak se Vám ve městě žije? 

 velmi dobře 

 spíše dobře 

 ani dobře ani špatně 

 spíše špatně 

 velmi špatně 

Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně  
5 možností) 

 klidný život 

 dobré mezilidské vztahy 

 příznivé životní prostředí 
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 blízkost přírody 

 dostupnost pracovních příležitostí 

 dobrá dopravní dostupnost 

 kulturní a společenský život 

 sportovní vyžití 

 vzhled města 

 jiné 

 

Co se vám na Vašem městě nelíbí (zatrhněte maximálně 5 možností) 

 špatné vztahy mezi lidmi 

 nezájem lidí o město 

 málo kvalitní životní prostředí 

 nedostatek pracovních příležitostí 

 nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 

 nedostatečný kulturní a společenský život 

 špatná dostupnost lékaře 

 nevyhovující veřejná doprava 

 nedostatečná bytová výstavba 

 nepořádek ve městě 

 špatné podmínky pro podnikání 

 jiné 

Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí? 
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Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek  
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší 
spokojenosti). 1-velmi spokojen, 2-spíše spokojen, 3-spíše 
nespokojen, 4-velmi nespokojen, 5-je mi to lhostejné 

 1 2 3 4 5 

bydlení           

školství           

zdravotnictví           

veřejná doprava           

kultura a společenský život           

sportovní vyžití           

životní prostředí           

péče obce o své prostředí           

podmínky pro podnikání           

rozvoj obce           

informovanost o dění v obci           

 

Mezilidské vztahy ve městě považujete za: 

 velmi dobré 

 docela dobré 

 ne moc dobré 

 špatné 

 nedovedu posoudit 

Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí  
ke vzájemným společenským kontaktům? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

 nedovedu posoudit 
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Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách? 

 pravidelně (min. 1x týdně) 

 občas (cca 1x za měsíc) 

 vůbec 

 nemám internet 

 

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

 nedovedu posoudit 

 Pokud ano, jak se můžete zapojit? 

Vyberte z následujících možností oblasti, které považujete za důležité 
v blízkém období řešit z hlediska dalšího rozvoje města (zatrhněte 
maximálně 5 možností). 

 větší propagace města 

 lepší propagace podnikatelských subjektů působících ve městě 

 podpora kvalitního životního prostředí 

 zlepšení kvality místních komunikací 

 zvýšení počtu parkovacích ploch 

 zvýšení bezpečnosti ve městě 

 zlepšení údržby veřejných prostranství 

 dobudování kanalizace 

 množství pracovních příležitostí 

 větší podpora příspěvkových organizací 

 větší podpora zájmových spolků 

 zlepšení informovanosti o práci městského úřadu a jeho akcích 

 lepší úroveň komunikace městský úřad-občan/subjekt 

 lepší dostupnost základních služeb (potraviny, apod.) ve městě 

 lepší dostupnost a kvalita zdravotnických služeb ve městě 

 lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb ve městě 

 lepší dostupnost a kvalita školských zařízení a předškolních zařízení ve městě 
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 rozšíření nabídky městských bytů 

 rekonstrukce veřejných objektů v nevyhovujícím technickém stavu 

 protipovodňová opatření 

 větší podpora a rozvoj cestovního ruchu 

 více možností a zařízení k trávení volného času 

 jiné 

Vaše další náměty, připomínky, komentáře 

 
 

 

 

 
 

 
 
Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku. 
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PŘÍLOHA 2: SILNICE 

Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 
Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 
(ANO/NE) 

Stav 
VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 
(ANO/NE) 

Stav 
Kanalizace 
(ANO/NE) 

Stav 

Silnice II/300 – Kocbeře směr Hořice 

Krkonošská 
1.178,00 asfalt nutné opravy 

ano 
(částečně) 

nutné opravy ano nový ano nutné opravy ano vyhovující 

Tyršova 1.470,45 asfalt nutné opravy ano vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano nutné opravy 

Legionářská 1.484,74 asfalt nutné opravy ano vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano vyhovující 

17. listopadu 2.391,58 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano nutné opravy 

náměstí Denisovo 464,00 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano vyhovující 

28. října 708,96 asfalt nový ano nevyhovující ano nevyhovující ano nový ano nový 

Smetanova 1.128,91 asfalt nový ano nový ano nový ano nový ano nový 

Lipnice 1.560,00 asfalt nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano nový ano nový 

Celkem: 10.386,64 
          

Silnice II/299 – Choustníkovo Hradiště směr Hostinné 

Zboží 1.490,00 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující (VS) ano nevyhovující ne 
 

Hradecká 3.727,50 asfalt nový ano nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano nevyhovující 

Dukelská 738,90 asfalt nový ano nevyhovující ano vyhovující ano nutné opravy ano nutné opravy 

Sladkovského 493,22 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano vyhovující ano nevyhovující 

Fügnerova 125,72 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano nutné opravy ano nutné opravy ano nutné opravy 

náměstí Republiky 30,50 asfalt nevyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano nutné opravy ano nutné opravy 

Jiráskova 378,75 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující ano nutné opravy ano nutné opravy 

Spojených národů 869,24 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano vyhovující ano nevyhovující ano nutné opravy 

Vorlešská 1.046,04 asfalt vyhovující ne 
 

ano nevyhovující ano nevyhovující ano nutné opravy 

Verdek 2.580,00 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující ano nutné opravy ne 
 

Celkem: 11.479,87 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 
Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 
(ANO/NE) 

Stav 
VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 
(ANO/NE) 

Stav 
Kanalizace 
(ANO/NE) 

Stav 

Silnice III/29915 – směr Jaroměř 

Heydukova 649,00 asfalt nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující 

Jaroměřská 273,98 asfalt nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano vyhovující ne   

Na Borkách 1.425,39 asfalt vyhovující ne   ano nutné opravy ano-úsek nevyhovující ne   

Žireč – silnice SÚS 2.880,00 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano nutné opravy ne   

Celkem: 5.228,37                     

Silnice III/2854 – Žireč směr Hřibojedy 

Žireč – silnice SÚS 1.185,00 
asfalt nevyhovující ne   ano 

nevyhovující 
(VS) ano-úseky nutné opravy ne   

Celkem: 1.185,00                     

Silnice III/29925 – Žireč směr Zboží 

silnice SÚS 1.895,00 
asfalt nevyhovující ne   ano 

nevyhovujíci 
(VS) ano-úsek nutné opravy ne   

Celkem: 1.895,00                     

Silnice III/29926 – Zboží směr Kocbeře 

silnice SÚS 1.500,00 asfalt vyhovující ne   ano vyhovující (VS) ano-úseky nutné opravy ne   

Celkem: 1.500,00                     

Silnice III/29928 – DKNL směr Vítězná 

Nová Tyršova 2.112,00 
kostky nevyhovující ne   ano vyhovující 

ano-podél 
kraje nutné opravy 

ano-podél 
krajů nutné opravy 

Celkem: 2.112,00                     

Silnice III/30011 – DKNL směr Doubravice 

5. května 2.695,36 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano vyhovující ano nutné opravy ano nutné opravy 

Celkem: 2.695,36                     
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 
Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 
(ANO/NE) 

Stav 
VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 
(ANO/NE) 

Stav 
Kanalizace 
(ANO/NE) 

Stav 

Silnice III/30012 – DKNL směr B. Třemešná 

nábřeží Benešovo 1.215,00 
asfalt nevyhovující ano 

nevyhovující 
(částečně) ano vyhovující 

ano 
chod. + vozovka 

nutné 
opravy ano nutné opravy 

Štefánikova 2.102,00 
asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující 

ano 
chod. + vozovka 

nutné 
opravy ano nutné opravy 

Celkem: 3.317,00                     

 

Legenda: 

 nový = stáří do 5 let 

 vyhovující = bez nutnosti oprav nebo pouze drobné lokální 

 nutné opravy = nutné opravy většího rozsahu 

 nevyhovující = vhodné na celkovou rekonstrukci 
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PŘÍLOHA 3: MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace II. třídy 

Čelakovského 527,17 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující 
ano – ve 

vozovce 
nevyhovující 

ano – ve 

vozovce 
nutné opravy 

Zborovská 674,90 asfalt nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

ano – ve 

vozovce 
nutné opravy 

Nerudova 1.062,75 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano nevyhovující ano – vozovka nutné opravy 
ano – ve 

vozovce 
nutné opravy 

Vrchlického 913,74 asfalt nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy 
ano – ve 

vozovce + chod. 
vyhovující 

Nedbalova 961,90 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující (VS) 
ano 

chodník + voz. 
nutné opravy 

Ano 

chodník + voz. 
nutné opravy 

Karlov 160,15 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Husova 502,80 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

náměstí Odboje 279,09 asfalt/kostky nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Rooseveltova 369,77 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

Riegrova 452,74 asfalt vyhovující ano nevyhovující ano nevyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Poděbradova 636,05 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Rokycanova 1.258,52 asfalt vyhovující ano vyhovující ano 

vyhovující 

(částečné 

nové) 

ano – vozovka nutné opravy 
ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace III. třídy 

Roháčova 1.099,05 asfalt vyhovující ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nevyhovující 

Alešova 1.678,43 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – voz./část nutné opravy ano – voz./část nutné opravy 

Antonína 

Wagnera 
466,58 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano nevyhovující ano – vozovka nutné opravy 

ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

Bezručova 597,71 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Blahoslavova 146,87 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Boženy Němcové 67,70 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
vyhovující 

ano 

vozovka + chod. 
vyhovující 

Bratří Čapků 342,39 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Březinova 499,49 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Březová 111,16 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující 
    

Čechova 613,41 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Do Lánů 351,69 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Dobrovského 398,27 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano nevyhovující 
ano 

vozovka + chod 
nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Dr. Kramáře 171,75 asfalt nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Drtinova 207,28 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Dvořákova 177,05 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace III. třídy 

Eduarda Zbroje 649,58 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod 
vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Eklova 546,36 kostky/asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Elišky 

Krásnohorské 
1.358,52 asfalt nový ano nutné opravy ano vyhovující 

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Erbenova 489,36 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující 
ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

F. L. Věka 249,73 asfalt nutné opravy ne 
 

ano vyhovující 
    

Fibichova 609,44 asfalt nový ano nový ano nový ano nový ano nová 

Havlíčkova 197,24 asfalt nutné opravy ano vyhovující ano 
nevyhovující 

(převěsy) 
ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Hlávkova 137,86 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Husitská 603,07 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Chelčického 281,37 
asfalt/ 

nezpevněný 

vyhovující/ 

nevyhovující 
ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Jana Žižky 482,84 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Jaroslava Biliny 361,06 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Josefa Hory 247,41 asfalt/kostky vyhovující ano vyhovující ano 
vyhovující 

(část nové) 
ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Josefa Suka 202,78 nezpevněný nevyhovující ano nevyhovující ne 
 

ano – vozovka nutné opravy 
ano 

vozovka/zeleň 
nutné opravy 

Josefa Vágnera 130,44 asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace III. třídy 

Josefa Židka 156,05 asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka vyhovující 

Jungmannova 108,65 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka vyhovující 

Karolíny Světlé 595,20 asfalt nutné opravy ne 
 

ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

Klazarova 425,42 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Klicperova 1.025,14 asfalt nutné opravy ne 
 

ano nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 
ano-vozovka-

zeleň 
nevyhovující 

Kollárova 575,36 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy 
ano- 

vozovka + zeleň 
vyhovující 

Komenského 211,56 kostky nutné opravy ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Kotkova 1.016,03 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Krátká 228,67 
asfalt/ 

nezpevněný 
vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Leoše Janáčka 414,65 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka vyhovující 

Libušina 581,97 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Lipová 147,87 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka 
 

ano – vozovka 
 

Luční 712,47 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Macharova 573,79 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující 
ano 

vozovka + park. 
nutné opravy 

ano 

vozovka + park. 
nutné opravy 

Máchova 190,66 asfalt vyhovující ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace III. třídy 

Mánesova 1.601,50 Asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy 
ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

Milady Horákové 382,52 asfalt nutné opravy ano nutné opravy Ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

Na Příčce 634,04 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

Na Vyhlídce 433,05 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
vyhovující 

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

Na Výsluní 385,83 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

Nad Parkem 558,89 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující 
    

nábřeží Jiřího 

Wolkera 
759,19 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující 

ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

náměstí Denisovo 150,00 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující 
ano 

vozovka + zeleň 
vyhovující 

ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

náměstí Rašínovo 179,51 kostky nutné opravy ano vyhovující 
ne (vedení 

ano)  

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

náměstí Republiky 204,80 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

náměstí T. G. 

Masaryka 
324,56 kostky nový ano nový ano nové ano – kom. vyhovující ano – kom. vyhovující 

náměstí Václava 

Hanky 
185,98 kostky vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace III. třídy 

Odbojářů 179,13 asfalt nový ano nutné opravy ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

Okružní 403,53 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

Palackého 151,79 kostky/asfalt vyhovující ano vyhovující ano nové ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Pod Hřištěm 268,91 asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Pod Lesem 3952,83 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano vyhovující ano – chodník nevyhovující ano – chodník nevyhovující 

Pod Safari 161,47 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Pod Slévárnou 574,08 kostky/asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Pod Zoo 419,12 
asfalt/ 

nezpevněné 
nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Polní 197,51 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Preslova 297,80 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nevyhovující 

ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy 

Přemyslova 138,19 kostky vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Příčná 209,27 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Přímá 148,25 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Puchmajerova 162,96 asfalt nevyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Purkyňova 520,53 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka nová ano – vozovka nová 

R. A. Dvorského 611,81 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace III. třídy 

Raisova 1164,03 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Revoluční 141,93 kostky vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Rybova 337,75 asfalt vyhovující ne 
 

ne 
 

ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Sadová 302,58 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Seifertova 1.236,96 
asfalt/ 

nezpevněný 
nutné opravy ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Sládkova 96,12 asfalt nutné opravy ano vyhovující ne 
 

ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Slovany 1.998,38 asfalt 
vyhovující/ 

nutné opravy 

ano 

(částečně) 
vyhovující ano vyhovující 

ano 

vozovka + zeleň 
vyhovující 

ano 

vozovka + zeleň 
nutné opravy 

Slunečná 640,68 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Sochorova 415,91 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Soukupova 106,71 nezpevněná nutné opravy ne 
 

ano vyhovující 
    

Staškova 152,94 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující 
ano 

vozovka – část 
nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Sylvárovská 860,03 asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující 
ano 

vozovka – část 
nutné opravy ne 

 

Šafaříkova 149,56 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 

Školní 251,96 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ne 
 

Štítného 317,39 asfalt nutné opravy ano nevyhovující ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace III. třídy 

Švehlova 151,49 asfalt vyhovující ano vyhovující ano nevyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Táboritská 256,28 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Trocnovská 111,48 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Tylova 255,24 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano 
nevyhovující 

(převěsy) 
ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

V Lukách 2.488,94 nezpevněná nutné opravy ne 
 

ne 
 

ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Vančurova 340,51 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující 
ano 

vozovka + chod. 
nevyhovující 

ano 

vozovka + chod. 
nevyhovující 

Ve Strži 1.597,99 asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ne 
 

Vojanova 206,82 asfalt vyhovující ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Všehrdova 297,46 asfalt vyhovující ano vyhovující ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Zahradní 169,38 asfalt nutné opravy ano nutné opravy ano vyhovující ano – vozovka nutné opravy ano – vozovka nutné opravy 

Zeyerova 177,62 asfalt nutné opravy ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka nevyhovující ano – vozovka nevyhovující 

Zlatníkova 295,23 asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano – vozovka vyhovující ano – vozovka vyhovující 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace IV. třídy 

B. Martinů 298,72 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ne 
 

ano vyhovující ano vyhovující 

Borovičky 1.457,05 asfalt nutné opravy ne 
 

ano 
vyhovující (část 

VS) 
ano nutné opravy ano nutné opravy 

Bubeníkova 114,39 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ne 
 

ano nutné opravy ano nutné opravy 

Do Polí 619,37 asfalt nutné opravy ne 
 

ano vyhovující (VS) ne 
 

ne 
 

Halíkova 446,49 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ano nové ne 
 

ne 
 

Hradební 127,09 asfalt nový ne 
 

ano 
vyhovující 

(nedostatečné) 
ano nutné opravy ano nutné opravy 

J. Šlitra 189,45 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ne 
 

ne 
 

ne 
 

K Rybníkům 2.919,15 
asfalt/ 

nezpevněný 
nutné opravy ne 

 
ne 

 
ne 

 
ne 

 

Ke Skále 205,86 asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující ano vyhovující ne 
 

Městská Podstráň 2.461,77 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ano vyhovující ne 
 

ne 
 

Myslbekova 112,38 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující ne 
 

ne 
 

Na Kopečku 1.621,00 
asfalt/ 

nezpevněný 
nevyhovující ne 

 
ano vyhovující ano vyhovující ne 

 

Na Struze 112,71 asfalt nutné opravy ne 
 

ano nevyhovující ano nevyhovující ano nevyhovující 

Na Špačáku 649,91 nezpevněná nevyhovující ne 
 

ne 
 

ne 
 

ne 
 

Nádražní pěšina 1.028,17 
asfalt/ 

nezpevněný 

nutné opravy/ 

nevyhovující 
ne 

 
ano 

nevyhovující 

(VS) 
ano nutné opravy ano nutné opravy 

Náprstkova 44,65 asfalt vyhovující ano vyhovující ne 
 

ano nutné opravy ano vyhovující 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Místní komunikace IV. třídy 

Nepraktova 292,54 asfalt nový ne 
 

ano nové ano nový ano nový 

Nezvalova 134,98 asfalt vyhovující ne 
 

ano nevyhovující ne 
 

ne 
 

Nová Tyršova 415,00 asfalt nutné opravy ne 
 

ano vyhovující ano nutné opravy ano nutné opravy 

Nový Vorlech 1.756,20 asfalt nutné opravy ne 
 

ano vyhovující (VS) ne 
 

ne 
 

Pařezova 198,56 asfalt vyhovující ne 
 

ne 
 

ano nutné opravy ano nutné opravy 

Plk. Švece 207,50 nezpevněný nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující (VS) ano nutné opravy ano nutné opravy 

Thámova 154,14 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ano nevyhovující ano nutné opravy 

V Zahrádkách 1.108,87 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ano nutné opravy ano nutné opravy 

Valová ulička 243,01 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ne 
 

ano nevyhovující 

Věžní 31,32 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ano nutné opravy ano nutné opravy 

Vorlech 1.817,62 
asfalt/ 

nezpevněný 
nevyhovující ne 

 
ano nové ano nutné opravy ano nutné opravy 

Žirecká 1.160,86 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující ano nevyhovující ne 
 

Zátopkova 821,95 asfalt vyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ano vyhovující ne 
 

Žireč městys 1.240,00 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující (VS) ano nutné opravy ne 
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Typ komunikace 
Celková 

délka (m) 

Povrch 

vozovky 
Stav vozovky 

Chodník 

(ANO/NE) 
Stav 

VO 

(ANO/NE) 
Stav 

Vodovod 

(ANO/NE) 
Stav 

Kanalizace 

(ANO/NE) 
Stav 

Účelové komunikace 

Lipnice 

nepomucký 
2.173,58 nezpevněný nevyhovující ne 

 
ano vyhovující (VS) ano vyhovující vyhovující nový 

Lipnice ves 2.772,31 asfalt nevyhovující ano nevyhovující ano vyhovující (VS) ano vyhovující vyhovující nový 

Podháj 909,02 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ano nutné opravy ne 
 

Verdek ves 3.425,28 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ano nutné opravy ne 
 

Zahájí 1.085,00 asfalt nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ne 
 

ne 
 

Zboží ves 2.446,07 nezpevněné nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ano nutné opravy ne 
 

Žirecká Podstráň 5.888,70 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) 
    

Žireč ves 1.716,84 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ano vyhovující (VS) ano nutné opravy ne 
 

Krkonošská 7.782,00 nezpevněný nevyhovující ne 
 

ne 
 

ano nutné opravy ano vyhovující 

Sylvárov 4.560,19 
asfalt/ 

nezpevněný 
nevyhovující ne 

 
ano vyhovující (VS) 

    

CELKEM 111.707,05 
          

 
Legenda: 

 nový = stáří do 5 let 
 vyhovující = bez nutnosti oprav nebo pouze drobné lokální 
 nutné opravy = nutné opravy většího rozsahu 
 nevyhovující = vhodné na celkovou rekonstrukci 
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PŘÍLOHA 4: SEZNAM SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH VE MĚSTĚ 

Aktivní spolky – spolupráce s městem, čerpání dotací, prezentace na veřejnosti 

Název spolku IČ činnost spolku využití dotace 
města 

1 . HK Dvůr Králové  69173168 Házená ano 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 15037533 Letectví ano 

Angeles Dance Group, z. s. 27005054 taneční oddíl ano 

BIGBAND Dvorský 26528509 hudební spolek ano – činnost 

Braunův Betlém 02672804 činnosti k záchraně betléma ano 

CK Dvůr Králové nad Labem 68208600 Cyklisti ano 

Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad 
Labem – 138 

62048643 kynologové nepravidelně 

Český svaz chovatelů Základní organizace Žireč 70151547 chovatelé – pořádají tradiční 
výstavu drobného zvířectva v Žirči 

ano – výstava 

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Dvůr 
Králové nad Labem 

62015176 včelaři – činnost, práce s mládeží ano 

DéKá events 01348639 koncerty, festival ano 

ELVORÁDO středisko Náchod 48650480 organizace dětí, oddíl Tubrodel ano – celoroční 
tematická hra 

FURT VENKU!!, z. s. 22856447 předškolní děti ano 

HC Dvůr Králové  64201996 Hokejisti ano 

Horolezecký oddíl 65714776 horolezci – provoz horolezecké 
stěny v tělocvičně ZŠ Strž 

ano 

Jezdecký oddíl Dvůr Králové nad Labem 70834881 jezdecké aktivity nepravidelně 

Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové 
nad Labem, z. s. 

15039897 dětský oddíl ano 

Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 64202658 Karate ano 

KČT „Dvoráci“ Dvůr Králové, založen 1898 75147203 Turistika nepravidelně 

Klíč – královédvorské sdružení pro obnovu památek 
a spol. života 

26678926 akce pro veřejnost, prohlídky věže 
kostela 

ano 

Klub důchodců v Sadové 26987562 sdružování seniorů, volnočasové 
aktivity 

ano 

Klub důchodců Žireč 26989646 sdružování seniorů, volnočasové 
aktivity 

ano 

Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem 47462850 pěstování kaktusů, pořádání 
výstav 

ano – pořádání 
symposia, 
výstavy 

Klub Natura 60152788 přírodovědný kroužek při 
gymnáziu 

ano – 
přírodovědné 
exkurze 

Královédvorská Arnika 26593279 dobrovolníci, kteří pomáhají 
nějakým způsobem 
handicapovaným lidem 

ano 

Královédvorský chrámový sbor 22866221 hudební spolek ano 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. 02904683 krasobruslení ano 

Kynologický klub Nový svět Dvůr Králové nad 
Labem 

26583780 kynologové nepravidelně 

Loutkářský spolek Klíček 26549433 loutkářství – vystoupení pro děti ne 

Mateřské centrum Žirafa, o.s. 26652811 děti předškolního věku ano 

Místní skupina Vodní záchranné služby ČCK Dvůr 
Králové nad Labem 

64201066 vodní záchranáři – výuka nejen 
plavání 

ne 

Motoklub Černí jezdci, z. s. 26996863 motorkáři ano – motosraz 

Občanské sdružení pro spolupráci se zahraničím 26543699 partnerská města – zahraniční 
spolupráce 

ano  

Old Racing Club ORC Dvůr Králové nad Labem 64203492 realizace závodů historických 
motocyklů 

ano 

Pěvecký spolek Záboj 47464135 pěvecký sbor ano 
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Aktivní spolky – spolupráce s městem, čerpání dotací, prezentace na veřejnosti 

Název spolku IČ činnost spolku využití dotace 
města 

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina  
Jiřího Wolkera 

68247729 dětský oddíl – pořádání táborů ano – tábory 

RC Cars Dvůr Králové 22733108 modelářský klub nepravidelně 

Safari Archa 2007, o. s. 22666974 terapie se zvířaty – chování zvířat ano 

Sbor dobrovolných hasičů Dvůr Králové nad Labem 65715730 Hasiči nepravidelně 

Sbor dobrovolných hasičů Verdek 65197585 Hasiči ano 

Sbor dobrovolných hasičů Žireč 65197682 Hasiči ano 

SK Nell Dvůr Králové 22755101 softbalistky nepravidelně 

SKK Dvůr Králové nad Labem 26599449 oddíl kulečníku ano 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem 22906266 softbalistky ano 

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. 68244673 společnost pro podporu lidí s 
mentálním postižením, pořádání 
akcí na integraci postižených do 
společnosti 

ano 

Spolek přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 43465188 aktivity rodičů pro podporu 
gymnázia 

ano – výroční 
almanach 

Sportovně střelecký klub Nové lesy 60153989 Střelci ano 

Svaz diabetiků ČR územní organizace Dvůr Králové 
nad Labem 

60154195 podpora zdravého životního stylu  ano 

Svaz diabetiků ČR územní organizace Dvůr Králové 
nad Labem 

60154195 pohybové aktivity, zdravotně 
výchovné akce, prevence 

ano 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., 
základní organizace Dvůr Králové nad Labem 

75017954 udržení nemoci v remisi, ozdravné 
pobyty, plavání, apod. 

ano 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem 01650599 taneční skupina – pořádání 
sportovních aktivit 

ano 

TC Dvůr Králové, z. s. 00529532 Tenisti ano 

Team DK 22734996 Florbal ano 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem 60152478 více sportovních oddílů – 
gymnastika, atletika, florbal, oddíl 
trampolín, badminton, sokolská 
všestrannost  

ano – činnost 
i pořádání 
táborů 
a dalších 
sportovních 
aktivit 

Tělovýchovná jednota 
Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

00527530 více sportovních oddílů – 
basketbal, stolní tenis, atletika, 
kanoistika, kopaná, kulečník, 
kulturistika, kuželky, šachy 

ano – činnost 
a pořádání 
jiných 
sportovních 
aktivit 

TJ Sokol Lipnice, z. s. 47466278 více oddílů ano 

TJ Sokol Žireč 60152567 více oddílů ano 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 22737839 historická vozidla – jízdy 
historických vozidel, závody 

ano – akce Než 
vypustíme 
vodu z chladiče 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem 01666363 činnost, pořádání akcí pro 
veřejnost 

ano 

Za obnovení památky Židovského hřbitova Dvůr 
Králové nad Labem 

26577127 realizace koncertů pro získání 
finančních prostředku pro 
realizaci památníku židovského 
hřbitova 

ano – koncerty 

Spolky působící na území města podpora lokální komunity 

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 00486345 údržba památek z války roku 1866 ano 

Ostatní spolky evidované na území města 

Angellis 26646021 nezisková organizace sloužící 
domácnostem 

ne 

Constantia CZ 26590565 nezisková organizace sloužící 
domácnostem 

ne 

Česká asociace pro chov a ochranu krokodýlů, o. s. 28560841 chov a ochrana krokodýlů ne 
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Ostatní spolky evidované na území města 

Název spolku IČ činnost spolku využití dotace 
města 

Český svaz chovatelů Klub chovatelů vodní drůbeže 71004262 chovatelé vodní drůbeže ne 

Delta klub – Dvůr Králové n. L. 70823201 nezisková organizace sloužící 
domácnostem 

ne 

Dětský svět 69889660 nezisková organizace sloužící 
domácnostem 

ne 

Enduro Klub Dvůr Králové 68244312 sportovní činnost ne 

GOLF PROFI, z. s. 02582759 Golf ne 

HC Milan 26553473 sportovní činnost ne 

Jezdecký klub Dvůr Králové nad Labem 26587831 sportovní činnost ne 

Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 70857202 Turistika Ne 

Klub informovaných pojištěnců 22743928 vzdělávací činnost ne 

Klub vojenské historie T – S 67 Nad Lomem 22881271 vzdělávací činnost ne 

Klub zahrádkářů ve Dvoře Králové nad Labem 47466481 Zahrádkáři ne 

Letecko modelářský klub 64201384 modelování ne 

MS Jordán 26596610 myslivost ne 

Myslivecké sdružení, o. s., Dvůr Králové nad Labem 60152656 myslivost ne 

Nelhostejní 27005976 nezisková organizace mobilizující 
lokální komunitu k ochraně 
životního prostředí 

ne 

Občanská královédvorská iniciativa 02266113 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení Palcát 26599376 podpora lokálních komunity ne 

Občanské sdružení Podkrkonoší Dvůr Králové nad 
Labem 

26636956 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení R11 – Kocbeře 22685472 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení unie rodičů při SŠIS Dvůr 
Králové nad Labem 

28554256 podpora a spolupráce se školou ne 

Občanské sdružení za záchranu sochy Záboj 26515911 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení Živá Podstráň 28556216 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení Život 3000 22663797 podpora lokální komunity ne 

Okrašlovací spolek města Dvůr Králové nad Labem 70840555 okrašlování města ne 

Podané ruce – Psí pac z Podkrkonoší 71175679 dobrovolná organizace, jejíž 
činností je canisterapie 

ne 

Road Racing Club 01780948 sportovní činnost - motosport ne 

Sdružení fotografů Královédvorska 70817189 fotografická činnost ne 

Skupina historického šermu Truvéři 60153229 zájmová činnost – historický šerm ne 

Skupina historického šermu VERITAS Dvůr Králové 70923221 zájmová činnost – historický šerm ne 

Společnost myslivců města Dvůr Králové nad 
Labem 

26586878 myslivost ne 

SPORT WORLD Dvůr Králové 26651254 sportovní činnost ne 

Sportovní bowlingový klub 
V. I. P. Dvůr Králové nad Labem 

26604469 sportovní činnost ne 

Sportovní centrum mládeže 22668829 sportovní činnost ne 

Sportovní klub Naděje – Černá les 26598329 sportovní činnost ne 

Sportovní klub Pohoda Dvůr Králové nad Labem 26672821 sportovní činnost ne 

T. O. Údolí stínu 02338025 trempové ne 

TwirlStars, o. s. 01642332 sportovní činnost ne 

U rozcestí, o. s. 22691316 canisterapie, hiporehabilitace, 
vzdělávání 

ne 

Unie rodičů – Sdružení rodičů a přátel dětí při ZUŠ 
Dvůr Králové nad Labem 

69863075 podpora a spolupráce se školou ne 

Ostatní spolky evidované na území města 

WING 49 CZ 27019691 sportovní činnost, hokej ne 

Za obnovu východočeských zvonů 26613450 obnova zvonů ne 

Zelená distribuce 69174644 obchodní činnost ne 

Zdroj: Odbor školství, kultury a sociálních věcí, MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
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PŘÍLOHA 5: MAPY BROWNFIELDŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
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PŘÍLOHA 6: ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

V rámci tabulek Zásobníku projektových záměrů jsou používány následující zkratky: 

ČEZ   České energetické závody 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČR   Česká republika 
DDM  dům dětí a mládeže 
DKNL  Dvůr Králové nad Labem 
DP  dotační program 
DS KHK  dotační strategie Královéhradeckého kraje 
EU  Evropská unie 
IC  informační centrum 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
KČT  Klub českých turistů 
KN  katastr nemovitostí 
KOR  klíčová oblast rozvoje 
MAS  místní akční skupina 
MD  Ministerstvo dopravy 
MěÚ  městský úřad 
MK  Ministerstvo kultury 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠ  mateřská škola 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MVČR  Ministerstvo vnitra České republiky 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NPÚ  Národní památkový ústav 
Odbor KTÚ Odbor kanceláře tajemníka úřadu 
Odbor ODP Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Odbor OEMM Odbor ekonomiky a majetku města 
Odbor OI Odbor informatiky 
Odbor RISM Odbor rozvoje, investic a správy majetku 
Odbor ŠKS Odbor školství, kultury a sociálních věcí 
Odbor VVS Odbor všeobecné vnitřní správy 
Odbor OŽP Odbor životního prostředí 
Oddělení VKV Oddělení vztahů k veřejnosti 
OP D  Operační program Doprava 
OP PIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OP Z  Operační program Zaměstnanost 
OP ŽP  Operační program Životní prostředí 
OSPOD  Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
PRM  Program rozvoje města 
SC  specifický cíl 
SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
SO  strategická oblast 
SO ORP  správní obvod obce s rozšířenou působností 
SPÚ  Státní pozemkový úřad 
SS KHK  Správa silnic Královéhradeckého kraje 
StC  strategický cíl 
SÚS KHK  Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
TO   tematická oblast 
Úsek KRI  Úsek krizového řízení 
ÚZSVM  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ZŠ  základní škola  
ŽP  životní prostředí 
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Zajistit větší využití průmyslové zóny Borka 

žadatel projektu město DKNL, JUTA, a. s. 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

JUTA, a. s., MPO, Královéhradecký kraj, odbor OEMM a RISM MěÚ DKNL, vlastníci 
dotčených pozemků 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

větší rozmanitost dostupných průmyslových činností na území města, zvýšení počtu 
a variability dostupných pracovních míst 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

komunikace s vlastníky a zajištění větší propagace – do 50 tis. Kč/rok 

v případě odkupu některých pozemků městem – v řádu statisíců až milionů (výše  
se bude odvíjet od dohodnuté ceny a od počtu vykoupených pozemků) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP PIK 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 

a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 

podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.2: Zkvalitnění 
podnikatelské infrastruktury a vybavení) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.2: Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých a SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících 
(včetně nevyužitých), objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu 
parcely KN 2539/1, KN 2539/4, KN 2539/5, KN 2539/6, KN 2542/1, KN 2542/3,  
KN 2542/4 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN 54/2, KN 62/1, KN 62/2, KN 62/3,  
KN 62/4, KN 62/5, KN 62/8, KN st. 135 (k. ú. Žirecká Podstráň) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, oddělení VKV, odbor OEMM, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2 
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Zajistit využití průmyslové zóny Sylvárov 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPO, Královéhradecký kraj, odbor OEMM a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

větší rozmanitost dostupných průmyslových činností na území města, zvýšení počtu 
a variability dostupných pracovních míst 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP PIK 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 

a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 

podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.2: Zkvalitnění 
podnikatelské infrastruktury a vybavení) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.2: Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých a SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících 
(včetně nevyužitých), objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu 
parcely KN 2253/1, KN 2253/8, KN 2264/1, KN 2267/5, KN 2267/7, KN 2278/2  
(k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2 
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Zajistit využití průmyslové zóny Zboží 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPO, Královéhradecký kraj, odbor OEMM a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

větší rozmanitost dostupných průmyslových činností na území města, zvýšení počtu 
a variability dostupných pracovních míst 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu mil. Kč (na realizaci inženýrských sítí) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP PIK 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 

a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 

podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.2: Zkvalitnění 
podnikatelské infrastruktury a vybavení) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.2: Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých a SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících 
(včetně nevyužitých), objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu 
parcely KN 4538, KN 4551, KN 4552, KN 4553, KN 4556, KN 4557, KN 4558, KN 4559, 
KN 4560, KN 4561 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr  

(pro napojení průmyslové zóny na inženýrské sítě je třeba aktualizovat dokumentaci 
pro územní rozhodnutí) 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2 
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Vytipovat nové plochy na území města s potenciálem vzniku průmyslové zóny 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MAS Královédvorsko, z. s., odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
navýšení množství ploch vhodných pro podnikatelskou činnost 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od detailnosti provedeného průzkumu 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících (včetně nevyužitých), 
objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu území města Dvůr Králové nad Labem 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období (do doby, než se podaří vhodnou plochu 
vytipovat) 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor OEMM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2 
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Iniciovat revitalizaci chátrajícího nedokončeného průmyslového areálu  
firmy MILCOM, a. s. 

žadatel projektu město DKNL, stávající či nový vlastník areálu 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPO, stávající vlastník areálu 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

opětovné využití pro průmyslovou činnost či úplně jiné funkční využití prostoru 
areálu 

typ projektu 
neinvestiční (uskutečněná jednání o využitelnosti) i investiční (prostředky do údržby 
a rozvoje areálu) 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

samotná uskutečněná jednání – náklady do 5 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP PIK 2014–2020 

prostředky stávajícího či nového vlastníka areálu 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.2: Zkvalitnění 
podnikatelské infrastruktury a vybavení) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících (včetně nevyužitých), 
objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu 
parcely KN st. 1383, KN st. 1777, KN st. 4406/1, KN 701/2, KN 701/3, KN 701/4,  
KN 702/6, KN 702/10, KN 702/12, KN 702/13, KN 702/15 a KN 4015/4 (k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

jednání průběžně po celé programové období; realizace údržby a rozvoje areálu  
2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2 
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Intenzivně jednat s vlastníky chátrající Deutschovy vily 

žadatel projektu město DKNL, stávající či noví vlastníci vily 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPO, stávající vlastníci vily 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
opětovné využití pro bydlení či úplně jiné funkční využití vily a jejího okolí 

typ projektu 
neinvestiční (uskutečněná jednání o využitelnosti) i investiční (prostředky do údržby 
a rozvoje areálu vily) 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

samotná uskutečněná jednání – náklady do 5 tis. Kč/rok 

v případě odkupu do vlastnictví města a zajištění jeho revitalizace – náklady v řádu 
mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP PIK 2014–2020 

prostředky stávajícího či nového vlastníka areálu 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.2: Zkvalitnění 
podnikatelské infrastruktury a vybavení) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících (včetně nevyužitých), 
objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu parcely KN st. 1040, KN st. 2113 a KN 1093/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

jednání průběžně po celé programové období; realizace údržby a rozvoje areálu  
2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor OEMM a RISM MěÚ DKNL (v případě, že dojde k dohodě 
s vlastníky vily) 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2 
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Intenzivně jednat s vlastníkem chátrajícího průmyslového areálu  
firmy Vánoční ozdoby, DUV – družstvo 

žadatel projektu město DKNL, stávající či nový vlastník areálu 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPO, stávající vlastník areálu 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

opětovné využití pro průmyslovou činnost či úplně jiné funkční využití prostoru 
areálu 

typ projektu 
neinvestiční (uskutečněná jednání o využitelnosti) i investiční (prostředky do údržby 
a rozvoje areálu) 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

samotná uskutečněná jednání – náklady do 5 tis. Kč/rok 

v případě odkupu do vlastnictví města a zajištění jeho optimálního využití – náklady 
v řádu mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP PIK 2014–2020 

prostředky stávajícího či nového vlastníka areálu 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.2: Zkvalitnění 
podnikatelské infrastruktury a vybavení) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících (včetně nevyužitých), 
objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu 
parcely KN st. 442/1, KN st. 442/2, KN st. 461/3, KN st. 461/4, KN st. 461/5,  
KN 4236, KN 4237 a KN 4325 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

jednání průběžně po celé programové období; realizace údržby a rozvoje areálu  
2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor OEMM a RISM MěÚ DKNL  

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2 
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Intenzivně jednat s vlastníky dalších vybraných chátrajících ploch a objektů  
na území města 

žadatel projektu město DKNL, stávající či noví vlastníci chátrajících ploch a objektů 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPO, stávající vlastníci objektů/ploch/areálů 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

opětovné využití pro průmyslovou i jinou původní činnost či úplně jiné funkční 
využití prostorů objektů, ploch a areálů 

typ projektu 
neinvestiční (uskutečněná jednání o využitelnosti) i investiční (prostředky do údržby 
a rozvoje objektů/ploch/areálů) 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

samotná uskutečněná jednání – náklady do 15 tis. Kč/rok 

v případě odkupu některých ploch a objektů do vlastnictví města a zajištění jejich 
optimálního využití – náklady v řádu jednotek až desítek mil. Kč (podle rozsahu 
odkupovaných ploch) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP PIK 2014–2020 

prostředky stávajících či nových vlastníků areálů 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.2: Zkvalitnění 
podnikatelské infrastruktury a vybavení) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících (včetně nevyužitých), 
objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu 
lokality jednotlivých chátrajících budov/ploch/areálů – přehled dotčených parcel  
je uveden již ve strategické části v popisu této aktivity (v rámci opatření 1.1.2) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

jednání průběžně po celé programové období; realizace údržby a rozvoje 
objektů/ploch/areálů 2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor OEMM a RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 357 Z 473 

Prohlubovat komunikační platformu – město x podnikatelé 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

podnikatelské subjekty, Královéhradecký kraj 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zlepšení a posilování vztahů mezi vedením města a podnikatelskými subjekty, lepší 
úroveň spolupráce 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 15 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.1: Rozvoj 
podnikatelských subjektů) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města DKNL, oddělení VKV MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1 
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Zajistit odpovídající podmínky pro realizaci podnikatelského záměru 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

agentura CzechInvest, MPO, potenciální podnikatelé 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

nabídnutí adekvátních podmínek pro potenciální investory může napomoci k jejich 
přitáhnutí 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od potřeb konkrétních lokalit vhodných pro podnikatelskou 
činnost 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DP skrze agenturu CzechInvest zřizovanou MPO 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.2: Zkvalitnění 
podnikatelské infrastruktury a vybavení) 

místo realizace projektu 
stávající průmyslové zóny ve městě, potenciální průmyslové zóny ve městě, zvolené 
oblasti brownfieldů a chátrajících budov/ploch/areálů 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

v roce 2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2 
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Vytvořit a propagovat výhodné pobídky pro nové podnikatele 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPO, CzechInvest, potencionální investoři 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

výhodné pobídky napomůžou k tomu, aby investoři ve městě zahájili 
podnikatelskou činnost 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

bude se odvíjet od zvoleného typu aplikovaných výhodných pobídek 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP PIK 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.1: Rozvoj 
podnikatelských subjektů) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.2: Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých) 

místo realizace projektu bude se odvíjet od zvolených lokalit, kde budou výhodné pobídky aplikovány 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města DKNL, oddělení VKV MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1 
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Pokusit se do města přitáhnout podnikatelské subjekty, které podnikají v oborech,  
ve kterých je ve městě dostatek kvalifikované pracovní síly 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

potencionální podnikatelské subjekty s daným zaměřením své činnosti, Úřad práce 
ČR 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

provázání poptávky současných i potencionálních podnikatelů s nabídkou dostupné 
pracovní síly – vyšší uplatnitelnost osob, snížení míry nezaměstnanosti 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

samotná komunikace s dotčenými podnikatelskými subjekty – náklady  
do 10 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.1: Rozvoj 
podnikatelských subjektů) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.1: Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti) 

místo realizace projektu 
není vázáno na konkrétní místo – to se bude odvíjet až v případě dohody města  
se subjekty, které by zde začaly vyvíjet činnost 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období – do doby, než se podaří subjekty s daným 
zaměřením podnikání do města přitáhnout 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 6 
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Pokusit se do města přitáhnout významného investora 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

potencionální investor, odbor RISM MěÚ DKNL  

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
počet dostupných pracovních míst včetně zvýšení variability náplně jejich činnosti 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

samotná komunikace s vybranými investory – náklady do 10 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost 
a inovace, StC 1.1: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.1.1: Rozvoj 
podnikatelských subjektů) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.1: Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti) 

místo realizace projektu 
není vázáno na konkrétní místo – to se bude odvíjet až v případě dohody města  
s daným investorem, který by zde začal vyvíjet činnost 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období – do doby, než se podaří významného 
investora do města přilákat 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1 
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Podpořit vznik nových chráněných dílen 

žadatel projektu město DKNL, podnikatelé mající zájem vytvořit chráněná pracovní místa 

role města motivační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, MPSV, Úřad práce, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL, potencionální 
podnikatelské subjekty se zájmem o tento druh zaměstnání 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení počtu chráněných pracovních míst, větší možnosti uplatnění 
znevýhodněných osob na trhu práce  

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od daného podnikatelského záměru 

co se týče motivační role města a finanční podpory – výše příspěvku se bude odvíjet 
od dohody a schválení Zastupitelstvem města DKNL 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020, OP Z 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby a 
občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a 
dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.1: Podpora 
aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.2: Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých) 

místo realizace projektu bude se odvíjet od daného podnikatelského záměru 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období – do doby, než se podaří subjekt či subjekty 
nabízející chráněná pracovní místa do města přitáhnout 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

organizace zabývající se sociálními službami, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 7 
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Podpořit slaďování rodinného a pracovního života matek s nezletilými dětmi  
za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce 

žadatel projektu 
město DKNL, zaměstnavatelé se zájmem využití možností vedoucích k podpoře 
slaďování rodinného a pracovního života 

role města motivační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPSV, podnikatelské subjekty se zájmem zřídit taková pracovní místa, Úřad práce 
ČR 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zlepšení podmínek pro matky s nezletilými dětmi pro uplatnění na trhu práce 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v případě komunikace s podnikatelskými subjekty za účelem nabádání, aby taková 
pracovní místa zřídila či rozšířila jejich počet – náklady do 10 tis. Kč/rok 

v případě města jako zaměstnavatele – náklady se budou odvíjet od zvolených 
možností vedoucích k podpoření a slaďování rodinného a pracovního života a počtu 
daných vytvořených míst 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

OP Z 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: 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 1.3.3: Zvyšování 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) 

místo realizace projektu 

bude se odvíjet od toho, který podnikatelský subjekt by měl zájem tato pracovní 
místa zřídit 

v případě města jako zaměstnavatele – vybraná budova MěÚ DKNL, kde bude 
pracovní místo zřízeno a kde bude dotyčná pracovat  

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města DKNL, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 6, 7 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 364 Z 473 

Rekonstruovat další silnice II. a III. třídy na území města  
včetně doprovodné infrastruktury 

žadatel projektu Královéhradecký kraj, město DKNL 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

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

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

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 silnice, příp. jejich úseky: III/2854, III/29925, III/29928, II/300, III/30011 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

v roce 2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Královéhradecký kraj – SÚS KHK, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 365 Z 473 

Rekonstruovat místní komunikace na území města 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor ODP a RISM MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední až vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od potřeb konkrétních rekonstruovaných místních komunikací  
(od řádů statisíců až po jednotky mil. Kč) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

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 místo realizace se bude odvíjet od zvolené rekonstruované místní komunikace 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období (alespoň jedna místní komunikace/rok) 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM a ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 366 Z 473 

Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty do místní části Žireč 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Královéhradecký kraj, SS KHK, SÚS KHK, odbor ODP a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů v této části města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 10 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

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 
parcely KN 3784/8, (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN, 564, KN 565 (k. ú. Žirecká 
Podstráň), KN 441/2, KN 442 (k. ú. Žireč Městys) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020–2022 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM a OEMM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 367 Z 473 

Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty do místní části Zboží 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, SS KHK, SÚS KHK, odbor RISM a ODP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů v této části města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 10 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

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 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 

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

varianta B: parcely KN 3573/1, KN 4524, KN 4577, KN 4557, KN 4568, KN 4710,  
KN 4567 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN 590 (k. ú. Zboží u Dvora Králové) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019–2020 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM a OEMM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

v případě varianty A zpracována studie 

v případě varianty B záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 368 Z 473 

Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty do místní části Verdek 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Královéhradecký kraj, SS KHK, SÚS KHK, obec Bílá Třemešná, odbor ODP 
a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů v této části města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 10 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

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 

varianta A: parcely KN 3676/4 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN 908/1 (k. ú. 
Verdek) 

varianta B: parcely KN 3707/1, KN 3707/2, KN 3707/3, KN 3707/4, KN 3806/32  
(k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN 908/4, KN 912, KN 932/2, KN 975/1, KN 1528,  
KN 1530, KN 1792, KN 1793, KN 1794 (k. ú. Verdek), KN 933, KN 934 (k. ú. Nové 
Lesy) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020–2022 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM, OEMM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 369 Z 473 

Zajistit propojení okolních obcí Kuks a Bílá Třemešná s městem Dvůr Králové nad Labem 

žadatel projektu město DKNL, obec Kuks, obec Bílá Třemešná, obec Stanovice 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Královéhradecký kraj, SS KHK, SÚS KHK, obec Kuks, obec Bílá Třemešná, obec 
Stanovice, odbor ODP a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení bezpečnosti a lepší dostupnosti města pro osoby dojíždějící především  
za prací či do školy na kole, rozvoj infrastruktury pro cyklisty-turisty 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek až desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

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 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 bude se odvíjet od zvoleného trasování 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

samospráva dotčených obcí, odbor RISM a OEMM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2, 3, 4 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 370 Z 473 

Zlepšit v centru města situaci řešení dopravy v klidu 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor RISM a ODP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení kapacity parkovacích míst v centru města a jeho nejbližším okolí 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

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) 

místo realizace projektu bude se odvíjet od vytipované lokality/vytipovaných lokalit 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2020 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM, OEMM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 371 Z 473 

Vytvořit záchytné parkoviště 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Královéhradecký kraj, SS KHK, SÚS KHK, odbor RISM a ODP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

vyřešení nedostatku parkovacích míst v centru města, podpora nemotorové 
dopravy v centru města – tj. méně zplodin v ovzduší, větší bezpečnost apod. 

typ projektu investiční 

důležitost projektu v současnosti nízká, v souvislosti s dostavbou R11 vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  
a mobilita, StC 2.3: Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou 
dopravou šetrnou k životnímu prostředí a zvýšit její atraktivitu) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.3.1: Optimalizace 
veřejné dopravy a integrace dopravních systémů) 

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 
bude se odvíjet od zvolené lokality, kde by mohlo být záchytné parkoviště 
vytvořeno 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2022 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 372 Z 473 

Racionalizovat provoz místní hromadné dopravy mezi autobusovým a vlakovým nádražím 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor ODP MěÚ DKNL, České dráhy, a. s., OSNADO,  spol. s r. o. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zajištění optimálního počtu a intenzity spojů MHD na území města  

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od případného navýšení počtu spojů 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  
a mobilita, StC 2.3: Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou 
dopravou šetrnou k životnímu prostředí a zvýšit její atraktivitu) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.3.1: Optimalizace 
veřejné dopravy a integrace dopravních systémů) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 373 Z 473 

Usilovat o vybudování dopravního terminálu 

žadatel projektu město DKNL, Královéhradecký kraj, České dráhy, a. s., OSNADO, spol. s r. o. 

role města iniciační, motivační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, České dráhy, a. s., OSNADO, spol. s r. o., ČEZ, a. s., Královéhradecký kraj, 
odbor ODP, RISM a OEMM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zajištění lepší dopravní obslužnosti města veřejnou dopravou 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost  
a mobilita, StC 2.3: Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou 
dopravou šetrnou k životnímu prostředí a zvýšit její atraktivitu) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 2.3.1: Optimalizace 
veřejné dopravy a integrace dopravních systémů) 

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 

předpokládá se jedna z variant:  

 poblíž Teplárny Dvůr Králové nad Labem 

 poblíž areálu firmy Vánoční ozdoby, DUV – družstvo 

 v oblasti chátrajícího areálu Tiba Zálabí  

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, obor RISM a ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

zpracována studie 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2, 3, 4, 6 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 374 Z 473 

Rekonstruovat a zmodernizovat vlakové nádraží 

žadatel projektu České dráhy, a. s. 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, město DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění infrastruktury související se železniční dopravou 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP D 2014–2020 

prostředky společností České dráhy, a. s., a Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

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 2.2.2: Modernizace 
a rekonstrukce železniční infrastruktury) 

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 st. 43, KN 311/15, KN 311/21 (k. ú. Sylvárov) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019–2020 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, České dráhy, a. s., vedení města 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 375 Z 473 

Pokračovat v průzkumech zaměřených na vyhledání úseků potrubí  
s největším průnikem balastních vod 

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 

odhalení úseků s největším průnikem balastních vod napomůže ke zjištění, které 
úseky je nutné rekonstruovat přednostně 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

2 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

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 kanalizační síť na území města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

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

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 376 Z 473 

Postupně rekonstruovat stávající kanalizační síť 

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 
zkvalitnění sítě technické infrastruktury na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu mil. Kč ročně 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

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 kanalizační síť na území města, která je v nevyhovujícím stavu 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, 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 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 377 Z 473 

Vybudovat splaškovou kanalizační síť v místní části Verdek 

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, v důsledku vybudování pozitivní 
dopady na životní prostředí 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

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 území místní části Verdek 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, 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 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 378 Z 473 

Postupně rekonstruovat stávající vodovodní síť 

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 
zkvalitnění sítě technické infrastruktury na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu mil. Kč ročně 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

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 vodovodní síť na území města, která je v nevyhovujícím stavu 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, 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 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 379 Z 473 

Dokončit výstavbu centrální metropolitní sítě na území města 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor OI MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění a zrychlení přenosu informací 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Informační strategie města Dvůr Králové nad Labem 

místo realizace projektu území místních částí Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, Verdek, Žireč 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor OI MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

na všechny plánované etapy je vydáno územní rozhodnutí, popř. požádáno  
o územní souhlas 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 380 Z 473 

Obnovit pořádání informačních schůzek mezi představiteli města  
a zástupci provozovatelů sítí technické infrastruktury 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

zástupci provozovatelů sítí technické infrastruktury (např. Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.), město DKNL, Technické služby města 
DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zlepšení vztahů mezi vedením města a zástupci provozovatelů sítí technické 
infrastruktury, lepší úroveň spolupráce, sladění představ a zájmů města  
a provozovatelů sítí 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 10 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

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 není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 
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LEDEN 2016 STRÁNKA 381 Z 473 

Zlepšit a rozšířit účinnost uličních hlásičů v záplavové zóně v místech,  
kde je horší slyšitelnost 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL, úsek KRI MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zlepšení kvality přenosu zvuku prostřednictvím varovného systému uličních hlásičů  
a v důsledku toho zvýšení bezpečnosti  

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 500 tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

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 4.1.3: 
Protipovodňová ochrana a prevence) 

místo realizace projektu oblasti v záplavové zóně s horší slyšitelností 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019–2020 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

úsek KRI, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 
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Zabezpečit hrázkování toku Labe podél zastavěného území ve městě 

žadatel projektu Povodí Labe, s. p. 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL, úsek KRI MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení bezpečnosti obyvatel, majetku a všeobecně města jako celku 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek až desítek mil. Kč (bude se odvíjet od rozsahu hrázkovaného území) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

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 4.1.3: 
Protipovodňová ochrana a prevence) 

místo realizace projektu parcela KN 3806/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Povodí Labe, s. p., odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 
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Podpořit rozvoj letiště 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Aeroklub Dvůr Králové n. L., z. s., odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
lepší dostupnost letiště, širší nabídka nabízených služeb 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč (bude se odvíjet od spektra uskutečněných rozvojových 
činností) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

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 4.1: Zdokonalit stav dopravní infrastruktury) 

místo realizace projektu 
parcely KN 109, KN 574/1, (k. ú. Žirecká Podstráň), KN st. 116, KN st. 149,  
KN st. 152/1, KN 112/1, KN 112/13, KN 112/15, KN 118/1, KN 445/1 (k. ú. Žireč 
Městys) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, Aeroklub Dvůr Králové n. L., z. s. 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Zajistit bezbariérové spojení mezi náměstím Václava Hanky  
a prostorem mezi sportovním a zimním stadionem 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zlepšení podmínek mobility především osob na vozíčku a maminek s dětskými 
kočárky 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

Národní rozvojový program mobility pro všechny  

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Národní rozvojový program mobility pro všechny (Opatření: Zpřístupňování 
dopravy, Intervence: Zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy)   

místo realizace projektu parcela KN 260/4 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4, 7 
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Dokončit opravy hřbitova v místní části Žireč 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Osadní výbor Žireč, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zlepšení technického a estetického stavu hřbitova 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 1 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

místo realizace projektu parcely KN st. 56, KN 266 (k. ú. Žireč Ves) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 4 
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Aktualizovat pasporty technické infrastruktury 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

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

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
co nejvíce aktuální podklady pro potřeby zanesení do technické mapy města 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

žádné – bude realizováno v rámci pracovní činnosti odboru OI MěÚ DKNL 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 5: Vyvážený rozvoj  

a správa regionu, StC 5.2: Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí 

Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich regionální disparity) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 5.2.1: Rozvoj  
a podpora strategického a územního plánování) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

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

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 
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Aktualizovat další již zpracované pasporty 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor OI, ŠKS a OŽP MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL, Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
co nejvíce aktuální podklady pro potřeby zanesení do technické mapy města 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

žádné – bude realizováno v rámci pracovní činnosti odboru OI MěÚ DKNL 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 5: Vyvážený rozvoj  

a správa regionu, StC 5.2: Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí 

Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich regionální disparity) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 5.2.1: Rozvoj  
a podpora strategického a územního plánování) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

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

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 
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Vytvořit pasport hrobových míst 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor OI a ŠKS MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
rozšíření dostupných podkladů pro potřeby technické mapy města 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

žádné – bude realizováno v rámci pracovní činnosti odboru OI MěÚ DKNL 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 5: Vyvážený rozvoj  

a správa regionu, StC 5.2: Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí 

Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich regionální disparity) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 5.2.1: Rozvoj  
a podpora strategického a územního plánování) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor OI a VVS MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 
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Vytvořit pasport centrální metropolitní sítě 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

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

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
rozšíření dostupných podkladů pro potřeby technické mapy města 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

žádné – bude realizováno v rámci pracovní činnosti odboru OI MěÚ DKNL 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 5: Vyvážený rozvoj  

a správa regionu, StC 5.2: Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí 

Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich regionální disparity) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 5.2.1: Rozvoj  
a podpora strategického a územního plánování) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020–2022 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor OI MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2 
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Usilovat o dobudování Labské cyklostezky z Kuksu až k údolní nádrži Les Království 

žadatel projektu město DKNL, Královéhradecký kraj 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

KČT DKNL, Královéhradecký kraj, MMR, MD, odbor ODP a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zlepšení kvality cyklistické infrastruktury, zajištění bezpečnějšího propojení obce 
Kuks s městem DKNL a dále směrem k údolní nádrži Les Království 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

dotace ze SFDI 

DS KHK 2014–2016 

DP 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 2.2.3: 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 města DKNL a území obcí Bílá Třemešná a Kuks 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

na území města DKNL odbor RISM a OEMM MěÚ DKNL, mimo území města 
Královéhradecký kraj  

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace 

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

Vybudování úseku Stanovice – Žireč je již řešeno v rámci akčního plánu, v tomto 
případě se jedná o vybudování zbývajících úseků. 
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Navýšit počet doprovodných prvků cyklistické infrastruktury 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

KČT DKNL, MMR, Královéhradecký kraj, odbor RISM MěÚ DKNL, Technické služby 
města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení počtu lokalit s dostupnými službami pro potřeby cyklistů (např. posezení), 
zkvalitnění orientace cyklistů 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

100 tis. Kč až 1 mil. Kč (budou se odvíjet od zvoleného množství doprovodných 
prvků) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

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) 

místo realizace projektu 
lokálně na území města DKNL v souvislosti se stávající či plánovanou infrastrukturou 
pro cyklisty 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, KČT DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Doplnit na území města dopravní navigační informační systém 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

SS KHK, SÚS KHK, odbor ODP, ŠKS a RISM MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
posílení systému orientace na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 70 tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

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) 

místo realizace projektu 
vybrané lokality na území města (např. rozhraní ulic Palackého a Věžní, dále 
křižovatka ulic Fügnerova, Jiráskova a náměstí Republiky atd.) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM, ODP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 393 Z 473 

Zajistit modernizaci stávajících veřejných toalet a navýšit jejich množství 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor RISM MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění poskytovaných služeb souvisejících s cestovním ruchem 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 1 až 3 mil. Kč (v případě rekonstrukce stávajících) 

okolo 5 až 7 mil. Kč (v případě rekonstrukce stávajících a vybudování dalších nových 
veřejných toalet)  

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DP Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.1: Rozšíření  
a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu) 

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) 

místo realizace projektu parcely KN st. 2501, KN st. 4368 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

vydané stavební povolení 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 394 Z 473 

Vytvořit dva parkovací zálivy nebo místa pro turistický autobus 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, odbor RISM, ODP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
posílení infrastruktury potřebné pro cestovní ruch 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

DP Královéhradeckého kraje 

vazby na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.1: Rozšíření  
a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu) 

místo realizace projektu 
parcela KN 598/1 či parcela KN 3525/3 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) či nějaká jiná 
varianta 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 395 Z 473 

Vybudovat vycházkovou a odpočinkovou zónu podél nábřeží řeky Labe 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Povodí Labe, s. p., JUTA, a. s., odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
nárůst ploch veřejné zeleně, zvýšení biodiverzity sídelního prostředí 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 5 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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) 

místo realizace projektu 
parcely KN 187/3, KN 271/1, KN 1743/2, KN 1744/1, KN 2034/1, KN 3532/2,  
KN 3806/1, KN 3806/4, KN 3806/29, KN 3806/39 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 396 Z 473 

Podpořit tematické aktivity v centru města 

žadatel projektu město DKNL 

role města motivační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MAS Královédvorsko, z. s., Okrašlovací spolek města Dvůr Králové nad Labem, další 
neziskové organizace, Technické služby města DKNL, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zpestření a oživení různorodých lokalit na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 200 tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.1: Rozšíření  
a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a Opatření 1.4.2: Zkvalitňování služeb  
a marketingu cestovního ruchu) 

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) 

místo realizace projektu vybrané lokality v centru města a jeho nejbližším okolí 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, oddělení VKV MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3, 4 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 397 Z 473 

Rozšířit prostory a nabídku služeb Městského informačního centra 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zajištění prostorů pro rozšíření nabídky služeb, zkvalitnění dostupného zázemí  
pro potřeby pracovníků v MIC 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

3 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.2: Zkvalitňování 
služeb a marketingu cestovního ruchu) 

místo realizace projektu parcela KN st. 82/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 398 Z 473 

Podpořit rozvoj dostupných služeb na zastávkách veřejné dopravy 

žadatel projektu město DKNL, OSNADO, spol. s r. o., České dráhy, a. s. 

role města motivační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

OSNADO, spol. s r. o., České dráhy, a. s., Technické služby města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení variability služeb dostupných na zastávkách veřejné dopravy 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

náklady se budou odvíjet od počtu zastávek, na kterých dojde k rozšíření 
dostupných služeb 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

místo realizace projektu zastávky veřejné dopravy na území města DKNL 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, oddělení VKV MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 399 Z 473 

Vybudovat kemp v okolí areálu Tyršova koupaliště 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor RISM a OEMM MěÚ DKNL, MAS Královédvorsko, z. s., Technické služby města 
DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
rozšíření dostupných ubytovacích kapacit na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od velikosti a vybavení kempu (předpoklad: náklady v řádu 
jednotek mil. Kč) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.1: Rozšíření  
a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu) 

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) 

místo realizace projektu vytipovaná lokalita v okolí areálu Tyršova koupaliště 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM a OEMM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 400 Z 473 

Revitalizovat Valovou uličku 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, odbor RISM, OŽP a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
oživení této historicky významné lokality 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.1: Ochrana  
a podpora kulturního a historického dědictví regionu) 

místo realizace projektu 
parcely KN 303/3, KN 305, KN 306, KN 307/1, KN 3541/3, KN 3541/5, KN 4120  
(k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2016 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

zpracována projektová dokumentace 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 401 Z 473 

Zapojit se do aktivity revitalizace lokality Braunova Betléma 

žadatel projektu Revitalizace Kuks, o. p. s., město DKNL, obec Stanovice, obec Hřibojedy 

role města motivační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, NPÚ, Královéhradecký kraj 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zlepšení stavu této významné lokality, zkvalitnění prvků doprovodné turistické 
infrastruktury 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

vyjednávání – v řádu tis. Kč/rok 

v případě realizace projektu – v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

DP Královéhradeckého kraje  

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.1: Ochrana  
a podpora kulturního a historického dědictví regionu) 

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) 

místo realizace projektu Betlém v Novém lese u Kuksu a jeho nejbližší okolí 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Revitalizace Kuks, o. p. s., vedení města DKNL, obec Stanovice, obec Hřibojedy 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 402 Z 473 

Iniciovat opravy hradebních zdí zbylých z původního opevnění města 

žadatel projektu soukromí vlastníci, město DKNL 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zlepšení jejich stavu a prodloužení jejich životnosti 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

vyjednávání – v řádu tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Královéhradeckého kraje  

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.1: Ochrana  
a podpora kulturního a historického dědictví regionu) 

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) 

místo realizace projektu vybrané úseky hradebních zdí zbylých z původního opevnění 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

soukromí vlastníci, kteří vlastní části původního opevnění v nevyhovujícím stavu 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 403 Z 473 

Provést restaurování či obnovu dalších kulturních památek na území města 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor RISM, OEMM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zlepšení stavu vybraných kulturních památek na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.1: Ochrana  
a podpora kulturního a historického dědictví regionu) 

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) 

místo realizace projektu 
parcely KN 242, KN 1131/17 a KN 4254 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN 220/17 
(k. ú. Žireč Městys), KN 227, KN 405/2 (k. ú. Žireč Ves) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM a OEMM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3 

  



Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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Rozvinout společnou propagaci ve spolupráci  
město Dvůr Králové nad Labem – zoo – Kuks 

žadatel projektu město DKNL, ZOO Dvůr Králové, a. s., obec Kuks 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

IC v širokém okolí města, MAS Královédvorsko, z. s., Královéhradecký kraj, Hospital 
Kuks, odbor ŠKS, oddělení VKV MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení povědomí o vybraných lokalitách, zintenzivnění spolupráce daných subjektů 
– v konečném důsledku přinese zvýšení počtu návštěvníků 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 200 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.2: Zkvalitňování 
služeb a marketingu cestovního ruchu) 

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 2.3: Zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit dobu pobytu 
návštěvníků v území) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3 
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Zajistit větší propagaci města jako destinace cestovního ruchu 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

IC v širokém okolí města, MAS Královédvorsko, z. s., odbor ŠKS MěÚ DKNL, 
Královéhradecký kraj, Královská věnná města, Podzvičinsko, oddělení VKV MěÚ 
DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení povědomí o městě, zvýšení počtu návštěvníků, což přinese v konečném 
důsledku finanční prostředky, pracovní místa 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 100 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.2: Zkvalitňování 
služeb a marketingu cestovního ruchu) 

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 2.3: Zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit dobu pobytu 
návštěvníků v území) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3 
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LEDEN 2016 STRÁNKA 406 Z 473 

Zajistit větší propagaci dostupných služeb z pohledu cestovního ruchu 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

IC v širokém okolí města, MAS Královédvorsko, z. s., odbor ŠKS MěÚ DKNL, oddělení 
VKV MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení povědomí o vybraných službách dostupných ve městě a souvisejících 
s cestovním ruchem  

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 80 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.2: Zkvalitňování 
služeb a marketingu cestovního ruchu a 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 2.3: Zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit dobu pobytu 
návštěvníků v území) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

na zvýšení propagace vybraných dostupných služeb se již intenzivně pracuje 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3 
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Zvýšit množství cizojazyčných materiálů 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, MAS Královédvorsko, z. s., odbor ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení nabídky propagovaných míst cizojazyčnou formou, přizpůsobení nabídky 
materiálů spektru zahraničních návštěvníků 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 30 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.2: Zkvalitňování 
služeb a marketingu cestovního ruchu) 

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 2.3: Zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit dobu pobytu 
návštěvníků v území) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3 

  



Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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Využít historického potenciálu města – objekty, události, významné osobnosti 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MAS Královédvorsko, z. s., ZOO Dvůr Králové, a. s., odbor ŠKS MěÚ DKNL, Městské 
muzeum Dvůr Králové nad Labem 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zatraktivnění města pro návštěvníky, nárůst návštěvnosti města jako takového, 
především pak jeho centra 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od rozsahu využití historického potenciálu 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.2: Zkvalitňování 
služeb a marketingu cestovního ruchu) 

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 2.3: Zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit dobu pobytu 
návštěvníků v území) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3 
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Zužitkovat potenciál řeky Labe 

žadatel projektu město DKNL, Povodí Labe, s. p. 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Povodí Labe, s. p., obec Bílá Třemešná, obec Stanovice, obec Kuks, odbor RISM 
a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

nárůst počtu turistů, kteří navštíví město, přehradu Les Království, Hospital Kuks  
a jejich okolí 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 1 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.1: Rozšíření  
a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu) 

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 SC 2.2: Podpořit 
rozvoj nových forem cestovního ruchu) 

místo realizace projektu 

parcely KN 1216/2 (k. ú. Bílá Třemešná), KN 4709, KN 3806/1, KN 3807, KN 3808  
(k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN 1988/1 (k. ú. Choustníkovo Hradiště), KN 378  
(k. ú. Kašov), KN 550, KN 558, KN 559 (k. ú. Kuks), KN 844, KN 937 (k. ú. Nové Lesy),  
KN 369/1, KN 370/1, KN 370/2, KN 373, KN 374 (k. ú. Stanovice u Kuksu), KN 975/1, 
KN 976, KN 977/1, KN 1530 (k. ú. Verdek), KN 631 (k. ú. Zboží u Dvora Králové),  
KN 456, KN 458/1, KN 458/6, KN 459 (k. ú. Žireč Městys), KN 431, KN 432/1 (k. ú. 
Žireč Ves) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3 
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Iniciovat využití údolní nádrže Les Království k rekreačním účelům 

žadatel projektu Povodí Labe, s. p. 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MK, NPÚ, Královéhradecký kraj, obec Bílá Třemešná, obec Nemojov, město DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
využití potenciálu přehrady z pohledu cestovního ruchu a volného času 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

vyjednávání – v řádu tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.1: Ochrana  
a podpora kulturního a historického dědictví regionu) 

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) 

místo realizace projektu údolní nádrž Les Království a její nejbližší okolí 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, Povodí Labe, s. p. 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Více propagovat regionální produkt 

žadatel projektu město DKNL, výrobci regionálních produktů 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

CARLA, spol. s r. o., Vánoční ozdoby, DUV – družstvo, Královéhradecký kraj, odbor 
ŠKS MěÚ DKNL, Podzvičinsko, z. s. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zviditelnění města, výrobců regionálních produktů, což v konečném důsledku bude 
mít pozitivní multiplikační efekt 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 50 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.2: Zkvalitňování 
služeb a marketingu cestovního ruchu) 

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 2.3: Zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit dobu pobytu 
návštěvníků v území) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 3 
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Zkvalitnit areál zimního stadionu včetně jeho lepší dostupnosti 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, odbor RISM MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění zařízení a ploch pro potřeby volnočasových aktivit především v oblasti 
sportu 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu 
KN st. 18, KN st. 5243, KN 260/8, KN 303/4, KN 3541/3 (k. ú. Dvůr Králové  
nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

zpracována projektová dokumentace 

doplňující informace 

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

Výměna chladicího zařízení v objektu zimního stadionu je řešena již v rámci akčního 
plánu, v tomto případě se jedná o zbývající prvky. 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 413 Z 473 

Provést rekonstrukce doprovodného zázemí všesportovního stadionu pod Hankovým 
domem 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Královéhradecký kraj, Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., TJ 
Sokol Dvůr Králové nad Labem, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL, Technické služby 
města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění zařízení a ploch pro potřeby volnočasových aktivit především v oblasti 
sportu 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 10 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu parcely KN 260/4 a KN st. 2962 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2021–2022 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 414 Z 473 

Rekonstruovat sportovní halu na nábřeží J. Wolkera 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Královéhradecký kraj, Střední škola informatiky a služeb, odbor RISM a OEMM  
MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění zařízení a ploch pro potřeby volnočasových aktivit především v oblasti 
sportu 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 8 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu parcela KN st. 862/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019–2020 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 415 Z 473 

Rekonstruovat stadion v Podharti 

žadatel projektu JUTA, a. s. 

role města iniciační a motivační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

město DKNL, Královéhradecký kraj, Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, 
z. s. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění zařízení a ploch pro potřeby volnočasových aktivit především v oblasti 
sportu 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

prostředky společnosti JUTA, a. s. 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu 
parcely KN 1081/7, KN 1084/1, KN 1084/13, KN 1084/14, KN 1084/15, KN 1084/16 
(vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

JUTA, a. s. 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 416 Z 473 

Rekonstruovat budovu č. p. 1620, Dům dětí a mládeže JEDNIČKA 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, NPÚ, příspěvková organizace města DDM JEDNIČKA, odbor RISM, OEMM 
a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění a zajištění odpovídajícího stavu budovy DDM Jednička 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 30 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu 
parcely KN st. 1943, KN 1100/1, KN 1100/2, KN 1100/3 (k. ú. Dvůr Králové  
nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 a dále (bude se odvíjet od dohody města s NPÚ) 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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 417 Z 473 

Podporovat revitalizaci hřišť 

žadatel projektu město DKNL, JUTA, a. s. 

role města realizační, motivační i iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

město DKNL, JUTA, a. s., Královéhradecký kraj, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL, 
Technické služby města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zlepšení kvality infrastruktury pro volnočasové aktivity 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od počtu revitalizovaných hřišť (předpoklad: v řádu jednotek  
mil. Kč) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

prostředky společnosti JUTA, a. s. 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu parcela KN 2005 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) a další zvolené lokality 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

JUTA, a. s., odbor RISM MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4, 6 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 418 Z 473 

Rekonstruovat budovu Hankova domu 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MK, NPÚ, Královéhradecký kraj, Hankův dům, městské kulturní zařízení, odbor 
RISM, OEMM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění technického stavu městského kulturního zařízení, zlepšení jeho 
dostupnosti 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

15–20 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Program záchrany architektonického dědictví 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.1: Ochrana  
a podpora kulturního a historického dědictví regionu a Opatření 3.4.2: Rozvoj 
kultury v regionu) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu parcela KN st. 327 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období (realizace jednotlivých rekonstrukcí bude 
probíhat ve více etapách) 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 419 Z 473 

Pokračovat v rekonstrukci Tyršova koupaliště 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, MŠMT, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL, Technické služby města 
DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity a cestovní ruch 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek až desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP programy MŠMT 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu parcely KN st. 2049 a KN 1910/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

rozpracována projektová dokumentace 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 420 Z 473 

Zajistit vybudování pódia na náměstí 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

podpora kulturní činnosti ve městě, větší variabilita prostorů pro pořádání různých 
společenských akcí  

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 1 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.2: Rozvoj 
kultury v regionu) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu 
parcela KN 289/1 či KN 3524/7 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) či nějaká jiná zvolená 
lokalita 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 421 Z 473 

Vytvořit workoutové hřiště i v dalších lokalitách města 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
nárůst dostupné infrastruktury pro volnočasové aktivity 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 70 tis. Kč/jedno hřiště 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu 
možné lokality pro realizaci: parcely KN 818/1, KN 1100/1, KN 1594/3 (k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem) či nějaké jiné zvolené lokality 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Rozšířit možnosti in-line bruslení 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Královéhradecký kraj, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení variability volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 3–4 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

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) 

místo realizace projektu 
parcely KN 4106/1, KN 4106/2, KN 4107/1, KN 4107/2 (k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 4 
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Vytipovat a vytvořit dráhu pro singletrack 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Královéhradecký kraj, MAS Královédvorsko, z. s., Lesy města Dvůr Králové  
nad Labem, s. r. o., odbor RISM MěÚ DKNL, zainteresované neziskové organizace 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení variability volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 10 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

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 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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu 

Předpokládané vhodné lokality, kde by mohla být dráha vytvořena: 

 v lesích severně či severozápadně od areálu nemocnice 

 v jihozápadní až jižní části města v okolí přírodní památky Čertovy hrady 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Uvažovat o rekonstrukci budovy bývalých městských lázní 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, NPÚ, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění infrastruktury vhodné pro volnočasové aktivity a cestovní ruch 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 1: Konkurenceschopnost  
a inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu 
jako významné složky regionální ekonomiky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.4.1: Rozšíření  
a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu) 

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) 

místo realizace projektu parcela KN st. 145 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4 
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Uvažovat o výstavbě krytého bazénu 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení variability dostupných volnočasových aktivit 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu 

samotné vytvoření posouzení záměru a studie proveditelnosti není vázáno  
na konkrétní místo  

v případě realizované výstavby bazénu někdy v budoucnu se místo bude odvíjet  
od zpracovaných podkladových materiálů, kde by mohl krytý bazén vzniknout 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2022 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2, 3, 4 
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Vytvořit komunitní centrum ve městě 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, zájmové spolky na území města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

rozvoj a zkvalitnění dostupného zázemí pro potřeby zájmových spolků a konání 
jejich činností 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od vybrané budovy a potřebných finančních prostředků na její 
úpravy dle požadavků pro vznik komunitního centra 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost a SC 3.2: 
Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných společenských 
jevů (kriminalita, drogová závislost, alkoholismus, vandalství, gamblerství, …) 

místo realizace projektu 

varianta 1: současná budova DDM v případě, kdy budou pro potřeby DDM zajištěny 
již vhodnější prostory (parcela KN st. 1943, k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

další varianty: podle zvážení vedení města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále – do doby, než se podaří komunitní centrum vytvořit 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

zainteresované neziskové organizace, odbor RISM, ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 4 
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Zajistit odpovídající zázemí pro potřeby loutkářů ve městě 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, Loutkářský spolek Klíček, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

rozvoj a zkvalitnění dostupného zázemí pro potřeby zájmových spolků a konání 
jejich činností 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od vybrané budovy a potřebných finančních prostředků nutných  
na její úpravy dle potřeb loutkářů 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

DP Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.2: Rozvoj 
kultury v regionu) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost a SC 3.2: 
Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných společenských 
jevů (kriminalita, drogová závislost, alkoholismus, vandalství, gamblerství,…) 

místo realizace projektu 

nabízejí se následující varianty (všechny uvedené parcely jsou v k. ú. Dvůr Králové  
nad Labem):  

 budova knihovny Slavoj (parcela KN st. 461/1) 

 balkon kina Svět (parcela KN st. 992/1) 

 současná budova DDM (parcela KN st. 1943) 

 případně nějaká jiná budova dle rozhodnutí vedení města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále – do doby, než se podaří odpovídající zázemí zajistit 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 4 
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Zajistit větší využití parku Schulzovy sady 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Královéhradecký kraj, odbor RISM MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení variability dostupných volnočasových aktivit v největším parku ve městě 

typ projektu investiční i neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od množství zvolených prvků (např. hřiště) vedoucích k většímu 
využití parku 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost a SC 3.2: 
Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných společenských 
jevů (kriminalita, drogová závislost, alkoholismus, vandalství, gamblerství,…) 

místo realizace projektu parcely KN 659/2, KN 660/1, KN 680, KN 3608/2 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, Technické služby města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 4 
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Najít vhodné aktivity pro využití přírodního areálu v zoo 

žadatel projektu ZOO Dvůr Králové, a. s., město DKNL 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MAS Královédvorsko, z. s. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

větší nabídka dostupných volnočasových aktivit, využití přírodního amfiteátru 
přiláká do města více návštěvníků 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od množství a povahy zvolených vhodných aktivit 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

prostředky společnosti ZOO Dvůr Králové, a. s. 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 2.3: Zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit dobu pobytu 
návštěvníků v území 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) 

místo realizace projektu parcela KN st. 2899 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále – do doby, než se podaří vhodné aktivity najít 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

ZOO Dvůr Králové, a. s. 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3, 4 
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Vytvořit Plán péče a údržby veřejné zeleně na území města 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., Technické služby města DKNL, odbor OI 
a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

vytvoření povede ke zkvalitnění údržby ŽP v budoucnosti a k šetrnějšímu  
a ekologičtějšímu přístupu v oblasti ŽP 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

žádné – bude realizováno v rámci pracovní činnosti odboru OŽP MěÚ DKNL 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 4: Environmentální 
prostředí a sítě, StC 4.4: Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat  
o krajinu a přírodní ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického 
vzdělávání, výchovy a osvěty) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor OŽP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 431 Z 473 

Revitalizovat park Schulzovy sady a zajistit jeho průběžnou péči 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Technické služby města DKNL, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění stavu parku prostřednictvím provedení komplexních úprav vegetace  
a doprovodné infrastruktury 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 10 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

Národní program Životní prostředí 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 (TOb: Ochrana 
přírody a krajiny, Priorita: Zlepšení kvality prostředí v sídlech) 

místo realizace projektu parcely KN 659/2, KN 660/1, KN 680, KN 3608/2 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020–2021 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor OŽP a RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 432 Z 473 

Revitalizovat další plochy veřejné zeleně na území města 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Technické služby města DKNL, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění stavu ploch veřejné zeleně prostřednictvím provedení komplexních 
úprav vegetace a doprovodné infrastruktury 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

Národní program Životní prostředí 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 (TOb: Ochrana 
přírody a krajiny, Priorita: Zlepšení kvality prostředí v sídlech) 

místo realizace projektu vybrané plochy veřejné zeleně na území města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor OŽP a RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 433 Z 473 

Zatraktivnit vytipované veřejné plochy vybranými prvky zeleně 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Technické služby města DKNL, zainteresované neziskové organizace, odbor RISM a 
OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zlepšení vzhledu vytipovaných veřejných ploch a jejich oživení  

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 50 tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

bez vazby na strategické dokumenty 

místo realizace projektu vybrané veřejné plochy na území města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 434 Z 473 

Realizovat výsadbu nových alejí 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Technické služby města DKNL, odbor OŽP a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení množství zeleně ve městě 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 500 tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DP Nadace Partnerství, Nadace ČEZ 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 (TOb: Ochrana 
přírody a krajiny, Priorita: Zlepšení kvality prostředí v sídlech) 

místo realizace projektu vybrané lokality na území města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor OŽP a RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 435 Z 473 

Vybudovat arboretum ve vytipované lokalitě 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Technické služby města DKNL, odbor OŽP, OEMM a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení množství zeleně ve městě 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od velikosti arboreta a od zvolené sbírky dřevin  

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DP Nadace Partnerství 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 (TOb: Ochrana 
přírody a krajiny, Priorita: Zlepšení kvality prostředí v sídlech) 

místo realizace projektu 
uvažovanou lokalitou je areál Elišákovy cihelny (parcely KN st. 2493, KN st. 2473,  
KN 2223, k. ú. Dvůr Králové nad Labem), případně může být zvolena i jiná lokalita 
podle potřeb města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor OŽP, RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3, 4, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 436 Z 473 

Zpestřit náměstí T. G. Masaryka zelení 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Technické služby města DKNL, zainteresované neziskové organizace, odbor RISM a 
OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zpestření a oživení centrálního náměstí ve městě 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 30 tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

bez vazby na strategické dokumenty 

místo realizace projektu parcela KN 3524/7 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 437 Z 473 

Vytvořit vodní plochu s možností koupání 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Technické služby města DKNL, Povodí Labe, s. p., Lesy města Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o., odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení variability dostupných volnočasových aktivit pro obyvatele a návštěvníky 
města, posílení přírodních prvků ve městě 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit 
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

místo realizace projektu 
v úvahu připadá některá z vodních ploch, které jsou ve městě plánovány (buď  
v lokalitě Podharť či v lokalitě Městská Podstráň, případně v některé jiné lokalitě) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 3, 4, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 438 Z 473 

Uvažovat o vytvoření vodní plochy v parku Schulzovy sady 

žadatel projektu město DKNL, Povodí Labe, s. p. 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

Technické služby města DKNL, Povodí Labe, s. p., odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zpestření prostředí parku Schulzovy sady 

typ projektu investiční 

důležitost projektu nízká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 (TOb: Ochrana 
přírody a krajiny, Priorita: Zlepšení kvality prostředí v sídlech) 

místo realizace projektu parcely KN 659/2, KN 3802/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2022 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, Povodí Labe, s. p., odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 4, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 439 Z 473 

Rozšířit funkce a modernizovat sběrný dvůr 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Královéhradecký kraj, Technické služby města DKNL, odbor RISM a OŽP MěÚ 
DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zajištění odpovídajících dopravních podmínek, rozšíření funkcí sběrného dvora, 
zvýšení komfortu při odevzdávání odpadů 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek až desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

prostředí a sítě, StC 4.2: Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické 

zátěže na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.2.1: Podpora 
efektivního a ekologického odpadového hospodářství) 

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 4.4: Zkvalitnit systém nakládání s odpady) 

místo realizace projektu 
parcely KN 2253/1, KN 2253/6, KN 2264/1, KN 2267/5, KN 2267/7 (k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2020 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 440 Z 473 

Zajistit výstavbu kompostárny 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Královéhradecký kraj, Technické služby města DKNL, odbor RISM, OEMM a 
OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

dostupnost kompostárny v SO ORP DKNL, úspora nákladů vynaložených na dopravu 
v důsledku poměrně velké dojezdové vzdálenosti ke koncovému zařízení v současné 
době 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 30 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

prostředí a sítě, StC 4.2: Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické 

zátěže na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.2.1: Podpora 
efektivního a ekologického odpadového hospodářství) 

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 4.4: Zkvalitnit systém nakládání s odpady) 

místo realizace projektu 
nabízí se využití prostoru některého ze současných areálů brownfields, které svojí 
plochou budou splňovat územní požadavky pro její výstavbu, či podle potřeb  
a požadavků města bude zvolena jiná lokalita  

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále – do doby, než se podaří výstavbu kompostárny realizovat 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Technické služby města DKNL, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 441 Z 473 

Navýšit počet kontejnerů na separovaný sběr 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Královéhradecký kraj, Technické služby města DKNL, odbor RISM, OEMM a 
OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

dostatečná kapacita kontejnerů, čisté prostředí v blízkém okolí jejich stání, více 
lokalit s dostupnými kontejnery 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 750 tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

prostředí a sítě, StC 4.2: Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické 

zátěže na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.2.1: Podpora 
efektivního a ekologického odpadového hospodářství) 

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 4.4: Zkvalitnit systém nakládání s odpady) 

místo realizace projektu v současných místech kontejnerových stání, další lokality dle požadavků města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor OŽP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 442 Z 473 

Rozšířit počet tříděných komodit 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Královéhradecký kraj, Technické služby města DKNL, odbor RISM, OEMM 
a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

větší množství vytříděných separovaných složek odpadu, zlepšení kvality separace 
odpadů 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

okolo 2 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

prostředí a sítě, StC 4.2: Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické 

zátěže na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.2.1: Podpora 
efektivního a ekologického odpadového hospodářství) 

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 4.4: Zkvalitnit systém nakládání s odpady) 

místo realizace projektu 
samotné zajištění rozšíření počtu tříděných komodit – bez vazby na konkrétní místo; 
rozmístění kontejnerů pro vybrané nově tříděné komodity – v současných místech 
kontejnerových stání či jiné řešení dle požadavků města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor OŽP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5 

  



Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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Zvýšit povědomí, jak nakládat s odpady a jak být šetrnější k životnímu prostředí 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Královéhradecký kraj, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zvýšení povědomí obyvatel o ochraně životního prostředí a odpadovém 
hospodářství, v důsledku – více vytříděného odpadu 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 30 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

SFŽP – Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 

Národní program Životní prostředí 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

prostředí a sítě, StC 4.4: Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat  

o krajinu a přírodní ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického 

vzdělávání, výchovy a osvěty) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.4.3: Podpora 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) 

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 4.4: Zkvalitnit systém nakládání s odpady) 

místo realizace projektu 

v případě uskutečnění semináře – zvolená veřejná budova 

v případě posílení kladení důrazu na ekologickou výchovu – v budovách místních ZŠ  
i MŠ 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor OŽP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5, 6 
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Realizovat činnosti za účelem odstranění lokalit starých ekologických zátěží 

žadatel projektu subjekty vlastnící tyto lokality, město DKNL 

role města převážně iniciační, částečně také realizační a může být i motivační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

město DKNL, MŽP, Královéhradecký kraj, Technické služby města DKNL, odbor 
RISM, OEMM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění životního prostředí na území města, odstranění potenciálně 
nebezpečných lokalit v důsledku kontaminace půdy, vod apod. 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek až stovek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

Národní program Životní prostředí 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

prostředí a sítě, StC 4.2: Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické 

zátěže na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.2.2: Eliminace 
ekologických zátěží) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 1: Zaměstnanost a podnikání, StC: Vytvořit na území MAS vhodné 
podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité pracovní 
příležitosti, SC 1.3: Zvýšit rozvoj průmyslu využitím stávajících (včetně nevyužitých), 
objektů, ploch a infrastruktury) 

místo realizace projektu 
lokality jmenované v aktivitě Realizovat činnosti za účelem odstranění lokalit starých 
ekologických zátěží v rámci opatření 5.2.2 Předejít negativním vlivům na životní 
prostředí v důsledku realizace preventivních opatření 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 5 

  



Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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Podpořit prevenci vzniku odpadů 

žadatel projektu 
podnikatelské subjekty mající zájem určitým způsobem podpořit prevenci vzniku 
odpadů 

role města převážně iniciační, může být i motivační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

město DKNL, MŽP, Královéhradecký kraj, Technické služby města DKNL, odbor RISM 
a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

podpora zkvalitnění životního prostředí na území města, potenciální možnosti 
uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od daného podnikatelského záměru 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

Národní program Životní prostředí 

DS KHK 2014–2016 

prostředky daného podnikatelského subjektu 

případně vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

prostředí a sítě, StC 4.2: Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické 

zátěže na území Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 4.2.1: Podpora 
efektivního a ekologického odpadového hospodářství) 

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 4.4: Zkvalitnit systém nakládání s odpady) 

místo realizace projektu bude se odvíjet od daného podnikatelského záměru 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

subjekt mající zájem určitým způsobem podpořit prevenci vzniku odpadů  
ve spolupráci s odborem OŽP MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5 

  



Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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Vytvořit umělé vodní plochy 

žadatel projektu město DKNL, vlastníci dotčených pozemků 

role města iniciační a realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

město DKNL, MŽP, Královéhradecký kraj, ÚZSVM, SPÚ, Lesy města Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o., odbor RISM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení ochrany města proti suchu a před povodněmi 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

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 4.1.3: 
Protipovodňová ochrana a prevence) 

místo realizace projektu 

1. navržená lokalita – parcely KN 3263/5, KN 3315/2, KN 3315/5, KN 3324/2,  
KN 3327/8 (vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

2. navržená lokalita – parcely KN 2087/1, KN 2087/2, KN 2087/3, KN 2087/4,  
KN 2099/1, KN 2100, KN 2101/1, KN 2105, KN 2113/1, KN 2113/2, KN 2116,  
KN 2122, KN 2123, KN 3755, KN 3758, KN 3760 (vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 4, 5 
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Zajistit vytvoření poldru v místní části Žireč 

žadatel projektu Povodí Labe, s. p. 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

město DKNL, MŽP, Královéhradecký kraj, odbor OEMM a OŽP MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zlepšení protipovodňové ochrany území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek až desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

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 4.1.3: 
Protipovodňová ochrana a prevence) 

místo realizace projektu parcela KN 504 (k. ú. Žireč Městys) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018-2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Povodí Labe, s. p. 

stav připravenosti 
projektu 

zpracována projektová dokumentace, provedeno geodetické zaměření stavby  
a vyhotovení geometrických plánů 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5 
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Sjednotit zobrazení informací o výšce hladin na rizikových tocích ve městě,  
instalovat srážkoměr 

žadatel projektu město DKNL, Povodí Labe, s. p. 

role města iniciační i realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, Královéhradecký kraj, odbor OI, OŽP MěÚ DKNL, úsek KRI MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

odpovídající zobrazení informací o výšce hladin na rizikových tocích ve městě, 
zajištěn přístup k datům obyvatelům města, dostupné měření intenzity srážek 

typ projektu investiční i neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 30 tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

DS KHK 2014–2016 

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 4.1.3: 
Protipovodňová ochrana a prevence) 

místo realizace projektu 
parcela KN 3806/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) – v případě umístění srážkoměru 

sjednocení informací o výšce hladin není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Povodí Labe, s. p., úsek KRI a oddělení VKV MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 5 

  



Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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Rekonstruovat tělocvičny a hřiště sloužící především pro potřeby škol 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, MMR, MŠMT, Královéhradecký kraj, ZŠ Strž, ZŠ Schulzovy sady, podle potřeby 
další školy na území města, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění doprovodné infrastruktury sloužící především pro potřeby škol 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

EU – IROP 2014–2020 

národní DP MŠMT 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu) 

místo realizace projektu 
parcely KN st. 485 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN st. 27 (k. ú. Žireč Městys)  
a tělocvičny v dalších budovách podle potřeb rekonstrukce či nikoliv (vyjma 
sportovní haly na nábřeží J. Wolkera, která je uvedena jako samostatná aktivita)  

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 4, 6 
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LEDEN 2016 STRÁNKA 450 Z 473 

Rekonstruovat budovy ZŠ Schulzovy sady 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, MMR, ZŠ Schulzovy sady, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zkvalitnění technického stavu budov ZŠ Schulzovy sady, více dostupných speciálních 
učeben, zkvalitnění zázemí pro potřeby zaměstnanců školy, bezbariérový přístup  
do budov školy 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu) 

místo realizace projektu parcely KN st. 132 a KN st. 485 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2020–2021 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 6 
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Pokračovat v opravách budovy gymnázia 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, MMR, Gymnázium DKNL, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění technického stavu budovy gymnázia 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu mil. Kč ročně 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu) 

místo realizace projektu parcela KN st. 320 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 452 Z 473 

Realizovat energeticky úsporná opatření dalších budov škol a školských zařízení  
na území města 

žadatel projektu 
město DKNL, Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna, Střední škola 
informatiky a služeb 

role města realizační, iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, MMR, Královéhradecký kraj, Základní škola a Praktická škola DKNL,  
ZŠ Schulzovy sady, Léčebna zrakových vad, ZŠ Strž, MŠ Elišky Krásnohorské, podle 
potřeby další školy a školská zařízení na území města, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zkvalitnění objektů škol a školských zařízení 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP ŽP 2014–2020 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu) 

místo realizace projektu 
parcely KN st. 245, KN st. 348/1, KN st. 864, KN st. 1047, KN st. 2170 (k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem), KN st. 99/1 (k. ú. Verdek), KN st. 27 (k. ú. Žireč Městys) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna, Střední škola 
informatiky a služeb 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 453 Z 473 

Zvýšit zabezpečení škol a školských zařízení 

žadatel projektu 
město DKNL, Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna, Střední škola 
informatiky a služeb 

role města realizační, iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŽP, MMR, Královéhradecký kraj, školy a školská zařízení na území města 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
zvýšení ochrany budov škol a jejich návštěvníků 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

1–2 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

národní DP MŠMT 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Bezpečnostní strategie České republiky 2015: Strategie prevence a potlačování 
bezpečnostních hrozeb 

místo realizace projektu budovy škol a školských zařízení na území města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL, Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna, Střední škola 
informatiky a služeb 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 454 Z 473 

Zajistit vhodnější prostory pro potřeby Domu dětí a mládeže JEDNIČKA 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, DDM Jednička, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
větší prostory pro plný rozvoj činnosti DDM Jednička 

typ projektu 
investiční (nezbytné rekonstrukce pro potřeby DDM v nových prostorech)  
i neinvestiční (samotné hledání nových prostor) 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od rozsahu nezbytných rekonstrukcí 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu) 

místo realizace projektu 

uvažovány jsou následující budovy:  

 budova v Komenského ulici č. p. 795 (parcely KN st. 73, KN st. 5525,  
KN st. 5526 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

 budova v Legionářské ulici č. p. 407 (parcela KN st. 132 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále – do doby, než se podaří vhodnější prostory najít 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor OEMM a RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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 455 Z 473 

Zlepšit prostorové možnosti školních družin a školních klubů 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, školská zařízení (typ školní družina, školní klub) jednotlivých škol ve městě, 
odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zlepšení prostorových možností pro činnost a fungování školních družin a školních 
klubů 

typ projektu 
investiční (rekonstrukce za účelem rozšíření stávajících prostor) či neinvestiční 
(vytipování nových prostor) 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od rozsahu případných nezbytných rekonstrukcí 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu) 

místo realizace projektu budovy škol, ve kterých se nachází školní družina či školní klub 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále – do doby, než se podaří prostorové možnosti zlepšit či vhodnější 
prostory najít 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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 456 Z 473 

Podpořit vzdělávání seniorů 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, MAS Královédvorsko, z. s., Městská knihovna Slavoj ve DKNL, odbor ŠKS MěÚ 
DKNL, podle potřeby některá ze ZŠ, Klub důchodců v Sadové, Klub důchodců Žireč 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
posílení schopností a dovedností lidí v důchodovém věku 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 15 tis. Kč/měsíc 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

příspěvky zapojených seniorů 

vazby na strategické 
dokumenty 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 
kraje 2012–2016 (Kapitola 3: Strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací 
soustavy a způsob jejich realizace a podpory v jednotlivých oblastech, část 3.5: Další 
vzdělávání v rámci celoživotního učení) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu, SC 6.4: Podpořit celoživotní vzdělávání) 

místo realizace projektu 
budova knihovny Slavoj (parcela KN st. 461/1, k. ú. Dvůr Králové nad Labem)  
či nějaká jiná zvolená budova 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 6 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 457 Z 473 

Usilovat o vznik středního odborného učiliště ve městě 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MŠMT, MMR, Královéhradecký kraj, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

propojení nabídky a poptávky pracovní síly a zaměstnavatelů ve městě, zlepšení 
podmínek žáků se na trhu práce uplatnit 

typ projektu 
neinvestiční (samotné vyvinuté úsilí o vznik), investiční (v případě rekonstrukcí 
vytipovaného objektu pro potřeby vzniku učiliště) 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od toho, zdali se podaří vznik učiliště ve městě vyjednat 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

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

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu) 

místo realizace projektu 

samotná jednání nejsou vázána na konkrétní místo 

pokud se podaří vznik učiliště ve městě odsouhlasit, místo realizace bude určeno  
na základě rozhodnutí města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období – do doby, než se podaří uvedený záměr 
realizovat 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 2, 6 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 458 Z 473 

Podpořit vzdělávání vedení města, zaměstnanců města a zaměstnanců organizací 
zřízených městem za účelem modernizace veřejné správy  

a zlepšování poskytovaných služeb MěÚ 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MPSV, organizace zřizované městem 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

podpora zvýšení úrovně znalostí a dovedností osob ve vedení města, zaměstnanců 
města a zaměstnanců organizací zřízených městem 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od počtu uskutečněných školení 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP Z 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 5.1.1: Efektivizace 
procesů veřejné správy) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor KTÚ MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 1, 6 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 459 Z 473 

Pokračovat v projektu Města vzdělávání 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

EDUin, o. p. s., odbor ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zapojení do projektu se ve městě setkalo s velmi kladným ohlasem, proto je dobré 
v něm pokračovat 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 6: Školství, StC: Vytvořit kvalitní systém vzdělávání a podpořit 
provázanost struktury středoškolského a učňovské vzdělání s požadavky pracovního 
trhu) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 6 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 460 Z 473 

Uvažovat o vytvoření zařízení jeslového typu 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

odbor ŠKS a RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
dostupné zařízení jeslového typu na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu desítek tis. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

EU – OP Z 2014–2020 

EU – IROP 2014–2020 

vazby na strategické 
dokumenty 

bez vazby na strategické dokumenty 

místo realizace projektu 
místo realizace se bude odvíjet od toho, zdali zařízení jeslového typu vznikne – 
pokud ano, bude se místo odvíjet od rozhodnutí vedení města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor ŠKS a RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 6 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 461 Z 473 

Podpořit využití sportovišť u škol široké veřejnosti 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

jednotlivé školy na území města, zájmové spolky fungující ve městě, odbor ŠKS MěÚ 
DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

větší využití školních sportovišť, zlepšení procesu využití sportovišť i pro širokou 
veřejnost 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

zanedbatelné 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.4.3: Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit) 

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 3.1: Zlepšit podmínky pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost) 

místo realizace projektu sportoviště v areálech jednotlivých škol ve městě 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017–2018 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL ve spolupráci s řediteli škol a Městskou policií DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

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

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 462 Z 473 

Rekonstruovat další dvě patra Domu Žofie 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, odbor RISM a ŠKS  
MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
nové kapacity sociálního bydlení ve městě 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 10 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní  
a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.1: Podpora 
aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

místo realizace projektu parcela KN st. 1160 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2018–2019 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr (projektová dokumentace by měla být zpracována v roce 2016) 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 7 
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Podpořit ubytování pro sociálně slabé občany 

žadatel projektu město DKNL, soukromé subjekty se zájmem tyto služby provozovat 

role města motivační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, MPSV, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, soukromé 
subjekty se zájmem tyto služby provozovat, odbor RISM, OEMM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
nové kapacity sociálního bydlení ve městě 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od zvoleného rozsahu nově budovaných kapacit sociálního bydlení 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

EU – OP Z 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní  
a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.1: Podpora 
aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

místo realizace projektu 
bude se odvíjet od vytipovaných objektů, kde by mohlo být sociální bydlení 
poskytováno 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL, soukromé subjekty se zájmem tyto služby provozovat 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 7 
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Uvažovat o transformaci části domu s pečovatelskou službou  
na sociální bydlení pro seniory 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, odbor RISM a ŠKS  
MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

nové kapacity sociálního bydlení ve městě, konkrétně pro cílovou skupinu osob 
„senioři“ 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

do 5 mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní  
a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.1: Podpora 
aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

místo realizace projektu parcela KN st. 4325 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem) 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2019–2020 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 7 
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Podpořit aktivity vedoucí k řešení otázky bezdomovectví 

žadatel projektu město DKNL, organizace působící ve městě v oblasti sociálních služeb 

role města iniciační, motivační i realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, MPSV, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, další organizace 
působící ve městě v oblasti sociálních služeb, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
minimalizace počtu osob, které na ulici přebývají či jim toto riziko reálně hrozí 

typ projektu investiční a neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od množství a typů podpořených aktivit vedoucích k řešení otázky 
bezdomovectví 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

EU – OP Z 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní  
a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.1: Podpora 
aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 7 
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Podpořit vznik startovacích bytů 

žadatel projektu město DKNL, další subjekty se zájmem tyto služby provozovat 

role města iniciační, motivační i realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL, Misericordia, o. p. s. 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
dostupnost startovacích bytů na území města 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek až desítek mil. Kč (bude se odvíjet od rozsahu kapacit startovacích 
bytů) 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

DP MMR 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

místo realizace projektu bude se odvíjet od vytipovaných objektů, kde by mohly startovací byty vzniknout 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

vedení města, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 7 
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Neustále podporovat a rozvíjet aktivity prevence sociálně patologických jevů 

žadatel projektu město DKNL 

role města iniciační, realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MVČR, MŠMT, Královéhradecký kraj, MAS Královédvorsko, z. s., OSPOD, školy 
působící na území města, odbor ŠKS MěÚ DKNL, zájmové spolky působící ve městě 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
posílení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

do 40 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP VVV 2014–2020 

DP MVČR Prevence sociálně patologických jevů 

DS KHK 2014–2016 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 
Královéhradeckého kraje 2014–2018 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 
kraje 2012–2016 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 1.3.1: Podpora 
předškolního, primárního, sekundárního, základního uměleckého a zájmového 
vzdělávání a Opatření 3.2.1: Podpora aktivit směřujících k sociální integraci 
obyvatel) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území, SC 
5.3: Eliminovat růst sociálně-patologických jevů (kriminalita, drogová závislost,…)) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

úsek Prevence kriminality, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 4, 6, 7 
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Rozšířit dostupnost sociální služby sociální rehabilitace 

žadatel projektu Misericordia, o. p. s., RIAPS Trutnov, další potenciální poskytovatelé této služby 

role města iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, MPSV, další potenciální poskytovatelé této služby, město DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
navýšení dostupné kapacity sociální služby sociální rehabilitace 

typ projektu 
neinvestiční (uskutečněná jednání), investiční (v případě vynaložených nákladů 
potřebných na rozšíření dostupné kapacity služby) 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od počtu nově budovaných kapacit služby sociální rehabilitace 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

EU – OP Z 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní  
a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.1: Podpora 
aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

místo realizace projektu 
bude se odvíjet od vytipovaného objektu, kde by mohly být další kapacity služby 
sociální rehabilitace poskytovány 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále – do doby, než se podaří dostupnost služby sociální rehabilitace rozšířit 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Misericordia, o. p. s., RIAPS Trutnov, další potenciální poskytovatelé této služby, 
odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 7 
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Poskytovat ve městě služby následné péče 

žadatel projektu Péče o duševní zdraví, z. s., RIAPS Trutnov, či jiný subjekt 

role města iniciační, motivační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, město DKNL, další potenciální poskytovatelé této služby 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
dostupná sociální služba služby následné péče ve městě 

typ projektu investiční 

důležitost projektu střední 

předpokládané náklady 
projektu 

varianta A: vytvoření pobočky organizace Péče o duševní zdraví, z. s., ve městě – 
náklady se budou odvíjet od velikosti pobočky a potřebných prostředků  
na rekonstrukci vybraných prostor 

varianta B: zařazení města do Centra terénních programů poskytovaných organizací 
Laxus, o. s. – náklady se budou odvíjet od dohody vedení města s organizací o výši 
podpory pro její činnost 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní  
a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.1: Podpora 
aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

místo realizace projektu 

varianta A: bude se odvíjet od vytipovaného objektu, kde by mohla být pobočka 
zřízena 

varianta B: není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále – do doby, než se podaří ve městě zajistit dostupnost služby služby 
následné péče 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

organizace zabývající se poskytováním služeb následné péče, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 7 
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Podpořit vznik Psychologického a psychoterapeutického centra,  
případně vznik Centra duševního zdraví 

žadatel projektu organizace, která bude centrum provozovat 

role města iniciační, motivační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, MPSV, odbor ŠKS MěÚ DKNL, RIAPS Trutnov 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

zajištění dostatečných služeb pro osoby s psychickými problémy, zajištění akutní 
pomoci psychiatra nebo klinického psychologa 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

budou se odvíjet od vytipovaného objektu a rozsahu prostor potřebných pro 
činnost centra 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

EU – OP Z 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.1: Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče  
v Královéhradeckém kraji a podporovat zdravý životní styl jeho obyvatel  
a StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné sociální 
služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území,  
SC 5.2: Zlepšit kvalitu, dostupnost a rozsah poskytované zdravotní péče) 

místo realizace projektu 
bude se odvíjet od vytipovaného objektu, kde by mohlo Psychologické  
a psychoterapeutické centrum, případně Centrum duševního zdraví vzniknout 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

2017 a dále – do doby, než se podaří ve městě vznik Psychologického  
a psychoterapeutického centra, případně Centra duševního zdraví realizovat 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

organizace, která bude centrum provozovat, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 7 
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Zajistit bezbariérový přístup do vybraných prostor a objektů 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Národní rada osob  
se zdravotním postižením ČR, Hankův dům, městské kulturní zařízení, Městská 
knihovna Slavoj ve DKNL, Městské muzeum DKNL, další vybrané prostory poblíž 
centra města, odbor RISM MěÚ DKNL 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 
odstranění bariérových přístupů do vybraných lokalit a objektů 

typ projektu investiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje 
financování projektu 

Národní rozvojový program mobility pro všechny 

DP MMR – Podpora pro odstraňování bariér v budovách 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Národní rozvojový program mobility pro všechny  

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) 

místo realizace projektu 
parcely KN st. 81, KN st. 327, KN st. 461/1, KN 477/1, KN 3524/7, KN 3524/12  
(vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem), případně některé další lokality v centru města 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor RISM MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 2, 3, 4, 7 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 472 Z 473 

Zapojit více seniory a další sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel  
do prospěšných činností ve městě 

žadatel projektu město DKNL 

role města realizační, iniciační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

MMR, odbor ŠKS MěÚ DKNL, zainteresované neziskové organizace 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

větší zapojení zmíněných skupin obyvatel do dění ve městě a posílení jejich potřeby 
seberealizace 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

většina činností bude realizována na dobrovolnické bázi, náklady by tak měly být 
především jednorázové ve spojení např. s vybavením, oblečením apod.   

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – IROP 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.1: Podpora 
aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 4, 7 

  



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

LEDEN 2016 STRÁNKA 473 Z 473 

Pokusit se motivovat lidi k dobrovolnické činnosti 

žadatel projektu Královédvorská Arnika, další zainteresované subjekty 

role města iniciační, motivační 

partneři 
projektu/dotčený orgán 

město DKNL, organizace působící v oblasti sociálních služeb a ve školství 

zdůvodnění a přínos 
projektu pro rozvoj 

města 

více zapojených lidí, kteří chtějí na bázi dobrovolnosti pomáhat lidem určitým 
způsobem znevýhodněným 

typ projektu neinvestiční 

důležitost projektu vysoká 

předpokládané náklady 
projektu 

činnosti budou realizovány na dobrovolnické bázi – v tomto ohledu jsou náklady 
zanedbatelné  

náklady spočívají v zajištění větší propagace dobrovolnictví    

předpokládané zdroje 
financování projektu 

EU – OP Z 2014–2020 

vlastní prostředky 

vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby  
a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní  
a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2016 (Opatření 3.2.3: Zajištění 
koncepčního přístupu a kvality sociálních služeb) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové období 2014–
2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: Zabezpečit kvalitní a dostupné 
sociální a zdravotní služby a přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo 

předpokládaný časový 
harmonogram projektu 

průběžně po celé programové období 

odpovědnost za 
realizaci projektu 

Královédvorská Arnika, odbor ŠKS MěÚ DKNL 

stav připravenosti 
projektu 

záměr 

doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM DKNL: 4, 6, 7 

 


