
 
Zápis č. 1/2022 

 
ze společného jednání stavebně-architektonické komise a dopravní komise města Dvůr 
Králové nad Labem konané dne 28.04.2022 v zasedací místnosti starosty města na MěÚ ve 
Dvoře Králové nad Labem 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: 
 Ing. Jan Sobotka, senátor ČR a starosta Vrchlabí 
 Aleš Svoboda, starosta Hořice 
 Ing. Dagmar Sahánková, starostka Hostinné  
  Ing. Jan Jarolím, starosta Dvůr králové nad Labem 

 
Ing. Jan Helbich, místostarosta Dvůr Králové nad Labem 
Ing. arch. Ota Černý, radní města Dvůr Králové nad Labem 
Luděk Krýza, radní města Dvůr Králové nad Labem 

 
Členové dopravní komise, stavebně-architektonické komise a další hosté:  
 Ing. Martin Rudolf 
 Ing. Ctirad Pokorný 

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

 

Program 

 

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

 
 
Společné jednání dopravní a stavebně architektonické komise 28.4.2022 

Starosta města Dvůr Králové nad Labem seznámil přítomného senátora ČR Ing. Jana Sobotku, starostku 

města Hostinné Ing. Dagmar Sahánkovou, starostu města Hořice Aleše Svobodu, členy komisí a další 

hosty s aktuálním stavem probíhajících příprav dopravního napojení širšího území na dálnici D11.  

V souvislosti s postupem přípravných prací na úseku č. 1108 stavby dálnice D11 trasované východně 

od města Dvůr Králové nad Labem je stále více aktuální řešit potřebu dopravního napojení více či méně 

vzdálených větších obcí na uvažovanou dálnici.  

Velmi intenzivně se tedy nad tímto závažným problémem diskutovalo, a to navýšení intenzity dopravy 
způsobené postupující výstavbou dálnice D11. Tím, že je odvedení dopravy z východu v řešení, je třeba 



stejným způsobem otevřít a začít se intenzivně bavit o tom, jakým způsobem bude řešeno převedení 
dopravy z území na západ, ale i jih a sever od města Dvůr Králové nad Labem. 
 
Přítomní představitelé měst a svazků obcí se shodli na potřebě zahájit jednání s Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje. Cíle jednání je zadat pořízení dopravní vyhledávací studie pro 

optimalizaci dopravních toků z území, obchvatů a přeložek silnic II. a III. třídy regionu 

Podkrkonoší ve vazbě na propojení dálnic D11 a D35 a dále v návaznosti na nadřazenou 

komunikační síť Královéhradeckého kraje, zejména na připojení tranzitní dopravy (těžkých 

nákladních vozidel) komunikací II/300 ve směru od Hořic, Miletína a II/299 ve směru od 

Vrchlabí, Hostinného na navrhovanou dálnici D11 mimo centrum města Dvůr Králové nad 

Labem. 

Bylo navrženo uzavřít memorandum, jehož předmětem bude závazek smluvních stran vyvíjet aktivity 

spočívající ve vzájemné spolupráci v rámci jednání s KÚKHK o zadání komplexní studie dopravního 

napojení regionu na dálnici D11. 


