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Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem má pro koordinovaný rozvoj svého území vydaný Územní plán Dvůr 
Králové nad Labem (dále jen „ÚPDK“). V roce 2014 byla pořízena první změna této územně plánovací 
dokumentace. Na základě většího zájmu veřejnosti zastupitelstvo města 08.03.2016 rozhodlo pořídit 
Změnu č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. Následně na svých zasedáních zastupitelstvo 
města projednalo doposud uplatněné návrhy na pořízení změny územního plánu. Od posledního 
projednání město obdrželo další návrh na změnu územního plánu K rozhodnutí o návrhu na pořízení 
změny územního plánu je příslušné zastupitelstvo města (ve smyslu § 46 stavebního zákona). Přestože 
skončilo městem stanovené období pro uplatnění a sběr jednotlivých záměrů druhé změny ÚPDK, nelze 
zákonné právo na podání návrhu na pořízení změny územního plánu nikomu upřít. Přijaté usnesení nemá 
vliv na rozpočet města. Následuje vyhodnocení uplatněného návrhu na pořízení změny územního plánu:

podali návrh na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v umožnění výstavby rodinného domu na p. p. č. 908/12 v katastrálním území Dvůr Králové 
nad Labem, tj. změny ve využití uvedené plochy na využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské.
Stanovisko pořizovatele:
Podávaný návrh je uplatňován potřetí, když mu ZM nevyhovělo 8.3.2016 a 8.12.2016. Od té doby se 
poměry v předmětném území nezměnily. Uvedený pozemek je součástí ucelené plochy s využitím RZ – 
plochy rekreace – zahrádkové osady. Tomuto využití také odpovídá vybavení území kapacitní dopravní a 
technickou infrastrukturou, když zejména dopravní napojení lokality nemůže uspokojit současné 
každodenní nároky pro bydlení. Konkrétní poloha lokality (v těsné blízkosti výroby) zařazení pro účel 
bydlení nikterak nepřispívá. Do budoucna se nedá vyloučit ani konflikt bydlení s rekreací. Pořizovatel 
doporučuje nevyhovět návrhu na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 908/12 v katastrálním území Dvůr Králové 
nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 12. 6. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. rozhoduje

1.1. nevyhovět návrhu na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 908/12 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské.

PŘÍLOHY:

Příloha č.1 - návrh 



Příloha č.2 - situace

ZPRACOVAL: Rudolf Martin


