
Z á p i s 
 

z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
22.05.2019 v kanceláři starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 

 

 
 

Přítomni: 
 

Předseda: Ing. arch. Ota Černý, architekt 
 

Členové: Ing. arch. Vojtěch Stoklasa, architekt 
Ing. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta města 
Ing. Martin Rudolf, stavební inženýr, vedoucí odboru VÚP MěÚ 
Ing. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 
Ing. Jiří Rain, geodet 
Luděk Krýza, stavbyvedoucí 

 

Omluveni: Ing. Stanislav Janák, dopravní inženýr 
Nasik Kiriakovský, projektový manažer 
Ing. arch. Vladimíra Paterová, architektka – památkářka 
Ing. arch. Kateřina Sedláčková, architektka 

 
Host: Ing. arch. Vladimír Pošepný, architekt 

 

 

Program 
 

1. Zahájení 
2. Lokalita Zálabí 
3. Studie Erbenovy ulice 

 
 

2. Lokalita Zálabí 
Předmětem jednání byly pozemky ve vlastnictví firmy SLEZAN HOLDING a.s. v lokalitě Zálabí a 

možnosti jejich dalšího využití. 

 

Ing. arch. Vladimír Pošepný: 

 doporučuje zadat územní studii na využití bývalého areálu TIBY Zálabí 

 doporučuje jednat s Ing. Karáskem, ředitelem firmy SLEZAN HOLDING a.s. 

 koncepce – doporučuje využití funkční, hmotové a dopravní 

 upozornil na návaznost platného ÚP 

Do PÁ 24.05.2019 zašle finanční rozvahu (cenový odhad) pro informaci RM. 

Ing. Martin Rudolf: 

 připomínka k POVODÍ LABE – v souvislosti s uvedenou lokalitou bude nutno zabývat se 
povodňovým ohrožením a riziky 

 nutná koordinace správce toku Labe 



Závěr: 
Komise jednomyslně odhlasovala zpracovat zadání územní studie na využití bývalého areálu TIBY 
Zálabí a předložit záměr pořízení studie radě města k projednání. 
K tomuto zašle Ing. arch. Vladimír Pošepný návrh zadání Ing. Martinu Rudolfovi a následně 
ostatním členům stavebně-architektonické komise, a to včetně cenové rozvahy na pořízení takové 
studie. 

 

Projednání finální podoby, která bude doporučena radě města ke schválení, se uskuteční na 
následném jednání komise dne 05.06.2019 v 16:00 hod. 
Hlasování:    6 : 0 

 
 
 
 

3. Studie Erbenovy ulice 
Předmětem jednání byla studie Erbenovy ulice vypracovaná Ing. arch. Markem Wajsarem. 

 

Závěr: 
Komise se usnesla na vypracování situace urbanistické koncepce (situace širších vztahů) ve všech 
variantách s uvedením finálního počtu parkovacích míst. 
Hlasování:    6 : 0 

 
Komise  souhlasí  s tím,  že  při  severní  části  území  Erbenovy  ulice  za  bytovými  domy  dojde     
k přiblížení (přimknutí) chodníkové plochy k bytovým domům tak, aby vznikl prostor pro 
komunikaci a za ní podélné parkování v max. množství. 
Hlasování:    6 : 0 

 
Komise preferuje variantu č. 4 a doporučuje ji dopracovat tak, aby severní stěna spodního 
parkování navazovala na vrchní parkovací svislou stěnu. 
Hlasování:    6 : 0 

 
 
 

Ing. arch. Vladimír Pošepný otevřel otázku „terminálu“ (autobusového nádraží) 
– bude projednáno v některé další komisi 

 
 

Ing. Martin Rudolf otevřel otázku Teplárny DKnL – vlečka a její event. budoucí využití 
– bude projednáno v některé další komisi 

 
 
 
 
 

Příští stavebně-architektonická komise se bude konat ve středu 05.06.2019 v 16:00 hodin. 
 
 

 

Zapsala: Dana Kmínková 


