
Z á p i s 
 
z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
05.06.2019 v zasedací místnosti starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 

 
 

Přítomni: 
 

Předseda: Ing. arch. Ota Černý, architekt 
 
Členové: Ing. Stanislav Janák, dopravní inženýr 

Nasik Kiriakovský, projektový manažer 
Ing. Jiří Rain, geodet 
Luděk Krýza, stavbyvedoucí 
Ing. arch. Vladimíra Paterová, architektka – památkářka 
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 

 
Omluveni: Ing. arch. Vojtěch Stoklasa, architekt 
 Ing. arch. Kateřina Sedláčková, architektka 
 
Host: Ing. arch. Milan Košař, autorizovaný architekt ČKA 
 
 

Program 
 

1. Zahájení 
2. Městský architekt a jeho poslání 
3. Lokalita Zálabí 
 
 

2. Městský architekt a jeho poslání 
Tato prezentace proběhla i za účasti členů komise životního prostředí. 

 
O úvodní slovo byl požádán Ing. arch. Milan Košař, aby seznámil přítomné s náplní činnosti 
městského architekta, vzhledem k jeho dlouholeté praxi v této oblasti. 

 
 

Důležité podané Informace k městskému architektovi: 

 Smluvní vztah s konkrétní osobou 

 Úvazek cca 1 den v týdnu 

 Měl by mít určité zkušenosti a praxi (alespoň 5 let), výhodou je autorizace v ČKA 

 Měl by být článkem mezi státní správou, samosprávou a veřejností 

 Zároveň bývá většinou členem dalších komisí, např. architektonické nebo pozemkové 

 Dává podněty, kam by město mělo směřovat 

 Komunikuje s vedením města i s veřejností a v případě jiného odborného názoru upozorní 

vedení města „co se stane když ...“ 



 Výhodou bývá skutečnost, že není občanem města, které má ve svěřené působnosti 

 V místě své působnosti neprojektuje, ale připravuje zadání nebo iniciační skici pro různé 

projekty, architektonické soutěže … a účastní se jejich posuzování a hodnocení 

 Měl by být dobrým rétorem a komunikátorem se schopností vysvětlit a objasnit široké veřejnosti 

svoje odborná stanoviska, zároveň ale umět přijímat i názory protichůdné a umět přijmout 

kompromisní řešení 

 Posuzuje různé stavební záměry města i jednotlivých občanů 

 Účast v komisích k VŘ (VZ) 

 

K otázce zatížení rozpočtu města: cca 500 – 700 Kč/hod. 
 
 

K otázce spolupráce s jednotlivými odbory: 
Nejčastější spolupráce s odborem výstavby a územního plánování, odborem dopravy, s památkáři a 
dále s investičním odborem. 

 
 

Závěr: 
Stavebně-architektonická komise doporučuje radě města vypracování zadání náplně pro městského 
architekta a jeho kompetence. 

 
 
 
 
 
 

3. Lokalita Zálabí 
 

Opětovně byly předmětem jednání pozemky ve vlastnictví firmy SLEZAN HOLDING, a.s., v lokalitě 
Zálabí a možnosti jejich dalšího využití. 
Současně byly připomenuty související problémy protipovodňových opatření. 

 

Závěr: 
Stavebně-architektonická komise doporučuje radě města zadat územně plánovací studii, která bude 
řešit areál bývalé textilní továrny TIBA Zálabí, který je v majetku firmy SLEZAN HOLDING, a.s. 
Nicméně výsledná podoba zadání bude projednávána na nejbližší schůzi komise. 

 
 
 
 
 
 
Příští stavebně-architektonická komise se bude konat v úterý 25.06.2019 v 16:00 hodin. 
 
 

Zapsala: Dana Kmínková 


