
Z á p i s 
 

z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
25.06.2019 v zasedací místnosti starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: 
 
Předseda: Ing. arch. Ota Černý, architekt 
 
Členové: Ing. arch. Vojtěch Stoklasa, architekt 

Nasik Kiriakovský, projektový manažer 
Luděk Krýza, stavbyvedoucí 
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. Stanislav Janák, dopravní inženýr 

Ing. Jiří Rain, geodet 
Ing. arch. Vladimíra Paterová, architektka – památkářka 
Ing. arch. Kateřina Sedláčková, architektka 

 
Hosté: Ing. Radmila Horáček Fiľakovská – JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem 
 Ing. Tomáš Valášek – FORT 21, s.r.o., Jaroměř-Josefov (projekční činnost) 
 
 
Komise byla usnášeníschopná a shodla se jednohlasně na daných závěrech. 
 
 

Program 

 
1. Zahájení 
2. Rozšíření výrobního závodu JUTA a.s., výrobní závod 01, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem  
3. Lokalita Zálabí 
4. Areál městské tržnice čp. 101 
5. Nástavba domu čp. 729 v ul. Rooseveltova – Ing. Dušan Sedláček 
 
 

2. Rozšíření výrobního závodu JUTA a.s., výrobní závod 01, Raisova ul. Dvůr Králové n. L. 
 
O úvodní slovo byla požádána Ing. Radmila Horáček Fiľakovská, aby objasnila předloženou studii 
rozšíření výrobního závodu JUTA a.s., výrobní závod 01, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem. 
Potvrdila stávající výrobu – z původní (nyní přestěhované) pletárny na výrobnu střešních fólií. 
Prodejna „ve zdi“ zůstane pro veřejnost zachována. 
Dále se diskutovalo o výšce haly, návrhu fasády, řešení stávajícího obchodu a vrátnice. 
 

Závěr: 
Stavebně-architektonická komise doporučuje investorovi upřesnit podklady u záměru v rámci 
JUTA 01, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem. 



3. Lokalita Zálabí 
  

Opětovně byly předmětem jednání pozemky ve vlastnictví firmy SLEZAN HOLDING, a.s., v lokalitě 
Zálabí a možnosti jejich dalšího využití. 
Bylo navrženo oslovit firmu SLEZAN HOLDING, a.s., aby předložila vypracovanou studii prodejny 
LIDL pro porovnání ve vztahu k ostatním návrhům. 
 
 

Závěr: 
Stavebně-architektonická komise doporučuje radě města vyvolat jednání s firmou SLEZAN 
HOLDING, a.s. ohledně řešení koncepce využití území po bývalé a.s. TIBA Zálabí. 

 
 
 

4. Areál městské tržnice čp. 101 
 Diskutovalo se o možnostech využití předmětné budovy. 
 

Návrhy uplatnění objektu: 

 muzeum (textilní nebo národně-technické), 
 depozitáře, 
 městská knihovna, 
 DDM Jednička, 
 mateřské centrum, 
 komunitní centrum, 
 parkování atd. 
 bydlení (jako doplňkové využití) 
 hudební klub 

 
 

 Závěr: 
Stavebně-architektonická komise doporučuje radě města, aby předseda stavebně-architektonické 
komise, Ing. arch. Ota Černý, aktivně vstoupil do přípravy architektonické soutěže, tj. spolupodílel 
se na spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. 
Zároveň stavebně-architektonická komise doporučuje Ing. arch. Otu Černého, jako třetího člena 
poroty za zadavatele soutěže, tj. za město Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

5. Nástavba domu čp. 729 v ul. Rooseveltova – Ing. Dušan Sedláček 
 Diskutovalo se o návrhu výše uvedené nástavby. 
 

 Závěr: 
Stavebně-architektonická komise konstatuje, že předložená architektonická studie se zdá 
nedostatečná, je potřeba ji ozřejmit. 

 
 
 
 
Příští stavebně-architektonická komise se bude konat v měsících srpen – září 2019. 
 
Zapsala: Dana Kmínková 


