
Zápis č. 6/2019 
 

z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
01.10.2019 v zasedací místnosti starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: 
 
Předseda: Ing. arch. Ota Černý, architekt, radní města 
 
Členové: Ing. arch. Vojtěch Stoklasa, architekt 

Ing. Stanislav Janák, dopravní inženýr 
Ing. Jiří Rain, geodet 
Nasik Kiriakovský, projektový manažer 
Ing. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta města 

 Ing. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 
 
Omluveni: Ing. arch. Vladimíra Paterová, architektka – památkářka 

Ing. arch. Kateřina Sedláčková, architektka 
Ing. Martin Rudolf, stavební inženýr, vedoucí odboru VÚP MěÚ 
Luděk Krýza, stavbyvedoucí, radní města 

 
Hosté: Ing. Radmila Horáček Fiľakovská – JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem 
 Ing. Tomáš Valášek – FORT 21, s.r.o., Jaroměř-Josefov (projekční činnost) 
 Ing. arch. Jakub Hlaváč – architektonické služby Liberec 
 MgA. Zdeněk Novák – architektonické služby Liberec 
 
 
 
KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 
 
 
 

Program 

 
1. Zahájení 
2. Stavební úpravy závodu JUTA a.s., výrobní závod 01, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem  
 
 
 

2. Stavební úpravy závodu JUTA a.s., výrobní závod 01, Raisova ul. Dvůr Králové n. L. 
 
Ing. arch. Jakub Hlaváč zahájil prezentaci přestavby (stavebních úprav) závodu JUTA 01 ve třech 
variantách. 
Poté 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. 



Nasik Kiriakovský:  
 
Upozornil na nepřiměřenou navrženou výšku a celkovou „obrovskou hmotu“ rekonstruované 
výrobní a skladové haly. 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Janák: 
 
Zlepšení poměrů v dotčeném území se týká i stávajícího veřejného prostoru, sousedícího s 
připravovanou stavbou, tedy uličního prostoru Raisovy a Klazarovy ulice. Studie se tímto 
prostorem nezabývá.  Naopak stavba je situována přímo ke stávajícímu chodníku (s rezervou cca 
0,8 m zjevně pro zeleň, což není rozhodující vzdálenost). Stávající stav šířkového uspořádání 
neodpovídá prostoru místní komunikace (PMK) funkční třídy "C", tedy obslužné komunikaci. 
Studie by měla umožnit zlepšení šířkového uspořádání ulice Raisovy, a to s ohledem na veškerý 
veřejný provoz, tedy i na možnou obslužnou dopravu do daného výrobního závodu 01. Dále 
nebudou zajištěny rozhledové poměry v prostoru stávající křižovatky Klazarova/Raisova. Naopak, 
navrhovaná zeleň v jedné z variant studie bude bránit bezpečným rozhledovým poměrům. 
 
Místní komunikace v ul. Raisova (š. cca 6,00 m) je svým charakterem komunikací obslužnou a z 
hlediska šířkových poměrů a z hlediska předpokládané skladby konstrukce vozovky není vhodná 
pro předpokládanou intenzitu a skladbu dopravního proudu u projektovaného hlavního vjezdu do 
výrobního závodu 01, v rámci předložené studie.  Jako lepší variantou hlavního vjezdu se jeví 
dopravní napojení ze silnice II/300 (ul. 28. října), která charakteristikou použití je komunikací 
sběrnou (š. cca 8,00 m). Daná třída dopravního zatížení s charakteristikou zatížení  TDZ II (těžká) 
jednoznačně odpovídá předpokládanému provozu těžkých nákladních vozidel v rámci obslužné 
dopravy výrobního závodu 01. 
 
 
Doporučení: 
- přehodnotit situování rekonstruované výrobní haly se zachováním optimálního hlavního 

dopravního prostoru (HDP) a přidruženého dopravního prostoru (PDP), tedy prostoru mezi HDP 
a uliční čarou zástavby (s přehodnocením navrhované výšky haly v blízkosti ulice). Z toho vyplývá 
situační posun rekonstruované výrobní haly ve směru od osy komunikace ul. Raisovy.  Tím by 
bylo dosaženo psychologické jistoty v přidruženém dopravním prostoru pro pěší a ostatní 
účastníky provozu i v HDP komunikace, 

 
- zamyslet se nad návrhem zeleně v přidruženém dopravním prostoru komunikace, kde může 

docházet (při delší periodicitě ošetřování zeleně) k nekontrolovatelnému obrůstání zeleně a tím 
ke snižování šířky přidruženého prostoru (zejména chodníku), 

 
- v rámci studie prověřit rozhledové poměry pro zastavení v prostoru křižovatky ulic 

Raisova/Klazarova, 
 
- přehodnotit možnost obslužnosti výrobního závodu 01 nákladní dopravou z ulice 28. října 

(silnice II/300), která svými parametry bude zajišťovat optimální dopravní napojení areálu na 
komunikační skelet a zejména bezpečnost silničního provozu.  

 
 
 

 



 
Závěr: 
 
Stavebně-architektonická komise vítá zájem závodu JUTA, a.s., DKnL revitalizovat areál výrobního 
závodu JUTA 01 a zlepšit tím poměry v dotčeném území i pracovní podmínky. 
 
Stavebně-architektonická komise doporučuje zabývat se dále více prostorem ul. Raisova ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

 
Stavebně-architektonická komise mimo jiné postrádala zákres do fotografie ul. Klazarova ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští stavebně-architektonická komise se bude konat v úterý 29.10.2019 v 16 hodin. 
 
 
 
Téma: KOMPETENCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Kmínková 


