
Zápis 

z jednání dopravní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.10.2019 

Přítomni:  Jan Jarolím, Milan Janák, Jan Sedláček, Milan Štemberk, Jan Štípek, Jan Prouza 
 
Omluveni: Jiří Kříž, Michal Šmíd, Petr Valeš 
 
 
 
Jednání zahájil a řídil předseda dopravní komise Jan Jarolím. 
 
V úvodu jednání byl jednohlasně schválen program jednání dle zaslaného návrhu. 
 
1. Zpráva k plnění úkolů minulé dopravní komise 

 Dopravní značení v ulici Do Polí – dokončeno. 

 Organizace parkování v ulici Libušina – záměr administrativně připraven, realizace jaro 2020. 

 Úprava parkování v ulici Dr. Kramáře – zpracován projekt, čeká se na odsouhlasení PČR. 

 Parkování za budovou polikliniky v ulici Hradební – technické řešení zpevnění plochy pro 
parkování za budovou polikliniky bylo schváleno památkáři. Schválení realizace je připraveno 
odborem RISM pro radu města. Na jednání ZM byl vznesen požadavek na umožnění parkování 
sanitních vozů přepravujících pacienty na vyšetření. Komise doporučuje zřízení dvou 
vyhrazených míst pro potřeby držitelů průkazů ZTP/ZTP-P a využití zbytku plochy nechat na 
rozhodnutí nemocnice (parkování zaměstnanců nebo sanitních vozů). Dále je možné zvážit 
využití parkovacích ploch ve vnitrobloku pro potřeby pacientů, např. časově omezené stání.   

 

2. Informace o investičních akcích města Dvůr Králové nad Labem do dopravní infrastruktury 
(aktuální informace, plán na rok 2020) 

Realizace 2019 

 Ulice Čelakovského – rekonstrukce dokončena.  

 Křižovatka ulic Vrchlického/Nedbalova – rekonstrukce je aktuálně realizována 
s předpokladem dokončení do konce listopadu.  

 Ulice Dukelská – rekonstrukce chodníku je dokončena. 

 Ulice Preslova – rekonstrukce zbývající části ulice je dokončena, včetně návazné změny 
organizace parkování.  

Komise doporučuje zvážit zřízení několika parkovacích míst s časovým omezením pro potřeby 
návštěvníků polikliniky. 

Příprava 2020 

 Krkonošská ulice – akce připravena v součinnosti s Královéhradeckým krajem. Město bude 
investorem rekonstrukce a prodloužení vodovodu, kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení. 

 Heydukova ulice – akce připravena v součinnosti s Královéhradeckým krajem. Město bude 
investorem rekonstrukce části kanalizace, chodníků pro smíšený provoz chodců a cyklistů a 
veřejného osvětlení. Realizace je závislá na přidělení finančních prostředků. 



 Nedbalova ulice – pokračování rekonstrukce chodníku od mostu po STK. Realizace závislá na 
podobě schváleného rozpočtu. 

 Pod Safari – rekonstrukce celé ulice po loňské rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Realizace 
závislá na podobě schváleného rozpočtu.  

 Alešova ulice – stavba chybějící části chodníku v prostoru u vlečky. Realizace závislá na podobě 
schváleného rozpočtu. 

 Verdek – zahájení stavby chodníku v intravilánu. Realizace závislá na podobě schváleného 
rozpočtu. 

 

3. Informace o investičních akcích Královéhradeckého kraje do dopravní infrastruktury ve městě a 
okolí (aktuální informace, plán na rok 2020) 

Realizace 2019 

 Silnice II/325 v úseku od Bílé Třemešné po křižovatku se silnicí II/300 (pod Pokladem) – 
dokončeno. 

 Silnice II/299 v úseku od Dvora Králové nad Labem po Dvůr Králové nad Labem – Verdek – 
obnova krytu vozovky v souvislosti s objízdnou trasou pro nákladní vozidla pro výše uvedenou 
stavbu, dokončeno. 

 Silnice III/3008 Třebihošť – dokončeno. 

 Silnice III/2851 v úseku Dubenec – Vilantice – bude zahájeno v letošním roce, dokončení dle 
klimatických podmínek jaro 2020. 

 Silnice II/285 Sedlec - Vilantice – v letošním roce došlo k sesuvu svahu, včetně části silnice na 
úseku cca 50 metrů. Odstranění havárie v letošním roce. 

Příprava 2020 

 Silnice II/300, Krkonošská ulice – realizace od jara 2020. 

 Silnice III/29915 Dvůr Králové nad Labem ulice Heydukova - rekonstrukce silnice a chodníků 
včetně cyklostezky, realizace v roce 2020 v případě přidělení finančních prostředků. 

 Silnice III/30011 v úseku od Dvora Králové nad Labem (vlakové nádraží) do Doubravice – 
rekonstrukce silnice, realizace v roce 2020 v případě přidělení finančních prostředků a dořešení 
majetkových záležitostí blokujících vydání stavebního povolení. 

Dále jsou v různých stupních přípravy stavby: 

 Silnice II/325, Doubravice 

 Silnice II/299, Dvůr Králové nad Labem, ulice Sladkovského, Fügnerova, Jiráskova a Spojených 
národů 

 Silnice III/29928, Dvůr Králové nad Labem – Vítězná 

 Silnice III/30011, Dvůr Králové nad Labem, ulice 5. května 
 

4. Městská hromadná doprava – výběr nového provozovatele (jízdní řády, vozový park, podklady 
pro zadání) 

Jízdní řády 

 Přidání autobusové zastávky v ulici Zborovská 



Opakovaně vznesen požadavek na opětovné zřízení autobusové zastávky v ulici Zborovská. 
Zastávka byla v minulosti zrušena z důvodu minimálního využívání ze strany cestujících. 
Opětovné zařazení by pravděpodobně nepřineslo zvýšení počtu cestujících, zkomplikovalo by 
však oběhy autobusů v rámci jízdních řádů a dle případné frekvence i znatelné navýšení počtu 
kilometrů. Dle názoru komise jsou v docházkové vzdálenosti zastávky „pošta“ a „oční škola“. 

Komise nedoporučuje opětovné zřízení zastávky v ulici Zborovského. 

 Rozsah dopravní obslužnosti 

Komise se zabývala rozsahem dopravní obslužnosti dané stávajícím jízdním řádem. Bylo 
doporučeno zachování stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti. Komise nedoporučuje 
přidávat další spoje k vlakům, kde není žádná další návaznost. 

Vozový park a podklady pro zadání 

 Komise diskutovala nad možnými požadavky na vozový park a dalších podmínek pro zadání. 
Velikost vozidel bude vycházet ze stávajícího počtu cestujících, otázkou však zůstává, zda 
budeme požadovat konkrétní pohon (motorová nafta, CNG, elektřina) nebo toto rozhodnutí 
necháme na potencionálním dopravci a budeme posuzovat celkovou ekonomickou výhodnost 
nabídky. K tomuto tématu uspořádáme další schůzku, kam pozveme odborníka na tuto oblast.  

 

5. Turistická autobusová doprava (zastávky, odstavování autobusů) 

Zastávka 

Komise diskutovala nad vhodným místem pro zřízení autobusové zastávky pro potřeby 
zájezdových autobusů. V centru města je zřízení nové zastávky vždy spojeno s rušením 
parkovacích míst. Za vhodné místo považuje komise náměstí Odboje před budovou gymnázia. 
V tomto místě jsou zřízeny pouze dvě parkovací místa pro potřeby školy. Zastávka v tomto 
místě by mohla sloužit i pro potřeby sportovních oddílů. 

Odstavování autobusů 

Odstavování zájezdových autobusů bude možné v prostoru autobusového nádraží, které bude 
v majetku města. Podrobné podmínky bude vhodné zapracovat do provozního řádu. Po kratší 
dobu by mohl zájezdový autobus zůstat i v prostoru zastávky na náměstí Odboje. 

 

6. Drobné podněty 

 Požadavek občanů na omezení rychlosti jízdy v ulici Nový Vorlech 

Komise doporučuje realizovat omezení rychlosti na 30 km/hod dle návrhu. 

 Změna přednosti na křižovatce Havlíčkova, Tylova (u Šindelářské věže) 

Komise doporučuje realizovat změnu přednosti na křižovatce. 

 Přechod pro chodce v ulici Raisova 

Komise doporučuje prověřit možnosti realizace přechodu pro chodce v blízkosti vjezdu do 
areálu rybářského svazu.  

 Parkování kamionů v ulici podél Kauflandu 

Komise doporučuje prověřit možnosti povolení parkování kamionů v uvedené ulici. 

 

 



7. Diskuze 

 

 

 

 

 

Jan Jarolím 
starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Sedláček         


