
Zápis č. 8/2019 
 

z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
11.11.2019 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 
Nasik Kiriakovský, projektový manažer 
Luděk Krýza, stavbyvedoucí, radní města 
Ing. arch. Vladimíra Paterová, architektka – památkářka 
Ing. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta města 

 Ing. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 
 
Omluveni: Ing. arch. Kateřina Sedláčková, architektka 

Ing. Jiří Rain, geodet 
 
Hosté: Ing. Jan Jarolím, starosta města 
 Ing. Jiří Hlavatý, statutární ředitel JUTA, a.s., Dvůr Králové nad Labem 
 Ing. Radmila Horáček Fiľakovská, JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem 
 Ing. Tomáš Valášek, FORT 21, s.r.o., Jaroměř-Josefov (projekční činnost) 
 Josef Koudelka, FORT 21, s.r.o., Jaroměř-Josefov 
 
Jednání stavebně-architektonické komise proběhlo za účasti některých obyvatel Raisovy ulice: 
 
 
 
 
 
 
KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 
 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Posouzení návrhu „Rozšíření výrobního závodu JUTA 01“, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem 
3. Posouzení navržené „Studie bytového domu“ v areálu společnosti EPOS CZ, spol. s r. o., Seifertova 

1165, Dvůr Králové nad Labem z titulu těsného umístění od návrhu „Rozšíření výrobního závodu 
JUTA 01“, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem 

 
2. Posouzení návrhu „Rozšíření výrobního závodu JUTA 01“, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem 

O úvodní slovo byl požádán Ing. Jiří Hlavatý. Poté zahájil vlastní prezentaci přestavby (stavebních 
úprav) závodu JUTA 01, společně s Ing. Radmilou Horáček Fiľakovskou. Oba shodně potvrdili 
stávající rozsah výroby. 

 
Dále se v diskuzi postupně vyjadřovali jednotliví členové stavebně-architektonické komise a 
přizvaní obyvatelé Raisovy ulice. 



Diskutováno bylo mimo jiné: 

 Stavebně technický stav vozovky a přilehlé infrastruktury v ul. Raisova 

 Výška haly a nepřiměřená hmota haly 

 Veřejný prostor 

 Provoz na komunikaci  

 Nevhodné parkování kamionů a osobních vozidel 
 
 

Nasik Kiriakovský: 
 
Opakovaně upozornil na nepřiměřenou výšku, celkovou „obrovskou hmotu“ rekonstruované výrobní 
a skladové haly a těsné sousedství uvažované výstavby bytového domu v areálu společnosti EPOS CZ. 
 
Dále upozornil projektanta stavby „Rozšíření výrobního závodu JUTA 01, Raisova ul., Dvůr Králové 
nad Labem“ na existenci Vyhlášky č. 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání 
území, v aktualizovaném znění z ledna 2013, o obecných požadavcích na využití území, především:  
 
Část třetí, hlava I, § 20 
bod 1:  
„V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným 
požadavkem takové vymezení pozemků, stanovení podmínek jejich využívání a umísťování staveb na 
nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.“ 
 
bod 4:  
„Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným 
a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby 
pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní 
komunikaci.“ 
 
Část třetí, hlava II – požadavky na umísťování staveb, § 23 – obecné požadavky na umísťování staveb 
 
bod 3:  
„Nástavba staveb je nepřípustná tam, kde by mohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení 
dochovaných historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení 
architektonické jednoty celku, například souvislé zástavby v ulici.“ 
 
bod 4:  
„Změnou stavby nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.“ 
 
Mimo jiné zdůraznil, že by rozšířením výrobního závodu JUTA 01 nemělo dojít ke snížení kvality 
životního prostředí např. tím, že by nebyly zachovány výhledy obyvatel Raisovy ul. z jejich pozemků a 
nemovitostí. 
K předloženému návrhu „Rozšíření výrobního závodu JUTA 01“, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem 
nebyla zpracovatelem ani navrhovatelem předložena jakákoliv dokumentace týkající se vlivu stavby 
na životní prostředí (EIA). Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (proces EIA) je v ČR upraveno 
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Proces posuzování vlivů na životní prostředí je 
založeno na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. 
Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na 
životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění 
nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti 
a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou 



např. stavby, komunikace, výrobní haly - nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny 
technologií, zvýšení kapacity apod. 
S ohledem na výše uvedené navrhuji hledat a do budoucna předkládat jiná a zejména kompromisní 
řešení. 
 
 

Ing. Stanislav Janák: 
 
Upozornil na šířku komunikace ul. Raisova a původní konstrukci vozovky, která je zjevně pro stávající 
dopravní zatížení obslužné dopravy (těžkými nákladními vozidly - TNV) do areálu výrobního závodu 
JUTA 01 nevyhovující – podrobněji viz zápis č. 6/2019 ze dne 01.10.2019. 
V další variantě předložené studie ze dne 11.11.2019 nebyly dosud zohledněny připomínky a 
doporučení stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
01.10.2019. 
Dále vysvětlil uspořádání hlavního dopravního prostoru (HDP) a přidruženého dopravního prostoru 
(PDP) komunikace. Upozornil na zachování prostoru místní komunikace (PMK), z čehož vyplývá 
situační posun rekonstruované haly ve směru od osy komunikace (ul. Raisovy). 
Studie by měla obsahovat i návrh dopravního řešení, kde by bylo vhodné zhodnotit problematiku 
zásobování areálu JUTA a.s., závod 01, z ulice Raisovy a navrhnout řešení, např. využít možnost 
výhodnějšího dopravního napojení areálu JUTA a.s., závod 01, z ulice 28. října.  Stávající komunikace 
v ulici 28. října je, dle charakteristiky funkční skupiny, sběrná v š. 8,00 m, s lepšími parametry pro 
možnosti odbočení, než v ulici Raisově. Konstrukce vozovky (v ul. 28. října) odpovídá třídě dopravního 
zatížení s charakteristikou zatížení TDZ II (těžká), tedy jednoznačně pro provoz těžkých nákladních 
vozidel, které zajišťují obslužnost areálu výrobního závodu JUTA 01. 
V dané studii dořešit návrh bezpečného křížení obslužné nákladní dopravy, ve vjezdové části se 
stávající cyklostezkou. 
V minulých letech byla realizována rekonstrukce dané komunikace (ul. 28. října). 
 

Doporučení: 
 
- ověření možnosti bezpečného dopravního napojení nákladních vozidel /návěsových souprav (NS)/ 

prostřednictvím vlečných křivek směrodatných vozidel, 
- v rámci studie prověřit rozhledové poměry pro zastavení, nejenom v místě vjezdu do areálu JUTA, 

a.s., ale i v prostoru křižovatky ulic Raisova/Klazarova, která bezprostředně souvisí s 
rekonstruovanou halou v areálu výrobního závodu JUTA 01, 

- upravit situování rekonstruované haly se zachováním optimálního prostoru místní komunikace 
(PMK) v ul. Raisova, tedy prostoru mezi HDP a uliční čarou zástavby (se snížením navrhované 
výšky haly v blízkosti ulice), 

- v textové části dopravního řešení, v posouzení celkového počtu stání, zohlednit vývoj 
automobilizace, tedy opravit součinitel vlivu stupně automobilizace (ka) k roku 2019, čímž se 
změní nároky na celkový počet stání pro danou stavbu. 

 
 

Ing. Jiří Hlavatý: 
 
Bere na vědomí požadavek vjezdu kamionů do areálu výrobního závodu JUTA 01 z ul. 28. října, tzn. 
zohlednit obsluhu (vjezdy a výjezdy) z ul. 28. října ve 100 % (TNV – těžká nákladní doprava). Dodal, že 
po realizaci nedojde ke zvýšení výroby a tedy ani dopravy. 
Uvedl, že celkem v závodě pracuje 526 lidí a že důvodem investičního záměru je pomoci části 
zaměstnanců tím, že změníme pro ně nevyhovující pracovní prostředí ve 150 let starém objektu. 
Druhým důvodem je výrazně zlepšit vnější vzhled továrny tak, aby nedělal ostudu městu. 



Železobetonový skelet nového objektu navíc ochrání okolní zástavbu od hluku či vibrací výrazně více 
než 150 let staré haly. 

Znovu se zkontrolují výšky hal. 
Předložený projekt bude upraven ve formě odstupňování výšek nových objektů od ul. Raisova (první 
objekt u chodníku bude cca do výše 4m nad chodníkem, první hala 7,5m pod vazník a druhá hala 
bude ponechána v již uvažované výšce 10m pod vazník). 
Pokud se nedohodnou určité výšky budov, které jsou nezbytné pro výrobní a skladovací prostory, 

investiční záměr se nebude realizovat a vzhled továrny z ul. Raisova a Klazarova bude ponechán v 

původním stavu. 

Souhlasí s hledáním kompromisního řešení ohledně výšky hal i možnosti výjezdu kamionů do ulice 
28. října. 
 
 
 

Závěr: 
 
Stavebně-architektonická komise se usnesla na shledaných závěrech a doporučeních. Jedná se o 
předložení variantních řešení na rozšíření výrobního závodu JUTA 01. Pro další jednání nad tímto 
záměrem doporučuje také předložení odstupňování výšek hal (první část cca 6-7 m, druhá část cca 
10 m). 
To vše včetně zákresu do fotografií z ulic Klazarova a Raisova: 

 Výhledové poměry z ul. Raisova se zapracováním do studie: 
- stp. č. 2578 
- p. p. č. 2322/6, 2322/9, 2322/10, 2322/11, 2248/6, 2250 

 Výhledové poměry z celé ul. Klazarova se zapracováním do studie 
 
 
 
 
3. Posouzení navržené „Studie bytového domu“ v areálu společnosti EPOS CZ, spol. s r. o., 

Seifertova 1165, Dvůr Králové nad Labem z titulu těsného umístění od návrhu „Rozšíření 
výrobního závodu JUTA 01“, Raisova ul., Dvůr Králové nad Labem 

 
Byl diskutován návrh (studie 5/2017 od Kateřiny Stiehlové)) nového bytového domu v areálu 
společnosti EPOS CZ, spol. s r. o., Seifertova 1165, Dvůr Králové nad Labem, jehož investorem 
bude Nasik Kiriakovský. 

 
 
 
 
 
Příští stavebně-architektonická komise se bude konat v průběhu ledna 2020 (datum a čas budou 
upřesněny) v zasedací místnosti starosty města. 
 
 
Téma: ŘEŠENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  
 A NÁVRH BUDOUCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY. 
 
 
Zapsala: Dana Kmínková 


