
Zápis č. 1/2020 
 

z 9. jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 
dne 21.01.2020 v zasedací místnosti starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: 
 
Předseda: Ing. arch. Ota Černý, architekt, radní města 
 
Členové: Nasik Kiriakovský, projektový manažer 

Ing. Stanislav Janák, projektant, dopravní inženýr 
Luděk Krýza, stavbyvedoucí, radní města 
Ing. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta města 

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

Ing. Jiří Rain, geodet 
 
 
 
Host:  Ing. Jan Mácha, projektant – Novostavba BD Dvůr Králové nad Labem, ul. Dukelská 
 
 
 
KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 
 
 

Program 

 
1. Zahájení 
2. Novostavba BD Dvůr Králové nad Labem, ul. Dukelská 
3. Umístění atrakcí rekreačního bazénu na Tyršově koupališti 
4. Využití objektu městské spořitelny čp. 3 
5. Komplexní stavební úpravy čp. 76 

 
 

2. Novostavba BD Dvůr Králové nad Labem, ul. Dukelská 
 

 
Ing. Jan Mácha představil projekt bytového domu v ul. Dukelská. Tento projekt vychází ze 
zpracované studie, kterou město v minulých letech odsouhlasilo.  V rámci prezentace byly komisi 
představeny vizualizace záměru a zákres do fotografie.  
Komise diskutovala velikost objektu a výšku hřebene ve vztahu k okolním nemovitostem. 
Navrhovaná hmota bytového domu negativně zasahuje do území, kdy sousední objekty jsou 
1podlažní na jedné a 3podlažní na druhé straně. Navrhovaný objekt je 4podlažní. Byla vyjádřena 
obava velikosti průjezdu do zadní části pozemku s ohledem na výstavbu, přístup Hasičského 
záchranného sboru, svoz komunálního odpadu atd. 



Komise navrhla uskočení 1podlaží dále od chodníku pro zmírnění hmotového dopadu na blízké 
okolí.  
 

Závěr: 
 
Komise vítá záměr investora vybudovat nové prostory k bydlení v blízkosti centra města. 
Nesouhlasí však s navrženou podobou bytového domu a jeho velikostí z důvodu okolní zástavby a 
souvislostí v dotčeném území. Zároveň doporučuje projekt upravit, např. právě uskočením 
1podlaží a rozšířením průjezdu s respektováním smíšeného provozu. Návrh má několik 
architektonických a dopravně-urbanistických nedostatků. 

 

3. Umístění atrakcí rekreačního bazénu na Tyršově koupališti 
 

Rada města usnesením č. R/766/2019 - 38. RM ze dne 18.12.2019 uložila předsedovi této komise 
projednat v komisi výběr a umístění atrakcí do rekreačního bazénu. 
V rámci komise nebyla jednotná shoda nad řešením této otázky. Část komise preferuje nejprve 
zadat a pořídit celkovou koncepci řešící výslednou podobu a případný rozvoj celého areálu a až po 
jejím zpracování, projednání a odsouhlasení z ní řešit dílčí části (bazén, budovy, zeleň atd.). 
 
Další z názorů byl instalovat do připravovaného druhého/rekreačního bazénu pouze skluzavku a 
zbytek řešit spíše klidově a relaxačně. Dále se ale zabývat přípravou a následnou výstavbou 
třetího/zážitkového bazénu. V něm by byly umístěny atrakce v maximální možné míře. 

 
Padl však i názor, že vznik třetího bazénu nemusí být prioritou města s ohledem na pořizovací 
náklady a že v dohledné době je reálnější pouze rekonstrukce stávajícího druhého/rekreačního 
bazénu. Z toho důvodu tento bazén smysluplně doplnit o co největší počet atrakcí a 
maximalizovat jeho využití. Zároveň v tomto bazénu vymezit navrhovanou dětskou část pro část 
dětí, které jsou velké na brouzdaliště, ale ještě malé na plavecký bazén, popř. hlubší část tohoto 
bazénu.   

 

 Závěr:  
Nedošlo k jednotné shodě nad úkolem – vybrat a umístit atrakce do rekreačního bazénu. 
Předseda komise města navrhuje vypsání dalšího setkání komise, která se bude zabývat tématem 
celkové koncepce a rozvoje koupaliště a rekonstrukci rekreačního bazénu ponechat po pořízení 
takové studie.  

 

4. Využití objektu městské spořitelny čp. 3 
 Komise se zabývala i možností využití bankovního patra budovy městské spořitelny.  
 

 Závěr: 
Komise souhlasí se záměrem využití 2podlaží (bankovní patro) pro sál, který by se využíval pro 
zasedání zastupitelstva města, školení, semináře, konference apod. Komise pravděpodobně při 
svém dalším zasedání navštíví prostory spořitelny, kde budou přímo na místě představeny 
nezbytné úpravy tohoto patra. 

 
 

5. Ul. Revoluční - Komplexní stavební úpravy čp. 76 
 

Komise diskutovala předložený projekt na rekonstrukci domu čp. 76, ul. Revoluční, který má 
historicky významnou hodnotu a nachází se v historickém centru města. Nejedná se však o 
nemovitou kulturní památku.  



 Závěr: 
 Komise souhlasí s předloženým projektem na rekonstrukci budovy čp. 76, ul. Revoluční.  
 
 
 
Na závěr předseda komise seznámil s členy s rezignací Ing. arch. Vladimíry Paterové na člena této 
komise. 
 
 
Termín příští stavebně-architektonické bude operativně svolán a bude se konat v zasedací 
místnosti starosty města. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ctirad Pokorný 


