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zápis č. Z/2020 “ » 

zjednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
12.05.2020 v kanceláři starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 

Přítomní: 

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. arch. Vojtěch Stoklasa, architekt 
lng. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta města 
lng. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 

Omluven: Ing. Jiří Rain, geodet 

Hosté: Karel Laš 
Pavel Bonaventura 

KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 

Program 
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. Zahájení 

. Přestavba městské spořitelny na nám. TGM - staženo 

. Návrh bytových domů JUTA 
Projednání návrhů na přejmenovánístávajících ulic ve Dvoře Králové nad Labem 

. OC Zálabí- Dvůr Králové nad Labem 

Návrh bytových domů JUTA 

Vzhledem k tomu, že autorem projektu je lng. arch. Vojtěch Stoklasa, který spolupracoval S Ing. Arch. 
Otou Černým, Zdrželi se oba autoři v tomto bodě hlasování. Vzhledem k tomu, že v kanceláři starosty 
města, kde se komise odehrála, NEBYL DATAPROJEl(TOR, nemohly být ostatním členům komise 
předloženy urbanistické řezy zájmové lokality. 

1. Architektonicky je Záměr Ztvárněn velmi hodnotně včetně snahy autorů řešit optické snížení 
velikosti objektu, např. ustupujícím nejvyšším podlažím. 

2. Velikost objektů, počet podlaží však i přesto nejsou dle názoru komise vhodné do lokality 
Baierova kopce, a to i S ohledem na velikost zastavovaných parcel. 

3. Vhìstoricky urbanizované lokalitě Baierova kopce ze 70. let, jehož podobu zpracovala 
architektonicko-urbanistická projekční kancelář STAVO Projekt Hradec Králové, by značně 
stoupl počet obyvatel odhadem o cca 100 obyvatel, což komise shledává jako nežádoucí i 

S ohledem na ty, kteřív lokalitě žijí.
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4. V dané studii je problematický počet parkovacích míst pro obyvatele. 

Při hodnocení předkládaných studií bude komise požadovat jejich projednávání ve fázi přípravy 
záměru, bude důsledně hodnoceno hmotové řešení Sohledem na lokalitu, kde bude záměr 
realizován S ohledem na širší vztahy, dopravní vazby atd. Při hodnocení předkládaných studií bude 
komise požadovat jejich projednávání ve fázi přípravy záměru, bude důsledně hodnoceno hmotové 
řešení s ohledem na lokalitu, kde bude záměr realizován S ohledem na širší vztahy, dopravní vazby 
atd. Bohužel návrh dnes předložený neobsahoval oproti předchozím Záměrům podklad v podobě 
řezů a pohledů zachycující lokalitu vširších vztazích, zejména vdostatečném linìovém rozsahu. 
vodítkem by měl být například podklad předložený vrámci projednávání Změny ÚPD města pro 
lokalitu Košťálová Zahradnictví. Vuvedeném případě i předkladatel při Znovu předložení návrhu 
Zapracoval připomínky komise (mimo jiné Snížení podlažnosti budov umísťovaných pod kopec, 
veřejný prostor, řešení dopravy v klidu, parametry geologie, možnosti odvodnění, 

Doporučení investorovi: Hledat pro realizaci investičního záměru vhodnější lokalitu ze svého 
majetkového portfolia pozemků. 

Projednání návrhů na přejmenování stávajících ulic ve Dvoře Králové nad 
Labem 

Na základě žádosti odboru WS se komise zabývala předloženými návrhy na přejmenování stávajících 
ulic ve Dvoře Králové nad Labem. Komise se nejprve shodla, že více preferuje návrhy občanů, než 
pracovní skupiny. Proto navrhuje následující označení ulic: 

Ulice Hradecká - 1. lokalita (delší ulice) 

Návrh komise: K vodárně 

Ulice Hradecká - 2. lokalita (kratší ulice) 

Návrh komise: V Lužánkách 

Lokalita ul. Pod Lesem 

Komise navrhuje ponechat její stávající název. UI. Dubová se komisi nezdá vhodná, jelikož ,,dub" je na 
konci ul. Pod Lesem. K Lomu je dle názoru komise také nevhodné a nevystihující. 

OC Zálabí - Dvůr Králové nad Labem 
Nad rámec programu místostarosta a vedoucí odboru RISM seznámili ostatní členy komise 
spředloženými podklady Společnosti Fuertes Developmen S. r. o., Kuřim, která zaslala žádost O 
udělení souhlasu S dotčením pozemků města, dopravním napojením a napojením na inženýrské sítě 
při realizaci jejich záměru, kterým je OC Zálabí- Dvůr Králové nad Labem. 
Všichni členové komise jednoznačně nesouhlasí S předloženým záměrem, a tudíž důrazně komise 
nedoporučuje vedení města tomuto záměru udělit Souhlas. Pro další jednání sinvestorem je 
nezbytně nutné předložit minimálně dvě architektonické studie areálu Zálabí. 

Na závěr předseda komise seznámil Ostatní členy s programem dalších schůzek komise. Jeden Z bodů 
bude Zejména problematika městského architekta. Komise by se ráda seznámila S dojmy a názory



radních města na návštěvu města Litomyšl, která proběhla v únoru tohoto roku a žádá radu města o 
návrh postupu při výběru městského architekta města Dvůr Králové nad Labem. 

Další Zbodů komise bude také např. limnigraf (místo kpozorování vodního toku) u řeky Labe 
v městské části Verdek, který je v havarijním stavu a jedná se O technicky Í architektonický ojedinělou 
stavbu. Tohoto jednání se zúčastní vedoucí provozu Povodí Labe pro jeho horní tok lng. Štěpán 
Černý. 

Termín příští stavebně-architektonické komise bude operativně Svolán a bude se konat v zasedací 
místnosti starosty města. 

Zapsal: Ctirad Pokorný




