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MċSTO DVģR KRÁLOVÉ NAD LABEM
DvĤr Králové nad Labem se nachází v centrální þásti Královéhradeckého kraje.
MČsto je situováno v Královédvorské kotlinČ po obou bĜezích horního toku Ĝeky Labe
Ve mČstČ dnes žije asi 16 200 obyvatel. Jejich poþet má v posledních letech mírnČ
klesající tendenci. DvĤr Králové nad Labem je správním a kulturním centrem pro
spádovou oblast s asi 28 000 obyvateli.

NejvČtší turistickou atrakcí je zoologická zahrada a Africké safari, kam roþnČ zavítá
asi pĤl milionu návštČvníkĤ. V okolí mČsta se dále
nachází barokní zámek Kuks se sochami Matyáše
Brauna, výhled do okolí i na nejvyšší þeské pohoĜí
Krkonoše, vzdálené asi 40 km, nabízí vrchol Zviþina.
NČkolik kilometrĤ od Dvora Králové nad Labem je
jedna z nejkrásnČjších údolních pĜehrada v ýechách –
Les Království.
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V minulosti bylo mČsto tradiþním centrem textilního prĤmyslu. Jeho stagnace a vliv
zejména konkurence z Asie se však projevuje i zde. NejvýznamnČjšími podniky ve
mČstČ jsou Juta, a.s. a Tiba, a.s. (textilní prĤmysl), Strojtex, a.s. (strojírenství),
Vánoþní ozdoby – DUV družstvo a Carla, a.s. (potravináĜství).
Ve mČstČ je asi 8500 ekonomicky aktivních obyvatel, ve spádovém území témČĜ
14000. NezamČstnanost se v prĤbČhu roku pohybuje okolo 9 %. Ve spádovém
území mČsta (povČĜené území) se nezamČstnanost pohybuje okolo 9,5 %. Uchazeþi
o práci ve spádovém území jsou pĜedevším s nejnižším vzdČláním, 44,5 % je
vyuþeno, 28 % má základní vzdČlání, 20 % má vzdČlání stĜedoškolské a pouze 1,2
% uchazeþĤ je s vysokoškolským vzdČláním.
MČsíþní vývoj míry nezamČstnanosti (v %) v letech 2005 - 2006
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Zdroj: ÚĜad práce Trutnov
Ve mČstČ je 6 základních škol, dále gymnázium, stĜední odborná škola a stĜední
odborné uþilištČ (informaþní technologie, aplikovaná chemie, hotelnictví a turismus,
kosmetiþka, prodavaþ/ka, kadeĜník/ce).

DOPRAVNÍ ěEŠENÍ
PrĤmyslová zóna je situována u silnice II/299 smČr Zboží, Choustníkovo HradištČ.
Veškerá doprava bude realizována auty. Lze uvažovat, že nový areál bude znamenat
urþité zvýšení dopravního zatížení nČkterých stávajících komunikací, zejména ulice
Hradecké, resp. Dukelské. Jako pĜevažující smČr dopravy lze pĜedpokládat budoucí
rychlostní silnici R11 (Hradec Králové - Trutnov - Královec, PL). Z tohoto pohledu
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budou nejvČtší zátČže smČĜovat z Ĝešené plochy v obou smČrech po silnici II/299. Do
zájmového území zasahuje zámČr pĜeložení uvedené silnice II/299 jako tzv. východní
pĜivadČþ k rychlostní silnici R11 (viz. územní plán mČsta). Celkové Ĝešení bylo
konzultováno s ěeditelstvím silnic a dálnic ýR a MČÚ DvĤr Králové nad Labem –
odborem dopravy a silniþního hospodáĜství. Výsledkem je skuteþnost, že do doby
výstavby pĜeložky silnice je pro ni tĜeba rezervovat koridor odpovídající jejímu
ochrannému pásmu tj. pás široký 15 m na obČ strany od osy vozovky zobrazené
v platném územním plánu mČsta.
Navržená funkþní tĜída tohoto východního pĜivadČþe bude B2, pĜedpokládaná
kategorie MS 9/60 (podle ýSN 73 6110 v platném znČní). Ostatní obslužné
komunikace v zónČ budou v kategorii MO 7/40.
ěešení respektuje také ochranná pásma stávající silnice II/299 – ochranné pásmo je
také 15 m od osy vozovky. PĜípadná jiná technická opatĜení by mČla být formulována
až spoleþnČ s konkretizovanými zámČry využití rozvojové plochy.
V souþasné dobČ je nejbližší dálnice D11 u Hradce Králové (45 km) a rychlostní
komunikace R10 v Mladé Boleslavi (77 km). Vlakové nádraží je vzdálené 0,5 km.
LetištČ v Pardubicích 55 km a v Praze 140 km.

MċSTO
Trutnov
Hradec Králové
Praha
Brno
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VZDÁLENOST V KM
19
35
125
170

BLIŽŠÍ ÚDAJE O LOKALITċ
PrĤmyslová zóna Zboží (Hrubá louka) je situována mezi centrální þástí mČsta a
okrajovou þástí – Zboží, s výbornou dosažitelností do centra (1 km) i do regionu – tj.
na silniþní síĢ Hradec Králové – Trutnov – Polsko. Plocha se nachází vedle silnice
II/299, v budoucnu lze pĜedpokládat napojení na komunikaþní tah D11 (R11). Plocha
rozvojové lokality je cca 12 ha. Jedná se o tzv. greenfield, tj. pozemky na zelené
louce. Její využití je možné v oblasti logistiky, obchodu i výroby. Pro napojení
prĤmyslové zóny na inženýrské sítČ je pĜipraveno územní rozhodnutí (nabytí právní
moci - bĜezen 2006).
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INŽENÝRSKÉ SÍTċ
Zásobování vodou
Na okraji Ĝešené lokality prvního zámČru je artézský zdroj K-1 Lužanka,
s 1. stupnČm PHO v hranicích stavební parcely. Zdroj K-1 je souþástí vodovodního
systému mČsta. Z nedaleké úpravny vody poblíž ul. V Lukách vedou hlavní zásobní
Ĝady do vodojemu u nemocnice (podél východního okraje zastavČného území
mČsta) a pĜívodní Ĝad do vodojemu Zboží. Tento výtlaþný Ĝad DN 80 prochází po
severním okraji navržené lokality (v soubČhu se stávající silnicí II/299) má ochranné
pásmo vymezené vodorovnou vzdáleností od vnČjšího líce stČny potrubí na každou
stranu 1,5 m.
Bilance pĜedpokládaného nárĤstu potĜeby vody jsou obtížnČ definovatelné, neboĢ
navržené prĤmyslové plochy jsou univerzální, zatím bez konkrétního urþení. ObecnČ
lze vycházet z požadavku cca 80 l/prac./den. PĜi velice hrubém (a s nejvČtší
pravdČpodobností zĜejmČ nereálném) maximálním odhadu poþtu 250 nových
pracovních pĜíležitostí vychází nárĤst denní spotĜeby vody Qp = 250 x 80 = 20 000
l/d = 0,23 l/s.
Napojení této lokality na stávající Ĝad DN 200 k artézskému zdroji K-1 v ul. Hradecké
by mČlo postaþovat. Pro pĜípad požadavku na vyšší množství vody v prĤmyslové
zónČ (požární voda, voda pro výrobu, …) je možno využít dalšího Ĝešení, a to zcela
novou vodovodní pĜípojkou pĜímo ze stávající úpravny vody, která je poblíž
západního okraje lokality.

OdvádČní a likvidace odpadních vod
Vzhledem ke konfiguraci terénu bude možné napojení na stávající mČstskou
kanalizaþní síĢ pomocí pĜeþerpávací stanice umístČné na západním okraji lokality
(jižnČ od ul. Hradecké). Kanalizaþní síĢ mČsta je budována jako jednotná, odvádČjící
jak splaškové, tak dešĢové vody.
Pro eliminaci odvádČní balastních vod lze pĜedpokládat, že dešĢová voda ze
zelených ploch zĤstane na území a pĜirozeným zpĤsobem bude zasakovat, dešĢová
voda ze zpevnČných ploch v areálech (pĜíjezdové komunikace, parkovištČ) mĤže být
svedena pĜes lapák ropných látek do vodoteþí podél západního a východního okraje
lokality.

Zásobování teplem a plynem
ObČ energetická media jsou v dosažitelnosti, bude záležet na zvážení jednotlivých
investorĤ v konkrétních zámČrech a následných správních Ĝízeních.
Lokalitu mezi mČstem a Zbožím je možné napojit ze stávajících stĜedotlakých
plynovodních rozvodĤ (napojovací bod je u kĜižovatky ulic Hradecká a Zborovská).
KromČ toho se poþítá s plynofikací sídla Zboží, kam bude plyn doveden pĜes okraj
rozvojové plochy paralelnČ se stávající komunikací II. tĜídy.
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Napojení lokality na rozvody tepla je možné ze stávajících rozvodĤ v pĜilehlé þásti
mČsta. V úvahu pĜichází napojení na stávající parovody ukonþené nad Schulzovými
sady (poblíž kĜižovatky ulic Zborovská a Sadová), resp. v prostoru Dukelské ul. (za
Billou u Hartského potoka) a poblíž autobusového nádraží.

Zásobování elektrickou energií
Napojení navržené lokality mezi mČstem a sídlem Zboží na elektrorozvodnou síĢ je
Ĝešeno v souladu s koncepcí územního plánu - ve smČru od Zboží, jako nové
distribuþní kabelové vedení VN 35 kV procházející jižním okrajem Zboží, s vlastní
venkovní trafostanicí zóny. Vzhledem k neexistenci konkrétních podkladĤ o
požadovaných (nebo alespoĖ pĜedpokládaných) pĜíkonech je návrh Ĝešen jako
univerzální, s pĜípadnými možnými úpravami (napĜ. vložení další trafostanice).
Velikosti transformátorĤ osazených v trafostanicích budou urþeny pĜípad od pĜípadu
podle momentální potĜeby. ZároveĖ s tímto Ĝešením se pĜedpokládá zrušení
stávajícího kabelového vedení 6 kV od mČsta ke kabelové trafostanici 124 “Lužánky
u ZD”, která bude také zrušena.

Telekomunikace
Územím prochází dálkový sdČlovací kabel, když se dle pĜedbČžného projednání s
ýeským Telecomem naskýtají tato Ĝešení:
•

umístČní objektĤ v lokalitČ
komunikace Ĝešit chrániþkou)

•

pĜekládka bez pĜerušení kabelu

•

pĜekládka s pĜerušením kabelu v daném úseku.

bez

nutnosti

pĜekládky

kabelu

(pĜechod

PodrobnČjší údaje jsou uvedeny ve vyjádĜení ýeského Telecomu a.s., Divize sítí –
VnČjší údržba kabelových sítí sev. ýechy, ze dne 28.2.2003.
Lokalita je v oblasti s možností napojení na jednotnou telefonní síĢ, konkrétní pĜípojky
budou Ĝešeny individuálnČ na základČ požadavku na potĜebný poþet požadovaných
linek.
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POSOUZENÍ Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO PLÁNU MċSTA
DVģR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Území nabízené lokality bylo projednáno ve zmČnČ þ. 5 územního plánu mČsta, která
byla Zastupitelstvem mČsta schválena v záĜí 2004. Jedná se o významnou
rozvojovou plochu s funkþním využitím území PS (území prĤmyslové výroby a
skladĤ), pro tuto funkci platí následující možnosti využití:

Území prĤmyslové výroby a skladĤ (PS)
Základní funkþní využití:
Slouží k soustĜedČní výrobních ploch s možným (minimalizovaným) vlivem na okolí.
-

7.1. Urþené:
objekty prĤmyslové výroby a skladĤ
objekty skladového hospodáĜství
objekty zemČdČlských skladĤ a údržby staveb a techniky
pĜíslušné komunikace a parkovací a garážovací plochy
pĜíslušné technické vybavení (trafostanice, regulaþní stanice, úpravny odpad. vod
– odluþovaþe, aj.)

-

7.2. PĜípustné:
administrativa v rámci areálĤ (resp. objektĤ)
ochranná a izolaþní zeleĖ
lokální stravovací zaĜízení a specifické služby
parkovištČ a dopravní zaĜízení

-

7.3. NepĜípustné
bydlení (kromČ služebních a pohotovostních bytĤ)
zdravotnictví (lĤžková odd.) a sociální služby
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Aktualizace tras hlavních pĜipojovacích vedení inženýrských sítí pro napojení této
rozvojové zóny bylo pĜedmČtem zmČny þ. 7 územního plánu mČsta, která byla
Zastupitelstvem mČsta schválena v lednu 2006.
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