
INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 2

Vojenská nemocnice Josefov 
obec: Jaroměř

rozloha lokality: 15 668 m2

stávající využití: bez využití

uvažované využití:

� dle územně plánovací dokumentace – obytné území, částečně 

občanská vybavenost 

� ostatní zájmy – občanská vybavenost (zdravotnictví, školství, 

věda, kultura, obchod, služby, administrativa), dočasné byd-

lení (hotel, penzion, internát), eventuelně sociální péče.

1 : 50 000

0 50 10025
m

1 bývalá vojenská nemocnice

2 objekt vhodný k demolici

1

2
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INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 2: Vojenská nemocnice Josefov

Obec: Jaroměř

Původní využití areálu: vojenský objekt – zdravotnické zařízení

 jméno a příjmení: Ing. arch. Jitka Zavřelová

 vztah k lokalitě: vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Městský úřad Jaroměř

Kontaktní osoba: adresa: Městský úřad Jaroměř, náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř

 telefon: +420 491 847 170

 e-mail: zavrelova@jaromer-josefov.cz    

 jméno a příjmení: Ing. Jiří Klepsa, starosta města Jaroměř

Kontakty na obec:
 adresa: Městský úřad Jaroměř, náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř

 telefon: +420 491 847 120

 e-mail: klepsa@jaromer-josefov.cz 

Kontakty na obec adresa: Městský úřad Jaroměř, náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř

s rozšířenou telefon: +420 491 847 111, fax: +420 491 810 292

působností: e-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Základní charakteristika

Areál vojenské nemocnice se nachází na území bývalé vojenské pevnosti Josefov vybudované v letech 1780–1789. Všechny objekty jsou 

opuštěné a nevyužívané, v zanedbaném stavu. K vlastní historické budově nemocnice (s rozlehlým parkově upraveným nádvořím) přiléhá 

na východní straně areál technického příslušenství – kotelna, garáže, sklady, přístřešky, které jsou zcela zdevastovány, mají nulovou 

architektonickou a památkovou hodnotu. Lokalita územně souvisí s lokalitou č. 1 Čtvercová kasárna Josefov.

Navrhované využití

Vlastní budova nemocnice je vhodná spíše pro nebytové funkce – občanská vybavenost (zdravotnictví, školství, věda, kultura), administrativní 

funkce (včetně specifi ckých náplní jako archív, depozitáře muzea a výstavní prostory, administrativa, obchod a služby) a případně ubytovací 

provozy (hotel, penzion, ubytovna, internát). Lze zvážit např. i využití pro sociální péči. Nádvoří objektu bude vhodné ponechat převážně 

zeleni a odpočinkovým aktivitám. Nepotřebné a zdevastované technické zázemí nemocnice (kotelna, garáže, přístřešky) je nutno odstranit. Po 

demolici je doporučeno na místě vytvořit veřejné prostranství (menší náměstí) se zelení a parkovištěm.

Vazba na územně plánovací dokumentaci (ÚPD)

Stávající funkční využití dle ÚPD Všeobecně obytné území.

Regulační prvky  Přípustné: stavby pro bydlení, doplňková zařízení a služby, které svým významem

  nepřesahují význam daného území.

Možné využití v souladu s ÚPD Bydlení, občanská vybavenost, komerční aktivity (obchod, služby…).

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků celkem 1 Celková rozloha lokality (v m2) 15 668  

Počet soukromých vlastníků lokality 0 Název: – Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0 

Počet veřejných vlastníků 
1 Název:

 Město Jaroměř, náměstí ČSA,

(komunální, státní aj.)   č.p. 16, 551 01 Jaroměř 
Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 100

 

Počet ostatních vlastníků (církev aj.) 0 Název: – Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0 

Počet neznámých vlastníků nebo 
0 Popis: – Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0 

nevypořádaných vlastnických vztahů

Majoritní vlastník (s více než 50 %)  město Jaroměř 

Počet vlastníků vlastnících samostatně 
1

více než 10 % lokality

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace   Elektřina Užitková voda Pitná voda Kanalizace Plyn

silnice II. třídy (0,2 km), železnice (2,5 km) ano ne  ano  ano  ano

Existující limity a omezení 

Existence lehčí ekologické zátěže - povrchová kontaminace ropnými látkami v areálu kotelny. Objekt je nemovitou kulturní památkou 

a součástí městské památkové rezervace (MPR). Nutno respektovat zájmy ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb. - ochrana 

zeleně v rámci MPR. Do lokality zasahuje pásmo hygienické ochrany vodního zdroje II. stupně. Lokalita se nachází na území chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) „Východočeská křída“.

Identifi kace předpokládaných problémů v rámci budoucího posuzování vlivu stavby na životní prostředí 

Předpokládané využití lokality bude nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA), event., v závislosti 

na budoucím využití, podle zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC). Řízení IPPC však pravděpodobně nebude nutné, neboť se nepředpokládá takové 

využití, které by mělo významné vlivy na životní prostředí.

Předpokládaný rozsah vypracování posouzení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí: 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně Ano – bude nutné vypracovat s ohledem na předpokládané využití. 

sociálně-ekonomických vlivů Sociálně-ekonomické vlivy lze předpokládat jednoznačně kladné.

Vlivy na ovzduší a klima
 Ano – bude nutné vypracovat; podle výpočtu potřeby množství tepla bude nutné

 zpracování rozptylové studie s ohledem na navržený způsob vytápění.

Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další Ano – bude nutné vypracovat podle navrhovaného  způsobu využití, zejména se bude

fyzikální a biologické charakteristiky  jednat o vlivy způsobené dopravou.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
 Ano – bude nutné vypracovat; do lokality zasahuje pásmo hygienické ochrany vodního

 zdroje II. stupně, území CHOPAV „Východočeská křída“.

Vlivy na půdu
 Ne – není nutné vypracovat; jedná se o nezemědělskou půdu v souvisle zastavěném

 území, pozemky jsou bez třídy ochrany zemědělské půdy.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
 Ne – není nutné vypracovat; v řešené lokalitě není žádné výhradní ložisko nerostných

 surovin a lokalita se ani nenachází v dobývacím prostoru.

Vlivy na faunu, fl óru a ekosystémy Ano – bude nutné vypracovat s ohledem na ochranu zeleně.

Vlivy na krajinu
 Pravděpodobně není nutné vypracovat, je třeba dodržet zastavovací pravidla

 a charakter zástavby na území MPR.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 Ano – bude nutné vypracovat; stávající areál se nachází v dosahu hmotného majetku

 druhých osob; budova č.p. 4 je nemovitou kulturní památkou. Celá lokalita se nachází na

 území MPR.

Lokalita je mimo dosah Ano/Ne Ano 

záplavového území
 Záplavové

 Lokalita se nachází cca 200 m jižně od hranice stanoveného záplavového území Q
100

,

 území v mapě
 cca 250 m od hranice Q

20
 a Q

5
 toku Metuje. Vzdálenost od hranice aktivní zóny

  záplav je cca 230 m.

 Ano/Ne Ano

Památková ochrana Popis
 Objekt bývalé vojenské nemocnice (č.p. 4) je nemovitou kulturní památkou. Celá pevnost

  Josefov je městskou památkovou rezervací.

Procentuální zastoupení jednotlivých tříd 
V areálu se nevyskytuje zemědělská půda.

ochrany zemědělské půdy v lokalitě

Ochranná pásma dopravní a technické Předpokládají se pouze ochranná pásma uličních rozvodů technické infrastruktury

infrastruktury  a trafostanic.

Lokalita je předmětem Ano/Ne Ne

podpory z veřejných zdrojů Druh podpory –

Širší vztahy lokality 

Město Jaroměř je vzdáleno cca 17 km severovýchodně od krajského města Hradce Králové, cca 19 km jihozápadně od Náchoda a cca 120 km 

severovýchodně od Prahy. Nadmořská výška 254 m n. m., rozloha 2 395 ha, počet obyvatel: 12 767 (k 1. 1. 2006). Významný dopravní uzel 

(silniční i železniční).

Sídlo úřadů: Adresa Město PSČ

Finanční úřad Svatopluka Čecha 121 Jaroměř 551 01

Stavební úřad Městský úřad Jaroměř, náměstí ČSA 16 Jaroměř 551 33

Živnostenský úřad Městský úřad Jaroměř, náměstí ČSA 16 Jaroměř 551 33

Regionální informace 1/2006 – území okresu Náchod 

Počet obyvatel  112 293 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel  55 596 

Míra nezaměstnanosti 8,0 % 

Počet registrovaných nezaměstnaných k 31. 1. 2006 4 464 
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