
INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 4

Hradec Králové – Kukleny
obec: Hradec Králové

rozloha lokality: 600 m2

počet podlaží objektu: 5NP

stávající využití: částečně sklady

uvažované využití:

� dle územně plánovací dokumentace – nerušící výroba, sklady, 

služby, administrativa

� ostatní zájmy – podnikatelské aktivity, technologie a výzkum
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INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 4: Hradec Králové – Kukleny

Obec: Hradec Králové

Původní využití areálu: skladiště/silo

 jméno a příjmení: Ing. Jana Köhlerová

 vztah k lokalitě: pracovnice fi rmy EMPLA, spol. s r. o. (marketing)

Kontaktní osoba: adresa: EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

 telefon: +420 495 217 499

 e-mail: kohlerova@empla.cz

 jméno a příjmení: Ing. Martin Maštálka, Magistrát města Hradec Králové – odbor strategického rozvoje města

Kontakty na obec:
 adresa: Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

 telefon: +420 495 707 594, fax: +420 495 707 100

 e-mail: martin.mastalka@mmhk.cz

Základní charakteristika

Budova sila je součástí průmyslového areálu severozápadně od hradeckého hlavního nádraží a jižně od ulice Koutníkovy. V areálu je nově vy-

budovaná administrativní budova – sídlo fy Empla, další budovy jsou nyní ve výstavbě (laboratoře). Předmětný objekt skladiště/obilního sila 

stojí v severní části areálu s hlavním průčelím do Koutníkovy ulice. V areálu jsou dále přízemní hospodářské budovy, sloužící jako sklady pře-

vážně sousední stavbě laboratoří. V případě objektu sila by se mělo jednat o kompletní rekonstrukci, která však bude velmi náročná (vzhledem 

k velikosti objektu a jeho specifi cké dispozici a konstrukčnímu řešení). Případnou demolici je nutné označit jako velmi nežádoucí, především 

z architektonických důvodů. Objekt s vysokou architektonickou hodnotou je dominantou této části města a jeho revitalizace může přinést žá-

doucí oživení této lokality. Areál je napojen železniční vlečkou do hradeckého hlavního nádraží.

Navrhované využití

Navrhuje se využití v souladu se záměry vlastníka. Jako nejperspektivnější využití se jeví záměr na zřízení „podnikatelského inkubátoru“ (admi-

nistrativa, drobná výroba a sklady, ateliéry, laboratoře …) nebo výzkumného a technologického centra. Takový záměr je v souladu s územním 

plánem, je optimální z hlediska dopravní dostupnosti a je výhodný i z hlediska možnosti získání fi nančních podpor.

Vazba na územně plánovací dokumentaci (ÚPD)

Stávající funkční využití dle ÚPD Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí.

  Území sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž

Regulační prvky  nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný negativní vliv jejich

  technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálů. 

Možné využití v souladu s ÚPD Nerušící výroba, sklady, prodejní sklady, služby, administrativa, apod.

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků celkem 1 Celková rozloha lokality (v m2) 600  

Počet soukromých vlastníků lokality 1 Název: Empla, spol. s r. o., Jana Krušinky, Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0

Počet veřejných vlastníků   Empla, spol. s r.o., Jana Krušinky, 
Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 100

(komunální, státní aj.) 
1

 

Název:
 500 02 Hradec Králové.

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 %)  Empla, spol. s r. o.

Počet vlastníků vlastnících samostatně 
1

více než 10 % lokality

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace   Elektřina Užitková voda Pitná voda Kanalizace Plyn

silnice I. třídy (0,5 km)  ano ne  ano  ano  ano

Existující limity a omezení 

bez omezení

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

Předpokládané využití lokality je nutno posoudit z hlediska vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). O integrované 

povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC) bude třeba žádat v závislosti na charakteru budoucího využití.

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 v případě návrhu vlastní kotelny; podle výpočtu potřeby 

 množství tepla bude nutné zpracování rozptylové studie na navržené kotelny.

 Ne – pokud bude objekt napojen na systém centrálního zásobování teplem.

Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další Ano – bude nutné vypracovat podle navrhovaného využití a umístění výrobních zařízení

fyzikální a biologické charakteristiky v zájmové lokalitě, bude nutné prověřit i vlivy způsobené dopravou.

Vlivy na povrchové a podzemní vody Ano – bude nutné vypracovat.

Vlivy na půdu
 Ne – není nutné vypracovat; jedná se o nezemědělskou půdu, 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 Ne – jedná se o průmyslovou zónu.

Vlivy na krajinu
 Ne – objekt se nachází v souvisle zastavěném území, nebude docházet k výstavbě

 nových budov.

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

 vlastní řešená lokalita není kulturní památkou a nenachází se v chráněném památkovém území.

Lokalita je mimo dosah Ano/Ne Ano 

záplavového území Záplavové 
Lokalita leží 300 m západně od stanoveného záplavového území Q

100
 toku Labe.

 území v mapě 

 Ano/Ne Ne

Památková ochrana Popis –

Procentuální zastoupení jednotlivých tříd 
V areálu se nevyskytuje zemědělská půda.

ochrany zemědělské půdy v lokalitě

Ochranná pásma dopravní a technické Ochranné pásmo železnice – východní část areálu – 60 m od osy krajní koleje, nejméně 30 m

infrastruktury  od hranice obvodu dráhy.

Lokalita je předmětem Ano/Ne Ne

podpory z veřejných zdrojů Druh podpory –

Širší vztahy lokality 

Statutární město Hradec Králové je přirozeným centrem kraje. Vzdálenost od Prahy je cca 100 km východním směrem (dálnice D11), vzdále-

nost od sousedního krajského města Pardubic (mezinárodní veřejné letiště) ležících jižním směrem činí cca 20 km. Město leží v převážně rovin-

ném terénu v průměrné nadm. výšce 235 m n. m.. Rozloha města činí 10 560 h. Počet obyvatel k 1. 1. 2006 je 94 431 (dle ČSÚ). Hradec Krá-

lové je důležitým správním, kulturním a hospodářským střediskem a důležitou dopravní křižovatkou (silniční i železniční).

Sídlo úřadů: Adresa Město PSČ

Finanční úřad U Koruny 1632 Hradec Králové 502 00

Stavební úřad Československé armády 408 Hradec Králové 502 00

Živnostenský úřad Střelecká 824 Hradec Králové 502 00

Regionální informace 1/2006 – území okresu Hradec Králové 

Počet obyvatel  159 502 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel  85 768 

Míra nezaměstnanosti 6,4 % 

Počet registrovaných nezaměstnaných k 31. 1. 2006 5 515
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