
INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 6

Kasárna Nové Město nad Metují 
obec: Nové Město nad Metují

rozloha lokality: 33 634 m2

stávající využití: částečně výroba, služby

uvažované využití:

� dle územně plánovací dokumentace – jižní areál: občanská 

vybavenost, severní areál: výstavba rodinných domů

� ostatní zájmy – bydlení, služby, administrativa, školství, sport
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INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 6: Kasárna Nové Město nad Metují

Obec: Nové město nad Metují

Původní využití areálu: vojenský areál – kasárna 

 jméno a příjmení: Mgr. Bronislava Malijovská

 vztah k lokalitě: starostka města

Kontaktní osoba: adresa: náměstí Republiky 6,  549 01 Nové Město nad Metují

 telefon: +420 491 542 425

 e-mail: malijovska@novemestonm.cz

 jméno a příjmení: Mgr. Bronislava Malijovská – starostka města

Kontakty na obec:
 adresa: Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,  549 01 Nové Město nad Metují

 telefon: +420 491 542 425

 e-mail: malijovska@novemestonm.cz

Kontakty na obec adresa: Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,  549 01 Nové Město nad Metují

s rozšířenou telefon: +420 491 542 425

působností: e-mail: podatelna@novemestonm.cz

Základní charakteristika

Areál bývalých kasáren se nachází v nové části města cca 1km severně od historického centra. Areál (původně souvislý) sestává ze 

dvou částí, oddělených již revitalizovanou centrální částí, využitou pro občanskou vybavenost – SOŠ. Jižní část je tvořena bývalou obyt-

nou budovou kasáren s rozsáhlým nádvořím, obklopeným pomocnými budovami (bývalé sklady a správní zázemí). Budovy jsou vesměs 

v dobrém technickém stavu. Jedna z budov je pronajata pro účely čalounictví. Severní část tvoří bývalý autopark, s polootevřenými 

konstrukcemi, dříve sloužícími pro garážování a servis vojenské techniky. Tyto areály, téměř v centru sídla, mají dobré předpoklady pro 

revitalizaci a opětovné začlení do života města. Jedním z předpokladů je vynikající dopravní dostupnost a technická vybavenost území 

(vodovod, kanalizace, energetické systémy a telekomunikace).

Navrhované využití

Město podporuje záměr revitalizace areálu pro zajištění nových ploch pro bydlení, služby, administrativu, školství a sport, dle územně 

plánovací dokumentace (občanská vybavenost v jižní části, nízkopodlažní bytová zástavba v severní části).

Vazba na územně plánovací dokumentaci (ÚPD)

Stávající funkční využití dle ÚPD Jižní areál: občanská vybavenost. Severní areál: nízkopodlažní bytová zástavba.

Regulační prvky  Jižní areál:  stavby pro školství a kulturu, zdravotnictví, veřejné stravování, přechodné

  ubytování, obchod a služby. Nepřípustné: stavby pro výrobu, skladování odpadů,

  bydlení, individuální rekreaci,  zemědělskou výrobu.

  Severní areál: stavby pro bydlení, garáže a drobné stavby občanské a technické

  vybavenosti. Nepřípustné: stavby pro činnosti, které svými negativními vlivy přesahují

  limity pro nízkopodlažní bytovou výstavbu, stavby pro výrobu a skladování,

  zemědělskou výrobu, garážování a parkování nákladních automobilů a autobusů.

Možné využití v souladu s ÚPD Jižní areál: stavby občanské vybavenosti. Severní areál: výstavba rodinných domků.

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků celkem 2 Celková rozloha lokality (v m2) 33 634  

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

Počet veřejných vlastníků 
2 Název:

 město Nové Město nad Metují  60

(komunální, státní aj.)   Královéhradecký kraj 
Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 

40 

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 Nové Město nad Metují

Počet vlastníků vlastnících samostatně 
2

více než 10 % lokality

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace   Elektřina Užitková voda Pitná voda Kanalizace Plyn

silnice I. třídy (0,6 km), železnice (0,5 km) ano ne  ano  ano  ne

Existující limity a omezení 

Lze předpokládat existenci ekologických zátěží (znečištění ropnými produkty), zejména v prostoru bývalého autoparku. 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 je nutno pro revitalizaci posoudit z hlediska vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 

Sb., zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) a zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC).

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

Vlivy na obyvatelstvo, včetně  
Ne 

sociálně-ekonomických vlivů 

Vlivy na ovzduší a klima Ne

Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další 
Ne

fyzikální a biologické charakteristiky 

Vlivy na povrchové a podzemní vody
 Ano – bude nutno vypracovat, předpokládaná ekologická zátěž části lokality, území 

 CHOPAV „Východočeská křída“.

Vlivy na půdu
 Ne – není nutno vypracovat, jedná se o nezemědělskou půdu, pozemky bez třídy

 ochrany zemědělské půdy.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
 Ne – není nutno vypracovat, v řešené lokalitě není výhradní ložisko nerostných surovin,

 lokalita se nenachází v dobývacím prostoru.

Vlivy na faunu, fl óru a ekosystémy Ne

Vlivy na krajinu Ne – není nutno vypracovat, je třeba dodržet zastavovací pravidla a stanovené koefi cienty ÚPD.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 Ne – řešená lokalita není kulturní památkou a nenachází se v chráněném památkovém 

 území. 

Lokalita je mimo dosah Ano/Ne Ano 

záplavového území Záplavové 
Lokalita leží mimo stanovená záplavová území.

 území v mapě 

 Ano/Ne Ano

Památková ochrana Popis –

Procentuální zastoupení jednotlivých tříd 
Není stanoveno - jedná se o zastavěné území.

ochrany zemědělské půdy v lokalitě

Ochranná pásma dopravní a technické 
Ne

infrastruktury  

Lokalita je předmětem Ano/Ne Ne

podpory z veřejných zdrojů Druh podpory –

Širší vztahy lokality 

Nové Město nad Metují – počet obyvatel 10 054 (k 1. 1. 2006). Nové Město nad Metují leží v podhůří Orlických hor jihovýchodně od 

krajského města Hradce Králové a jižně od města Náchod. Historická část města s velkým množstvím památek, založená počátkem 

16. století, leží na skalním ostrohu nad řekou Metují a díky své poloze si zachovala malebný historický ráz. Nová část města  se roz-

kládá severozápadně od historického centra.

Sídlo úřadů: Adresa Město PSČ

Finanční úřad Tyršova 49 Náchod 547 01

Stavební úřad Městský úřad Nové Město nad Metují,  náměstí Republiky 6 Nové Město nad Metují 549 01

Živnostenský úřad Městský úřad Nové Město nad Metují,  náměstí Republiky 6 Nové Město nad Metují 549 01

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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