
INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 9

Kasárna Vamberk
obec: Vamberk

rozloha lokality: 30 758 m2

stávající využití: bez využití

uvažované využití:

� dle územně plánovací dokumentace – stávající objekty určené 

k demolici, na uvolněné ploše: bydlení, nevýrobní služby, ve-

řejné parkování, zeleň

� ostatní zájmy – v souladu s územně plánovací dokumentací

1 : 50 000
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INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 9: Kasárna Vamberk

Obec: Vamberk

Původní využití areálu: textilní továrna, armádní sklady, dílny, kasárna 

 jméno a příjmení: Ing. Jiří  Mazúch

 vztah k lokalitě: starosta města Vamberk

Kontaktní osoba: adresa: Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

 telefon: +420 494 548 111

 e-mail: mazuch@vamberk-city.cz

 jméno a příjmení: Ing. Jiří  Mazúch, starosta města Vamberk

Kontakty na obec:
 adresa: Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

 telefon: +420 494 548 111

 e-mail: mazuch@vamberk-city.cz

Kontakty na obec adresa: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

s rozšířenou telefon: +420 494 509 300

působností: e-mail: ladislav.pyskaty@rychnov-city.cz

Základní charakteristika

Rozsáhlý areál v atraktivní poloze v centru města, na břehu řeky Zdobnice. Původně textilní továrna, následně využívána Armádou ČR jako 

sklad materiálu a dílny. Od r.1994 není areál využíván. Jedná se o komplex budov různého stáří a technického stavu, jejichž další existence 

v exponované poloze poblíž středu města není vhodná a není v souladu s územně plánovací dokumentací. Výrazným prvkem celého areálu 

je v současné době zakrytý náhon a malá vodní elektrárna v západním cípu areálu u Kamenného mostu.

Navrhované využití

Územně plánovací dokumentace umožňuje investorovi realizovat na pozemku, po odstranění  stávajících objektů, rozmanitou urbanis-

tickou koncepci. Vzhledem k výhodné poloze v blízkosti městského centra se předpokládá úplná přestavba území s využitím uvolně-

ných ploch pro bydlení, obchod a nevýrobní služby - včetně veřejného parkování.

Vazba na územně plánovací dokumentaci (ÚPD)

Stávající funkční využití dle ÚPD Přestavbová plocha.

Regulační prvky  Přestavbová plocha – sídelní zeleň, bydlení, nevýrobní služby.

  Polyfunkční plocha – služby, bydlení, městská zeleň, veřejné parkovací plochy.

Možné využití v souladu s ÚPD Změny v území jsou podmíněny zpracováním urbanistické studie – regulačního

  plánu, podmiňujícími investicemi je výstavba dopravní a technické infrastruktury.

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků celkem 1 Celková rozloha lokality (v m2) 30 758  

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

Počet veřejných vlastníků 
1 Název:

 
město Vamberk

(komunální, státní aj.)    
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 Vamberk

Počet vlastníků vlastnících samostatně 
–

více než 10 % lokality

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace   Elektřina Užitková voda Pitná voda Kanalizace Plyn

silnice I. třídy (0,5 km), železnice (1 km) ano ne  ano  ne  ano

Existující limity a omezení 

Lze předpokládat existenci ekologických zátěží (lehké znečištění ropnými a jinými chemickými produkty, pocházejícími z dřívějšího 

způsobu využití lokality), nutno respektovat zájmy ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb. (navržený lokální biokoridor územního 

systému ekologické stability – vodní tok Zdobnice).

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  Ano – lze předpokládat vzhledem k uvažované výstavbě občanské vybavenosti

sociálně-ekonomických vlivů celoměstského významu.

Vlivy na ovzduší a klima Ne

Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další Ano – lze předpokládat v souvislosti s dopravní obsluhou přestavbového území

fyzikální a biologické charakteristiky a zásobováním  plánovaných obchodních zařízení.

Vlivy na povrchové a podzemní vody Ano – bude nutné vypracovat, lokalita se nachází v těsném sousedství vodního toku.

Vlivy na půdu
 Ne – není nutno vypracovat, v řešené lokalitě není výhradní ložisko nerostných

 surovin, lokalita se nenachází v dobývacím prostoru

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje Ne

Vlivy na faunu, fl óru a ekosystémy Ano – bude nutné vypracovat zejména s ohledem na sousedství vodního toku.

Vlivy na krajinu Ne

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky Ano – lze předpokládat, areál se nalézá v sousedství historického centra města.

Lokalita je mimo dosah Ano/Ne Ano 

záplavového území Záplavové 
–

 území v mapě 

 Ano/Ne Ano

Památková ochrana Popis Ne

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

ochrany zemědělské půdy v lokalitě

Ochranná pásma dopravní a technické 
Lokalita je předmětem podpory z veřejných zdrojů.

infrastruktury  

Lokalita je předmětem Ano/Ne Ne

podpory z veřejných zdrojů Druh podpory –

Širší vztahy lokality 

Vamberk – počet obyvatel 4 731 (k 1. 1. 2006). Město Vamberk leží v podhůří Orlických hor, cca 30 km východně od krajského města 

Hradce Králové a cca 4 km jižně od města Rychnov nad Kněžnou. Vamberk leží na břehu řeky Zdobnice, která tvoří přirozenou osu 

města. Z hlediska dopravního spojení je důležitá silnice I. třídy č.11, která je vedena nově vybudovaným obchvatem mimo centrum 

města a zajišťuje velmi dobré dopravní vazby Vamberka. 

Sídlo úřadů: Adresa Město PSČ

Finanční úřad Jiráskova 1497 Rychnov nad Kněžnou 516 01

Stavební úřad Městský úřad Vamberk, Husovo nám. 1 Vamberk 517 54

Živnostenský úřad Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136 Rychnov nad Kněžnou 516 01

Regionální informace 1/2006 – území okresu Rychnov nad Kněžnou 

Počet obyvatel  79 245

Počet ekonomicky aktivních obyvatel  40 159

Míra nezaměstnanosti 6, 4 %

Počet registrovaných nezaměstnaných k 31. 1. 2006 2 573

09-Vamberk-2.indd   2 30.3.2007, 22:58:05


