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Zápis 
z 9. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 15. 10. 2009 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady  
P1 411 v budově KÚ. 

 
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Štěpán, Bc. Klíma, J. Gangur,  
                 Ing. RSDr. Ruml, Mgr. Behan – příchod 11,50 hod., odchod 12,35 hod., V. Hlostová, 
                 Mgr. Mojžíš, V. Friml  
Omluveni: Mgr. Berdychová 
Nepřítomni: Ing. Derner 
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, Ing. M. Pacák – omluven, Ing. P. Háp, DiS. P. Hofmanová,  
                 Ing. J. Smetanová, Ing. Z. Štorek, Mgr. A. Kulhavá, Ing. Roman,  
                 Ing. Kratochvílová, RNDr. L. Vomočilová, Ing. L. Menzelová, R. Fodorová 
                 
                                                                         
Program:  
 

1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
      schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Zásady územního rozvoje KHK – informace o stavu pořízení – Ing. Pacák, Ing. Háp, Pavla 

Hofmanová, DiS.  
4.  Projekt RIS – finalizace – zástupci spol. CEP  
5.  Vyhodnocení fam-press tripu  KH kraje – Ing. Kratochvílová 
6. Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“ – Ing. 
      Kratochvílová. 
7.   Plán oblasti povodí Horního a středního Labe - Ing. Zdeněk Štorek, odbor životního 

  prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství 
8. Různé 

8.1 Informace ke Královéhradecké labské o. p. s. – Ing. Miloslav Roman 
 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Jireš. 
 
Předseda výboru požádal o rozšíření bodu 8) programu jednání: Různé -  Projektový záměr 
„Archeopark pravěku“ ve Všestarech – Mgr. J. Štěpán. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/9/124/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR po úpravách. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Ing. Rostislava Jireše, Mgr. Jana Morávka 
4. Ověřovatele zápisu: Ing. RSDr. Otakara Rumla, Vladislava Frimla 

 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 6. jednání VRRCR s tím, že usnesení 
VRRCR/06/094/2009 ze dne 11. 6. 2009 – trvá;  
Ostatní plnění bodů zápisu ze 8. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/125/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 8. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
K bodu 3. 
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – informace o stavu pořízení – Ing. 
Pacák, Ing. Háp, Pavla Hofmanová, DiS.  
 
V úvodu k tomuto bodu požádal předseda VRRCR Ing. R: Jireš o informaci ke stavu problému 
k územnímu plánu obce Vysoká nad Labem.  
 
Ing. Háp omluvil Ing. Pacáka z jednání VRRCR. V úvodu své prezentace se zaměřil na krátké 
shrnutí příprav a stavu pořízení Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále ZÚR 
KHK): 

- VRRCR byl o plánu ZÚR KHK informován v I. pololetí roku 2009 
- Průběžně byla dohodnuta téměř veškerá stanoviska podaná dotčenými orgány v rámci 

společného projednání návrhu ZÚR KHK 
- Byly zapracovány připomínky, podněty, nesouhlasy byly vyhodnoceny a postupně na 

základě dílčích jednání dořešeny 
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- Vzhledem k řešení nastalého rozporu se Správou CHKO Český ráj (problematika řešení 
kapacitní komunikace I/35) nebylo možno v IV. Q  2009 zahájit řízení o Zásadách územního 
rozvoje – tzv. opatření obecné povahy ve smyslu správního řádu 

- žádost o řešení rozporu byla podána se všemi potřebnými podklady na MMR 22. 6. 2009, 
žádost již byla dvakrát urgována a na základě toho MMR uskutečnilo 8.9.2009 dohodovací 
řízení. výsledkem je, že vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo dohody, bude ve věci 
uplatněného rozporu postupováno v souladu ustanovením § 136 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- Další problematika, která je v současné době ještě v ZÚR KHK řešena: Zóna Logistického 
centra Plačice – Vlčkovice;  

- Při jednání byla dále podána informace o vazbě návrhu ZÚR KHK na Politiku územního 
rozvoje ČR 2008, která byla schválena Vládou ČR v červenci letošního roku  - webové 
stránky MMR:  
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-
uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008 
 

- 22. 10. t.r. jednání Konzultačního výboru v Praze – nástin dalšího postupu 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/126/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Průběžnou informaci k Zásadám územního rozvoje Královéhradeckého kraje o stavu 

pořízení. 
 
 
 
Předseda VRRCR Ing. R. Jireš věcně uzavřel aktuální informace o postupu pořízení Zásad 
územního rozvoje KHK s výhledem dostavby D 11, zmínil se o mimoúrovňové křižovatky Kukleny 
– otázka dojezdu HZS.  

 
Následně předal slovo Ing. Romanovi, který informoval přítomné členy VRRCR o zpracování 
připomínek ze strany obcí a ORP KHK k materiálu: 
1. Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje 
2. Vývoj dopravních vztahů na území KHK vyvolaný výstavbou dálnice D 11 a rychlostní silnice R 
35. 
Tyto materiály byly předány na 2. setkání pracovníků obcí s rozšířenou působností v oblasti 
regionálního rozvoje dne 25. 6. 2009 a termín pro předložení připomínek byl nejpozději do 20. 9. 
2009 prostřednictvím odboru RR. 
K danému materiálu se vyjádřili zástupci obcí nebo ORP – Jičín, Kostelec n. O., Náchod, Nové 
Město, Nový Bydžov. 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika
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Souhrnně bude materiál předán Ing. Romanem odboru ÚP a SŘ a odboru dopravy a silničního 
hospodářství k dalšímu využití. 
Mgr. Mojžíš požádal o CD obou výše citovaných materiálů. 
 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/127/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Zprávu o výsledku vyjádření se ORP ke Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje a  

k Vývoji dopravních vztahů na území KHK vyvolaný výstavbou dálnice D 11 a rychlostní 
silnice R 35 s tím, že materiál bude postoupen odborem RR odboru ÚP a SŘ a  odboru 
dopravy a silničního hospodářství k dalšímu projednání. 
 

 
Informace ke stavu problému k územnímu plánu obce Vysoká nad Labem – Ing. Háp sdělil členům 
VRRCR, že Rozhodnutí Správního soudu je uveřejněno na webových stránkách Správního soudu. 
Konstatoval, že byl územní plán Vysoká nad labem zrušen pro několik procesních pochybení. 
Dosud nebylo jednání s Magistrátem města HK, ze strany MM HK nebyl KÚ kontaktován. KÚ – 
odbor ÚP a SŘ navštívil zástupce investora. 
Předseda VRRCR Ing. R. Jireš doporučil legislativně projít celý postup a připravit se na situaci 
případných dopadů na Královéhradecký kraj.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/128/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Žádá  
    odbor ÚP a SŘ o identifikaci možných dopadů rozhodnutí  Správního soudu ve věci 

územního plánu Vysoká nad Labem na Královéhradecký kraj.  
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K bodu 4. 
Projekt RIS – finalizace – zástupci spol. CEP – Ing. J. Smetanová 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě pracovní verze Regionální inovační strategie - 
říjen 2009.  
 
Prezentací Ing. Smetanová představila Projekt Regionální inovační strategie – finalizace. 

- Harmonogram tvorby RIS 
- Zabezpečení procesu tvorby 
- Hlavní 4 priority RIS   
- Strategická část – jednání pracovních skupin + hodnotitel SEA 
- Struktura celé strategie – hlavní cíle - přehled priorit – opatření – cílů 
- Tvorba akčního plánu – stěžejní aktivity 
- Průzkum mezi účastníky šetření v regionu – výsledky průzkumu 
- INFO na www.kr-kralovehradecky.cz – Rozvoj kraje – rada pro výzkum, vývoj a inovace – 

Regionální inovační strategie 
- Cíle v dalším období – finanční mechanizmy, propagační materiály, závěrečné semináře – 

konference – zpracování hodnocení SEA a finální schválení  RIS v orgánech kraje 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/129/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
    Projekt Regionální inovační strategie – finalizace.  
 
 
K bodu 5. 
Vyhodnocení fam-press tripu  KH kraje – Ing. Kratochvílová 
 
Členům VRRCR byl tento materiál zaslán v elektronické podobě. 
Po uvedení bodu programu předala Ing. Kratochvílová slovo Ing. Menzelové, která prezentovala 
daný materiál. 
Náklady celkem 190 tis. Kč.  
  
Poznejte krásy Kladského pomezí, Orlických hor a Podorlicka, Hradecka a jejich nabídku 
pro cestovní ruch 
 

- účast 30 zástupců odborné veřejnosti 
- dotazníkové šetření – okruh 8 otázek 

http://www.kr-kralovehradecky.cz
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- zúročení nabytých zkušeností z dotazníkového šetření - prezentace v periodicích a ostatních 
médiích, webové prezentace, součást nabídky cestovních kanceláří, produktových balíčků 
spolupráce se subjekty KHK 

 
Závěr: 
ü efektivní využití finančních prostředků – návratnost 
ü úspěšná akce 
ü spokojenost účastníků 
ü zkušenosti pro trip jaro 2010 
ü  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/130/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
    Projekt Regionální inovační strategie – finalizace.  
 
  
 
 
K bodu 6. 
Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“ – Ing 
Kratochvílová. 
 
Vzhledem k tomu, že bod „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“ 
byl panem H. Dohnálkem stažen z programu jednání VRRCR 15. 10. 2009,  bude předmětem 
projednání 19. 11. 2009. 
 
Bez usnesení. 
 
           
 
K bodu 7. 
Plán oblasti povodí Horního a středního Labe - Ing. Zdeněk Štorek.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě Základní informace o plánu oblasti povodí a 
programu opatření pro správní obvod Královéhradeckého kraje.  
 
Ing. Štorek představil materiál v jednotlivých částech: 

- Vzájemný vztah území působnosti kraje a oblastí povodí 
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- Charakteristiky oblastí povodí 
- Stav a ochrana vodních útvarů 
- Program opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky ŽP 
- Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy 
- Ekonomická analýza 

 
Závěr – materiál vytvořil určitý okruh opatření a následné financování, které je uvedeno na str. 23. 
Podrobně jsou rozepsána jednotlivá opatření s vyjasněním financování. Obecná opatření mají vazbu 
na staré ekologické zátěže.  
Základní režim, tj. vodní útvar – je Povodí Labe.  
 
Členům VRRCR byla v den jednání rozdána tabulka lokalit výhledových vodních nádrží v KHK, 
která je součástí Směrného vodohospodářského plánu (SVP). 
V budoucím období bude vytvořen expertní tým, který ve spolupráci se státním podnikem Povodí 
Labe aktualizuje popis jednotlivých lokalit z hlediska vodohospodářských potřeb (např. 
protipovodňová ochrana, akumulace povrchových vod z důvodu sucha – nalepšování průtoků, atd). 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
   
 
USNESENÍ VRRCR/9/131/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe. 
 
 
II.  Doporučuje 

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
III.  Požaduje 

Převzít do Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe seznam lokalit výhledových 
Vodních nádrží na území Královéhradeckého kraje ze stávajícího Směrného 
vodohospodářského plánu (příloha č. 34 SVP) a to jako informativní příloha pro Plán 
oblasti povodí Horního a středního Labe.  

 
 
K bodu 8. 
Různé 
 
Předseda VRRCR Ing. R. Jireš informoval o konání Světového poháru v alpských disciplinách  ve 
Špindlerově Mlýně ve dnech 11. 3. – 12. 3. 2011. (Soutěž v 5 disciplinách – slalom, obří slalom 
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superobří slalom, sjezd, superkombinace) a o konán Světového pohár a Mistrovství světa horských 
kol  v Peci pod Sněžkou rok 2013. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/132/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Informace o konání Světového poháru v alpských disciplinách ve Špindlerově Mlýně ve 

dnech 11. 3. – 12. 3. 2011 a Světového poháru a Mistrovství světa horských kol  v Peci pod 
Sněžkou rok 2013. 
 

 
 
K bodu 8.1. 
Informace ke Královéhradecké labské o.p.s. – Ing. M. Roman 
 
Členové VRRCR byli informováni o návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace společnosti 
Královéhradecká labská o.p.s., který bude předložení po projednání ve výboru zastupitelstvu kraje 
ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/133/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Informace k návrhu na poskytnutí účelové dotace společnosti Královéhradecká labská 

o.p.s., z kapitoly 13 na kapitolu 39. 
                    

 
II.  Doporučuje 
 Návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti Královéhradecká labská o.p.s. 

zastupitelstvu ke schválení  z kapitoly 13 na kapitolu 39. 
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K bodu 8.2. 
Projektový záměr „Archeopark pravěku“ ve Všestarech  - Mgr. J. Štěpán, člen VRRCR. 
 
Členové VRRCR byli seznámeni se záměrem projektu. Stávající Centrum experimentální 
archeologie slouží zejména školním exkurzím v rámci výuky pravěku a přístup pro veřejnost je 
sezónní. Po jeho rozšíření bude archeopark otevřen celoročně široké veřejnosti.  
Materiál byl projednán ve výboru pro kulturu.  
Z věcné diskuze vyplynula podpora takového projektu, která se stává se motivací praktické výuky. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/134/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Projektový záměr „Archeopark pravěku“ ve Všestarech“.   

 
 

II.  Doporučuje 
 Projektový záměr „Archeopark pravěku“ ve Všestarech zastupitelstvu ke schválení.  

 
 
 
Řádné jednání VRRCR 19. 11. 2009 v 9,30 hodin – změna vyhrazena. 
 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. RSDr. Otakar  Ruml                                  …………………………. 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 12:45 hodin 
 
 


