
Aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje

Územně plánovací podklady Královéhradeckého 
kraje – územní studie 

přehled prací za rok 2016
plán prací na rok 2017 popř. dále

Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje, vykonávajících agendu na úseku 
územního plánování a fyzických osob, které splňují kvalifikační požadavky územně 

plánovací činnosti a vykonávají tuto agendu v Královéhradeckém kraji

13. 12. 2016



A č. 1 ZÚR KHK

§ 42 (1) SZ – Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (listopad 2011 – červen
2014) schválena Zastupitelstvem KHK 23. 6. 2014 = zadáním Aktualizace č. 1 ZÚR KHK;

zveřejněna: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-
planovani/aktualizace-c--1-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-71274/

A č. 1 ZÚR KHK zohledňuje zejména:
- Aktualizaci č. 1 PÚR ČR, schválenou vládou ČR 15. 4. 2015;
- Memorandum o spolupráci k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné
infrastruktury v Královéhradeckém regionu, schváleného vládou ČR 9. 2.
2015;

- výsledky pořízených územní studií a dalších podkladů upřesňujících
vybrané záměry v území;

- požadavky dotčených orgánů a obcí KHK na změny vymezení ploch a
koridorů nadmístního významu;

- prověření územních rezerv z hlediska jejich potřeby a plošných nároků (§
36 (1) SZ).

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--1-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-71274/


A č. 1 ZÚR KHK

- společné jednání o návrhu A č. 1 ZÚR KHK (§ 37 SZ) – 14. 12. 2015
= projednání, vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek obcí a
veřejnosti, stanovisko MMR, stanovisko SEA MŽP

= nový požadavek na zapracování návrhového koridoru tzv. Severní tangenty –
přeložka silnice I/11 v úseku Hradec Králové – Blešno – Nepasice - § 38 (3) SZ
– Nový návrh

změna schválené Zprávy o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (listopad
2011 – červen 2014) - Pokyny pro zpracování Nového návrhu A č. 1 ZÚR KHK
– schváleny Zastupitelstvem KHK 12. 9. 2016

- společné jednání o Novém návrhu A č. 1 ZÚR KHK (§ 37 SZ) se uskutečnilo
dne 8. 12. 2016

Nový návrh A č. 1 ZÚR KHK zveřejněn: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--1-
zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-novy-navrh-pro-spol--jednani-2016-96176/

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--1-zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-novy-navrh-pro-spol--jednani-2016-96176/


A č. 1 ZÚR KHK

Předpokládaný časový harmonogram projednání a pořízení A č. 1 ZÚR

KHK:

- 1. pol. 2017 – vyhodnocení společného jednání o Novém
návrhu (§ 37 SZ), stanovisko MMR, stanovisko SEA MŽP;

- 2. pol. 2017 – veřejné projednání Nového návrhu (§ 39
SZ, §§ 172, 173 SŘ);

- 1. pol. 2018 – předložení Nového návrhu zastupitelstvu k
vydání – účinnost A č. 1 ZÚR KHK září/říjen 2018.

Pozn. v tomto harmonogramu není počítáno s případnou potřebou
opakovaného projednání v případě podstatné úpravy po veřejném projednání
ve smyslu § 39 (5) SZ, či řešením rozporů ve smyslu §4 (8) SZ a § 136 (6) SŘ.



A č. 2 ZÚR KHK

§ 42 (1) SZ – Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (červenec 2014 – listopad 2016) =
zadáním Aktualizace č. 2 ZÚR KHK;

- Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (červenec 2014 – listopad
2016) (§ 42 SZ) proběhlo na podzim 2016, v současné době probíhá vyhodnocení tohoto projednání
a příprava podkladů pro předložení této zprávy Zastupitelstvu KHK ke schválení v 1. čtvrtině 2017.

zveřejněna: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--2-
zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-zprava-o-uplatnovani-94712/

A č. 2 ZÚR KHK by měla řešit zejména:
- požadavek MD na změnu vymezení koridoru územní rezervy DS1r v úseku Úlibice

– hranice Libereckého kraje (kapacitní silnice S5) do návrhu (kategorie umožňující
realizaci záměru) v tzv. „severní variantě“ a dále jako koridoru pro veřejně
prospěšnou stavbu;

- požadavek SŽDC s. o. na vymezení koridoru vymezení koridoru pro veřejně
prospěšnou stavbu modernizace, zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti
železniční trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, a to na podkladě zpracované
Studie proveditelnosti Velký Osek – Hradec Králové – Choceň a její výsledné
varianty „A4+B4“.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--2-zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-zprava-o-uplatnovani-94712/


A č. 2 ZÚR KHK

Předpokládaný časový harmonogram projednání a pořízení A č. 2 ZÚR KHK:

- 1. čtvrtina 2017 – schválení zprávy zastupitelstvem;
- 1. pol. 2017 – výběr zpracovatele;
- 2. pol. 2017 – zpracování návrhu pro společné jednání – závěr

roku 2017, začátek roku 2018 – společné jednání o návrhu (§
37 SZ);

- do 1. pol. 2018 – vyhodnocení společného jednání o návrhu,
stanovisko MMR, stanovisko SEA MŽP;

- 2. pol. 2018 – veřejné projednání (§ 39 SZ, §§ 172, 173 SŘ);
- do 1. pol. 2019 – předložení návrhu zastupitelstvu k vydání.

Pozn. v tomto harmonogramu není počítáno s případnou potřebou zpracování
a projednání nového návrhu ve smyslu § 38 (2) SZ, opakovaného projednání v
případě podstatné úpravy po veřejném projednání ve smyslu § 39 (5) SZ, či
řešením rozporů ve smyslu §4 (8) SZ a § 136 (6) SŘ.



Územně plánovací podklady – územní studie

Územní studie, pořízené KÚ KHK, zveřejněné na internetových
stránkách KÚ KHK:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777

V roce 2016 byly pořízeny tyto ÚS:

ÚS regionu Podkrkonoší – (železniční, silniční, vodní, letecká,
cyklistická doprava, doprava v klidu, turistika … )

ÚS přeložky silnice II/321 tzv. obchvat Častolovic – (silniční
doprava, ochrana hodnot území)

ÚS Kocbeře – (silniční doprava, územní rozvoj obce Kocbeře,
ochrana hodnot území, požadavky na řešení vybraných problémů
v ÚPD obce a projektové dokumentaci stavby D11 … )

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777


ÚS Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo 
podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu 

Podkrkonoší



ÚS Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo 
podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu 

Podkrkonoší

Územně plánovací podklady – územní studie



ÚS Prověření územně technických podmínek pro vymezení koridoru přeložky 
silnice II. třídy, tzv. obchvatu Častolovic

Územně plánovací podklady – územní studie



ÚS Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného 
dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11“

Územně plánovací podklady – územní studie



Územně plánovací podklady – územní studie
- ÚS plánované v roce 2017

ÚS Typy krajin Královéhradeckého kraje– (cílové charakteristiky krajiny, koncepce
uspořádání krajiny, hodnoty území, potenciály, zjištění ohrožení, rizik a problémů,
doporučení jejich řešení/eliminaci … )
- probíhají práce na přípravě zadání

ÚS Územní dopady rozvoje PZ Solnice – Kvasiny – (vazba na Memorandum,
územní dopady rozvoje PZ Solnice - Kvasiny – dopravní a technická infrastruktura,
bydlení, občanská vybavenost … )
- leden 2017 – výběr zpracovatele
- červen 2017 – zpracování a projednání konceptu ÚS
- září/říjen 2017 – odevzdání ÚS

ÚS ÚS-01 Prověření územních podmínek pro umístění záměru plynovodu
přepravní soustavy (P5) / (TP1r) na území Královéhradeckého kraje - (záměr
vyplývající z PÚR ČR – propojovací plynovod z kraje Vysočina přes Pardubický a
Královéhradecký kraj do Polska, územně upřesňovaný ZÚR KHK, posouzení otázek
spojených s požadavkem města Hradec Králové na nedotčení jeho správního
území tímto záměrem)
– proběhl již výběr zpracovatele - Amec Foster Wheeler s.r.o.



Územně plánovací podklady – územní studie
- ÚS plánované v roce 2017

ÚS  ÚS-01 Prověření územních podmínek pro 
umístění záměru plynovodu přepravní soustavy 
(P5) / (TP1r) na území Královéhradeckého kraje 

ÚS Územní dopady rozvoje PZ Solnice – Kvasiny 



Územně plánovací podklady – územní studie
- další plánované ÚS v roce 2017/popř. 2018

ÚS dopravního propojení D11 - MÚK Kocbeře – dvůr Králové nad Labem – Hořice  
(silnice II/300) – (dopravně technická studie prověřující možné propojení –

homogenizaci stávající silnice II/300 na silnici I. třídy)
- doporučení na pořízení této ÚS vzešlo ze závěrů ÚS Podkrkonoší



Územně plánovací podklady – územní studie
- další plánované ÚS v roce 2017/popř. 2018

ÚS dopravního propojení D11 – MÚK Jaroměř sever – Dvůr Králové nad Labem (Žireč) 
– (dopravně technická studie prověřující možné propojení MÚK Jaroměř sever –

Zaloňov – Kašov (Kuks), Stanovice - Dvůr Králové nad Labem (Žireč)
- doporučení na pořízení této ÚS vzešlo ze závěrů ÚS Podkrkonoší



Územně plánovací podklady – územní studie
- další plánované ÚS v roce 2017/popř. 2018

ÚS ZOO Dvůr Králové nad Labem a jeho nejbližšího okolí – (urbanistické a 
architektonické řešení přístupu od nové železniční zastávky ZOO k zadnímu (jižnímu) 

vstupu do areálu ZOO,  územní rozvoj areálu ZOO)
- doporučení na pořízení této ÚS vzešlo ze závěrů ÚS Podkrkonoší



Děkuji za pozornost.

Bc. Pavla Hofmanová, DiS.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Tel.: 495 817 468, 607 034 477

E-mail: phofmanova@kr-kralovehradecky.cz

mailto:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz

