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Výřez z územního plánu 
Územní plán města Hradec Králové – funkční využití území – Koncept 

Zdroj: http://firma.tmapserver.cz/tms/hkfvu  
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název objektu/areálu: lokalita Aldis 
adresa: území je ze severu omezeno Gočárovým silničním okruhem, z východu ulicí Ak. Bedrny a 
západní okraj lemuje řeka Labe, k. ú. Věkoše 
manažer objektu/areálu: Město Hradec Králové 

charakter a prostorový potenciál areálu 

zastavitelná plocha disponibilní: cca 5 ha 
zastavitelná plocha perspektivní: 
(předpokládaný rok disponibility) 0 

možnost dodávky stavby na klíč: technické a dopravní sítě ano, vlastní objekty ne 

plán/záměr spekulativní výstavby: ne 

typ a kvalita krajinné úpravy: centrální městská zástavba 

prostorový potenciál objektu 
podlažní plocha disponibilní (prostorové 
členění): viz příloha 

podlažní plocha perspektivní 
(předpokládaný rok vstupu na trh): viz příloha 

datum uvedení objektu do provozu: 0 

rozvedené sítě objekt/areál: 

el. napájení (stabilita, zálohování): v místě 

telekomunikace (kapacita, zálohování): v místě 

speciální rozvody (počítače a pod.)  

klimatizace:  

dopravní napojení: 

vzdálenost od st edu města: ř cca 5 min 
vzdálenost od napojení rychlostní 
komunikace na Prahu: Gočárův okruh, ul. A. Dvořáka, ul. Koutníkova, cca 10 min 

dostup MHD: v místě 

služby 

v objektu (ochrana, recepce, úklid,....):  

kapacita parkovacích míst: viz příloha 

stravování: funkční restaurace v KC Aldis v lokalitě 

již lokalizované firmy:  

T-Mobile, GIST, kongresové centrum Aldis, SPH Shell 

možnost pronájmu/koupě/jiný způsob uživatelského vztahu: koupě  

cena pronájmu/koupě k 1. 12. 2002: 

 cca 3 700 Kč/m2 pozemku zainvestovaného technickou a dopravní infrastrukturou 
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Příloha: 
 

objekt stav plocha zastavěná/celková (m2) 
1 plocha k dispozici  2 720/43 600 
2 plocha pro Krajský soud 4 180/68 050 
3 plocha k dispozici  800/15 654 
4 budova GIST   
5 plocha k dispozici 1 150/14 360 
6 plocha pro nástavbu 3 680/44 221 
7 budova T-MOBILE 3 000/38 795 
8 plocha k dispozici 3 200/39 200 

9-10 plocha k dispozici 7 360/101 490 
11 plocha k dispozici 780/16 380 
13 nedostavěná budova KOR – k dispozici 900/ 5 400 

11

10

21

543

6
789

 
 
Parkovací místa:  
 
Pod objektem 1 + 2: plánováno cca 220 míst 
Objekt 3:  rozšíření stávajícího podzemního parkoviště 82 míst o 98 míst 
Objekt 4:  podzemní stání 42 míst 
Objekt 5:  podzemní parkoviště, 54 míst 
Objekt 7:  podzemní stání ? míst a povrchové 67 míst 
Objekt 8:  parkoviště o kapacitě cca 260 míst 
Objekt 9+10:  pozemní parkoviště cca 320 míst 
Objekt 11:  pozemní parkoviště 58 míst 
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