
Zápis 3/2009  
 
Zápis z 3. jednání pracovní skupiny konaného dne 9.9.2009 v Náchodě 
 
Tohoto jednání se zúčastnili: 
1. Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta města Náchoda 
2. Ing. Pavla Maršíková, místostarostka města Náchoda 
3. Ing. Tomáš Šubert, radní města Náchoda 
4. Ing. arch. Bedřich Falta, vedoucí projektu územní studie a zodpovědný projektant návrhu 

územní studie 
5. Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování 
6. Václav Rohlíček, vedoucí investičního oddělení 
7. Ing. Romana Pichová, euromanažerka 
8. Ing. Petra Čimerová, euromanažerka 
9. Ing. Libor Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí 
10. Hrachový Richard, pracovník odboru životního prostředí 
 
 
Předmětem jednání pracovní skupiny bylo: 
 

- prezentace a připomínkování pracovní verze územní studie 
- stanovení termínu veřejného projednání k návrhu územní studie 
 

Jediným tématem jednání pracovní skupiny bylo seznámení všech přítomných s pracovní 
verzí územní studie a jejími možnými variantními řešeními. Územní studii zpracovává 
společnost URBAPLAN spol. s r.o., Hradec Králové, jejíž zástupce, Ing. arch. Bedřich Falta, 
se jednání účastnil. 
Dle slov Ing. arch. Falty bylo při zpracovávání územní studie nejvíce pozornosti věnováno 
dopravě resp. dopravní dostupnosti území vymezeného v IPRM Náchoda – problémová zóna 
u nemocnice. V rámci studie bylo představeno několik variantních řešení pro vedení nové 
komunikace za rodinnými domy v ulicích Pod Rozkoší a Lidická. 
V předložené pracovní verzi územní studie je navrženo několik úseků nových komunikací, 
oprava některých stávajících komunikací, nová parkovací plocha, kruhová křižovatka při 
vjezdu do nemocnice, přístup pěších a cyklistů k sídlišti u nemocnice podél zimního stadionu, 
dětská hřiště, víceúčelové sportovní hřiště, lesopark atd. Do čistopisu územní studie bude 
zapracována i problematika kontejnerových stání. 
V pracovní verzi územní studie není doporučováno vybudování zamýšlené komunikace za 
rodinnými domy ulic Lidická a Pod Rozkoší v celé délce (komunikace spojující most Na 
Skalce a silnici III. třídy směrem na Lipí a Jizbici), protože nově zbudovaná komunikace by 
vedla po stávající navážce a byla by značně finančně náročná.  
Bylo zjištěno, že v pracovní verzi územní studie je na původní skládce odpadů umístěno jedno 
dětské hřiště, které tam však na základě Posouzení vlivu na životní prostředí a požadavku KÚ 
KHK být nesmí (podobně zřejmě se sportovním hřištěm na území bývalé skládky). Ing. arch. 
Falta tento nedostatek odstraní a zároveň uvedl, že požadavky KÚ KHK budou zohledněny 
při zpracování projektových dokumentací k jednotlivým projektům. 
 
Členové pracovní skupiny se dohodli, že první práce, které se budou v rámci revitalizace 
veřejných prostranství realizovat, by měly probíhat v severní části sídliště u nemocnice. 
Všechny práce na revitalizaci veřejných prostranství budou koordinovány společně s pracemi, 



které budou probíhat v rámci regenerace bytových domů. Navrhované řešení  zájmového 
území bude předáno k projednání dotčeným komisím. 
Všichni přítomní se spolu s Ing. arch. Faltou, který přislíbil svoji účast, dohodli na termínu 
konání veřejného projednání k pracovní verzi územní studie. Ten byl stanoven na 12.10.2009 
od 15:30 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Petra Čimerová 
 
V Náchodě dne 10.9.2009 


