
Informace z průběhu veřejného projednání  návrhu změny Územního plánu města Hradec Králové 
č. 135, která spočívá ve změně funkčního využití plochy „lesů rekreačních“, „orné půdy“ a „plochy 
luk a pastvin“ na funkční plochy „ sportovní a rekreační plochy“. 

Jednání proběhlo 7.12.2010 v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové za přítomnosti 
zástupců odboru hlavního architekta Ing.  Martiny Rambouskové a Bc. Simony Novotné, a zástupkyně 
odboru životního prostředí. Za odbor dopravy se jednání nikdo nezúčastnil.  Dále byl přítomen pan 
Mahdalíček  a  autor studie Sportovní klub Svinary, dále bylo přítomno 9 občanů Svinar. 

Dotazy občanů směřovaly především na problematiku přístupové komunikace v dotčené lokalitě.  
Nejvíce se hovořilo o nedostatečné šířce silnice, která nestačí ani stávajícímu provozu. Pro chodce a 
cyklisty je velmi nebezpečná a další dopravní zatížení již není únosné. Občané Svinar se dotazovali, 
jakým způsobem je dopravní obslužnost plánovaného rekreačního a sportovního zařízení řešena.  

Odpovědí Ing. Rambouskové byla informace, že dopravní obslužnost a přilehlá silnice není 
předmětem změny Úpm HK a tedy že není ani předmětem této diskuze. 

 Přítomní občané nesouhlasili s tímto výkladem a dále poukazovali na potřebu komplexního řešení 
tak závažné změny s přihlédnutím i k řešení budoucí dopravní situace.  

Na dotazy týkající se podmínky Rady města na vybudování výhyben nebylo odpovězeno vůbec. 
Nikdo z přítomných nevěděl, čeho je vybudování výhyben podmínkou. Jestli změny Úpm HK nebo 
dalších kroků, tedy územního rozhodnutí. 

Pan Mahdalíček poukázal na souhlas KMS Svinary se změnou Úpm HK, na podmínku výstavby 
výhyben před změnou Úpm HK asi zapomněl.  

Z diskuze vyplynulo, že nikdo z přítomných zástupců MMHK se touto otázkou nezabýval a 
z materiálů, do kterých nebylo možné nahlédnout nic bližšího pracovníci MMHK nevyčetli. 

Občané Svinar připomněli původní podmínku změny Úpm HK, která vyplynula z jednání Rady města 
Hradec Králové. Tou byla výstavba standardní silnice s chodníkem. Tato podmínka byla později 
změněna na výhybny. 

Na dotaz, proč byla původní podmínka změněna nebylo odpovězeno, a ani výhybny  nebyly 
popsány a nebylo upřesněno, kdy, kolik a kde budou vybudovány. 

Dále zazněly připomínky ze strany občanů Svinar, zda se MMHK zabýval písemným nesouhlasným 
stanoviskem 225 občanů Svinar, kde poukazovali nejen na nedostatečnou kapacitu příjezdové 
komunikace, ale připomínali i zvýšení hladiny hluku v této klidové části města, nedostatečnou 
kapacitu parkovacích míst a následnou možnost devastace okolní přírody, poukazovali i na 
nevhodnost tohoto území k rozvoji masové rekreace a to zejména z důvodu těsné blízkosti zástavby 
rodinných domů a z  toho vyplývající množství stížností, které mohou v budoucnu zatěžovat magistrát 
města , a které, ze zkušeností z obdobných lokalit, jistě nastanou. 

Odpovědí bylo, že na MMHK dorazila i petice pro výstavbu Sportovního a rekreačního zařízení. Dle 
vyjádření Ing. Rambouskové má petice občanů, kteří v dané lokalitě nebydlí stejnou váhu jako 
stanovisko občanů bydlících v nejbližším okolí projednávané lokality. K otázce hluku se vyjádřila  
zástupkyně odboru životního prostředí, že toto by se řešilo až v návazných krocích s přihlédnutím 
k plánovaným výstavbám. 



Další otázka směřovala na plochu vody, která je v majetku více občanů a které se změna územního 
plánu dotkne. 

Odpovědí bylo, že Úpm HK se nezabývá vlastnickými vztahy předmětného území. 

Z jednání vyplynula nutnost, připomenout původní podmínku KMS Svinary a potřeba zaslání žádosti 
na Radu města Hradec Králové o“zadání podmínky vyhotovení dopravní studie pro dotčenou lokalitu 
a o předložení podrobného posudku odboru dopravy na celkový provoz na této komunikaci“.  

Tuto plánovanou změnu Úpm HK považuji za předčasnou. Připomínám, že  podmínkou KMS Svinary 
byla realizace navržené úpravy přístupové cesty ještě před předložením změny Úpm HK na 
Zastupitelstvo města HK. 

Zapsala: Blanka Menclová 

 


