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1. VYMEZENÍ ZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
Zastavᆰné území se vymezuje k datu 15. 4. 2012.

Hranice zastavᆰného území je zobrazena ve Výkrese základního აlenᆰní území (A.1) a v Hlavním výkrese  
(A.2.1).
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2. KONCEPCE ROZVOJE MᆠSTA HRADEC KRÁLOVÉ, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Preambule

a) Územní plán Hradec Králové vytváᖐí podmínky pro rozvoj území statutárního mᆰsta tak, aby bylo 
posilováno jeho pᖐirozené postavení jako správního centra Královéhradeckého kraje a Ⴠeské republiky 
a jednoho z jádrových území Hradecko-pardubické aglomerace a zároveᒀ byly chránᆰny a rozvíjeny 
jeho kulturní, pᖐírodní a civilizaაní hodnoty.

b) Územní plán Hradec Králové vytváᖐí podmínky pro optimální fungování multifunkაního mᆰsta. Vytváᖐí 
podmínky pro kvalitní bydlení, práci, produkci a rekreaci obyvatel mᆰsta a jeho okolí, pro pᖐíznivé 
០ivotní prostᖐedí, pro hospodáᖐský rozvoj a pro soudr០nost spoleაenství obyvatel mᆰsta, vytváᖐí 
podmínky pro ochranu a rozvoj rekreaაního a hospodáᖐského vyu០ití krajiny a pro dostupnost a 
propojení organismu mᆰsta.

c) Územní plán Hradec Králové vytváᖐí podmínky pro výstavbu a udr០itelný rozvoj území.

2.2. Celková koncepce rozvoje mᆰsta Hradce Králové, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Celková koncepce rozvoje mᆰsta stanovuje základní principy rozvoje území Hradce Králové a je tvoᖐena
urbanistickou koncepcí (popsanou v bodᆰ 3), koncepcí veᖐejné infrastruktury (popsanou v bodᆰ 4) 
zahrnující koncepci veᖐejných prostranství, koncepci veᖐejného vybavení, koncepci dopravní infrastruktury 
a koncepci technické infrastruktury a koncepcí uspoᖐádání krajiny (popsanou v bodᆰ 5).

Pro vytvoᖐení podmínek pro naplnᆰní této celkové koncepce rozvoje mᆰsta se stanovují tyto po០adavky:

2.2.1. Po០adavky na ochranu a rozvoj urbanistických hodnot mᆰsta Hradec Králové

- Chránit mᆰstské historické jádro vაetnᆰ území mᆰstské památkové zóny, zachovat podobu 
charakteristické siluety mᆰsta s významnými dominantami, zachovat architektonický ráz historického 
jádra a rozvíjet a podporovat obnovu pᛰvodních forem spoleაenských, kulturních a obchodních aktivit 
s cílem rozvoje ០ivého charakteru historického jádra.

- Chránit a rozvíjet hlavní zásady urbanistické kompozice mᆰsta Hradec Králové, které stanovil zejména 
architekt Josef Goაár, spoაívající v radiálnᆰ okru០ním systému hlavních mᆰstských komunikací a dále 
spoაívající zejména v systému mᆰstských radiál, které mají podobu mᆰstských bulvárᛰ s prostorovými 
dimenzemi charakteristickými pro mᆰsto Hradec Králové s jasnᆰ definovanými kompoziაními osami, 
umo០ᒀujícími prᛰhledy na dominanty panoramatu mᆰsta.

- Chránit a rozvíjet systém sídelní zelenᆰ, zejména ve formách charakteristických pro veᖐejná 
prostranství v Hradci Králové

- Chránit a rozvíjet vzájemné prolínání rᛰzných forem a struktur zástavby se zelení sídelní a krajinnou, 
prostorové a kompoziაní vstupování mᆰsta do krajiny a krajiny do mᆰsta.

2.2.2. Po០adavky na ochranu a rozvoj pᖐírodních hodnot mᆰsta Hradec Králové

- Chránit a rozvíjet pᖐírodní a rekreaაní vyu០ití nivy Labe a Orlice a posilovat jejich krajinotvornou 
kompoziაní funkci.

- Chránit systém pᖐímᆰstských lesᛰ, ploch zelenᆰ a vodních ploch a rozvíjet jejich rekreaაní vyu០ití.
- Stabilizovat, obnovovat a rozᘐiᖐovat pᖐírodᆰ blízké porosty lu០ních lesᛰ a trvalé travní porosty v nivách 

vodních tokᛰ.
- Stabilizovat a rozvíjet významné krajinné kompoziაní prvky, zejména prvky vytváᖐející kontinuitu mezi 

veᖐejnými prostranstvími, sídelní zelení a otevᖐenou krajinou, jakými jsou zejména stromoᖐadí, aleje, 
kompoziაní akcenty, osy a prᛰhledy.

- Chránit a rozvíjet vymezený územní systém ekologické stability.
- Pᖐimᆰᖐenᆰ chránit lokality se stabilnᆰ dolo០eným výskytem chránᆰných druhᛰ rostlin a ០ivoაichᛰ.
- Pᖐimᆰᖐenᆰ chránit zemᆰdᆰlskou pᛰdu a posilovat její polyfunkაní význam s dᛰrazem na ekologickou 

stabilizaაní funkci a prostorovᆰ kompoziაní funkci v obrazu krajiny.
- Respektovat ochranné podmínky zvláᘐtᆰ chránᆰných území a lokalit soustavy NATURA 2000.
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2.2.3. Po០adavky na dalᘐí rozvoj vyu០ití území v Hradci Králové

- Preferovat prioritu intenzivního rozvoje mᆰsta, která spoაívá zejména v intenzifikaci vyu០ití území 
v rámci kompaktního mᆰsta s vymezením pᖐestavbových území s dnes ne០ádoucím zpᛰsobem funkაního 
vyu០ití აi s ne០ádoucí formou prostorové struktury.

- Vytváᖐet pᖐedpoklady pro revitalizaci a polyfunkაní vyu០ívání opuᘐtᆰných areálᛰ a ploch (tzv. 
brownfields prᛰmyslového, zemᆰdᆰlského, vojenského აi jiného pᛰvodu), upᖐednostᒀovat hospodárné 
vyu០ívání zastavᆰného území pᖐed rozrᛰstáním sídelní struktury do nezastavᆰného území.

- Preferovat soustᖐedᆰní dalᘐí výstavby do dominantních smᆰrᛰ rozvoje, které jsou soustᖐedᆰny zejména 
do západní, severní a ji០ní urbanizaაní osy ve vazbách na novᆰ navr០ené mᆰstské radiály (Nová Zelená, 
Nová Pra០ská a Letiᘐtní bulvár).

- Preferovat polycentrický rozvoj Hradce Králové, který umo០ᒀuje a podporuje existenci a vznik dalᘐích 
lokálních center v okrajových აástech mᆰsta s rovnomᆰrným rozlo០ením obაanské vybavenosti, 
obchodních aktivit a slu០eb pᖐímo v tᆰchto lokálních centrech s jasnᆰ vymezenou hierarchií jejich 
významu.

- Preferovat polyfunkაní rozvoj mᆰsta, spoაívající zejména ve vzájemném prolínání rᛰzných zpᛰsobᛰ 
vyu០ití, které jsou vzájemnᆰ sluაitelné.

- Realizovat protipovodᒀové stavby a opatᖐení za úაelem vytvoᖐení podmínek pro vyu០ití rozvojových 
ploch ve stávajícím záplavovém území.

2.2.4. Po០adavky na urbanistické prostorové a kompoziაní principy v rozvojových a pᖐestavbových 
území

- Zalo០it systém nových mᆰstských radiál v podobᆰ mᆰstských bulvárᛰ, které jsou smᆰrovᆰ orientovány 
tak, ០e smᆰrem od centra mᆰsta smᆰᖐují v podobᆰ urbanizaაních os do hlavních rozvojových lokalit a 
smᆰrem k centru smᆰᖐují jako០to kompoziაní osy do hlavních smᆰrᛰ prᛰhledu na dominanty panoramatu 
mᆰsta.

- Zalo០it princip rytmizace mᆰstských bulvárᛰ a ulic se zᖐetelnᆰ definovanými veᖐejnými prostory, jakými 
jsou pᖐevá០nᆰ námᆰstí, prostranství a parky s vymezenými prostorovými vztahy a definovanými 
kompoziაními prvky.

- Zalo០it tᖐetí hradecký okruh v podobᆰ mᆰstské komunikace s pᖐeva០ujícím charakterem bulváru, 
procházejícího აásteაnᆰ i volnou krajinou, který je smᆰrovᆰ veden tak, ០e v pᖐevá០né აásti své trasy 
vymezuje vnᆰjᘐí okraj stávající i navrhované zástavby v rozvojových lokalitách. Tᖐetí okruh je zámᆰrnᆰ 
pᖐeruᘐen v jihozápadním kvadrantu území Hradce Králové v místᆰ, kde do struktury mᆰsta zasahuje klín 
kompaktní zelenᆰ.

- Propojit stávající urbanistickou strukturu mᆰsta s rozvojovým územím v okolí hradeckého letiᘐtᆰ a 
s významnými stavbami pro leteckou dopravu v areálu samotného letiᘐtᆰ pomocí urbanistických a 
krajinných kompoziაních os, vizuálnᆰ potvrzujících význam a polohu letiᘐtᆰ.

- V urbanistické struktuᖐe mᆰsta doplᒀovat a rozvíjet prostorové propojovací prvky zajiᘐᙐující 
prostupnost zastavᆰným územím i prostupnost do volné krajiny, zejména v podobᆰ místních 
komunikací, pasá០í, prᛰchodᛰ, nadchodᛰ, podchodᛰ a propojení preferujících kontinuitu zejména 
pᆰᘐího parteru mᆰsta.

- Vytváᖐet pomocí prostorovᆰ-kompoziაních urbanistických regulativᛰ hierarchizaci mᆰstských 
komunikací a veᖐejných prostranství s charakterem od celomᆰstských dominantních prostorᛰ a០ po 
lokální komorní prostory.

2.2.5. Po០adavky na ochranu a rozvoj veᖐejné infrastruktury

- Chránit a rozvíjet stávající systém veᖐejné infrastruktury.
- Rozvíjet systém ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a dalᘐími ᘐkodlivými úაinky vod a vytvoᖐit podmínky 

pro realizaci protipovodᒀových, retenაních, revitalizaაních a protierozních opatᖐení v nezastavᆰném i 
zastavᆰném území mᆰsta.

- V zastavᆰných územích a zastavitelných plochách vytváᖐet podmínky pro zadr០ování, vsakování a 
vyu០ívání deᘐᙐových vod jako zdroje vody s cílem zmírᒀování úაinku povodní.

- Zajistit v maximální míᖐe hospodaᖐení s deᘐᙐovými vodami pᖐedevᘐím v zastavᆰném a zastavitelném 
území, preferovat oddílnou kanalizaci, minimalizovat podíl deᘐᙐových vod v systému odvodnᆰní a 
ochránit území mᆰsta od nepᖐíznivých úაinkᛰ nevhodného odvádᆰní deᘐᙐových vod, udr០ovat pᖐirozený 
potenciál povrchových i podzemních vod. Lokality, které nelze z technických nebo ekonomicko-
provozních dᛰvodᛰ napojit na veᖐejnou kanalizaაní síᙐ, je nutné vybavit odpovídajícím zaᖐízením na 
zneᘐkodᒀování splaᘐkových odpadních vod.
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- Úpravy vodních tokᛰ navrhovat, povolovat a realizovat ve smyslu ucelené revitalizace ᖐíაních systémᛰ.
- Zajistit rozvoj odpadového hospodáᖐství mᆰsta v souladu s rozᘐiᖐujícím se právním rámcem v této 

problematice, zejména zajistit stálé plochy pro kompostárenský provoz a úpravu smetkᛰ vაetnᆰ 
mo០nosti tᖐídᆰní druhotných surovin (papír, plasty, atd.).

- Napojit mᆰsto na dálnici D11 a rychlostní komunikaci R35 ve stanovených mimoúrovᒀových 
kᖐi០ovatkách Kukleny a Plotiᘐtᆰ.

- Realizovat mᆰstské komunikace „Severní tagenta“ a „Ji០ní spojka“, které tvoᖐí základ zalo០ení tᖐetího 
hradeckého okruhu.

- Stávající vedení dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, republikového a nadmístního 
významu pova០ovat za stabilizované a respektovat je.

- Zajistit dostateაný profil komunikace v plochách dopravní infrastruktury pᖐevá០nᆰ pro obousmᆰrný 
provoz motorových vozidel, provoz cyklistᛰ a chodcᛰ a prostor pro stromoᖐadí, pᖐiაem០ koridory pro 
cyklisty budou ᖐeᘐeny v hlavním dopravním prostoru.

- Zajistit v zastavitelných plochách dostateაnou prostupnost územím i prostupnost do volné krajiny. Pᖐi 
realizaci dopravní infrastruktury liniového charakteru uvnitᖐ hranice mᆰsta a krajiny je nutné vytvoᖐit 
odpovídající prostor pro pohyb chodcᛰ v profilu komunikace nebo v soubᆰhu s ní, pᖐípadnᆰ i kolmo na 
ni, bez bariérového efektu.

- Chránit zastavᆰné území pᖐed negativními vlivy hluku z dopravy a zajistit ochranu zastavitelných ploch 
pro bydlení pᖐed hlukem, a to pomocí opatᖐení, která negativnᆰ neovlivní urbanistické, prostorovᆰ-
kompoziაní a architektonické hodnoty v území.

- Vytvoᖐit podmínky pro rozvoj a vyᘐᘐí vyu០ití mᆰstské hromadné a integrované pᖐímᆰstské dopravy 
s ochranou a preferencí trolejbusᛰ a vozidel s hybridním a elektrickým pohonem.

- Vyu០ít ០elezniაní síᙐ pro zalo០ení systému mᆰstské a pᖐímᆰstské kolejové dopravy na principu 
hybridních vozidel tram-train s mo០ností výstavby radiálních tratí vedených v uliაní úrovni, zaústᆰných 
do stávající ០elezniაní sítᆰ.

- Budovat „hromadná parkovací zaᖐízení“ pro obyvatele mᆰsta i jeho návᘐtᆰvníky s cílem uvolnit veᖐejná 
prostranství a uliაní prostory od parkujících vozidel pro jiné vyu០ití, v nové zástavbᆰ preferovat 
umisᙐování parkovacích a odstavných stání v rámci objektu, budovat systém záchytných parkoviᘐᙐ u 
uzlᛰ a zastávek hromadné dopravy.

- Vyu០ít potenciál existujícího letiᘐtᆰ s civilním provozem pro rozvoj rᛰzných forem civilní letecké 
dopravy vაetnᆰ vyu០ití vhodných územních podmínek pro rozvoj vývojových a výrobních kapacit 
souvisejících s leteckou dopravou a výrobou.

- Zajistit územní podmínky pro vyu០ití აásti bývalého vojenského areálu – letiᘐtᆰ Hradec Králové pro 
areál národního centra krizové pᖐipravenosti (NCKP) a výcvik slo០ek integrovaného záchranného 
systému, a to s ohledem na souvislosti týkající se zejména ᖐeᘐení technické infrastruktury vyvolané 
tímto zámᆰrem.

2.2.6. Po០adavky na synchronizaci rozvoje území mᆰsta Hradce Králové a území regionu Hradecko-
Pardubické sídelní aglomerace

- Zajistit propojitelnost stávající a nové komunikaაní sítᆰ na území mᆰsta Hradce Králové se stávajícími 
a novými komunikacemi procházejícími po území jiných sídelních útvarᛰ.

- Zajistit rozvoj ០elezniაní dopravy a umo០nit pᖐesah sítᆰ mᆰstské a pᖐímᆰstské ០eleznice mezi územím 
Hradce Králové a územím Hradecko-Pardubické sídelní aglomerace vაetnᆰ rozvoje systému pᖐestupních 
uzlᛰ na dalᘐí navazující formy dopravy.

- Zajistit kontinuitu vyu០ití krajiny pro volný აas a rekreaci, zejména ve spojitosti s budováním a 
propojováním sítᆰ pᆰᘐích a cyklistických tras.

- Zajistit dopravní a provoznᆰ-technické návaznosti v území tohoto regionu, vyplývající z podmínky 
urbanistického a provozního rozvoje letiᘐtᆰ v Hradci Králové.
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce stanovuje základní principy rozvoje území Hradce Králové. Tyto principy pᖐímo 
vycházejí zejména z tᆰchto dokumentᛰ:

- z vítᆰzného návrhu, který získal 1. cenu v ideové urbanistické soutᆰ០i (vypisovatel Mᆰsto Hradec 
Králové v roce 2010), jeho០ autorem je Autorské sdru០ení Tomáᘐ Vymetálek Architects, s.r.o. a doc. 
Ing. arch. Patrik Kotas;

- ze „Zadání územního plánu“, které bylo schváleno zastupitelstvem Mᆰsta Hradce Králové dne 25.10. 
2011.

Nejdᛰle០itᆰjᘐí principy urbanistické koncepce spoაívají zejména v následujícím:

- Navázání na hlavní zásady urbanistické kompozice mᆰsta Hradec Králové, které stanovil architekt 
Josef Goაár:
- radiálnᆰ okru០ní systém hlavních mᆰstských komunikací;
- systém mᆰstských radiál v podobᆰ mᆰstských bulvárᛰ s prostorovými dimenzemi charakteristickými 

pro mᆰsto Hradec Králové s jasnᆰ definovanými kompoziაními osami, umo០ᒀujícími prᛰhledy na 
dominanty panoramatu mᆰsta.

- Zalo០ení systému nových mᆰstských radiál v podobᆰ mᆰstských bulvárᛰ v prostorových dimenzích 
charakteristických pro Hradec Králové, které jsou smᆰrovᆰ orientovány tak, ០e smᆰrem od centra 
smᆰᖐují jako០to urbanizaაní osy do hlavních rozvojových lokalit a smᆰrem k centru smᆰᖐují jako០to 
kompoziაní osy do hlavních smᆰrᛰ prᛰhledu na dominanty panoramatu mᆰsta. Bulváry jsou rytmizovány 
zᖐetelnᆰ definovanými veᖐejnými prostory, jakými jsou pᖐevá០nᆰ námᆰstí a parky s vymezenými 
prostorovými vztahy a kompoziაními prvky.

- Zalo០ení dalᘐího – tᖐetího hradeckého okruhu v podobᆰ mᆰstské komunikace s pᖐeva០ujícím 
charakterem bulváru, který je smᆰrovᆰ veden tak, ០e v pᖐevá០né აásti své trasy vymezuje vnᆰjᘐí okraj 
zástavby stávající i zástavby v rozvojových lokalitách. Tᖐetí okruh je zalo០en zámᆰrnᆰ pouze jako 
tᖐiაtvrtᆰokruh, který vytváᖐí tangenciální a polokru០ní spojení ve smᆰrech severovýchodních, 
severozápadních a jihozápadních s pᖐímými vazbami na vnᆰjᘐí nadᖐazenou komunikaაní síᙐ. Tento 
tᖐiაtvrtᆰokruh je zámᆰrnᆰ pᖐeruᘐen v jihozápadním kvadrantu území Hradce Králové v místᆰ, kde do 
struktury mᆰsta zasahuje klín kompaktní zelenᆰ.

- Princip priority intenzivního rozvoje mᆰsta spoაívajícího zejména v intenzifikaci vyu០ití území 
v rámci kompaktního mᆰsta s vymezením pᖐestavbových území s dnes ne០ádoucím zpᛰsobem funkაního 
vyu០ití აi s ne០ádoucí formou prostorové struktury, a dále spoაívající v definování dalᘐího územního 
rozvoje v okrajových აástech ve smᆰrech dominantních urbanizaაních os, pᖐi zachování prolínání 
zástavby se zelení sídelní a krajinnou tak, aby struktura zástavby mᆰsta vstupovala do krajiny a krajina 
vstupovala do mᆰsta. Na rozdíl od centra mᆰsta se díky tomuto principu zástavba v okrajových აástech 
nepropojuje do kontinuální formy, nýbr០ vytváᖐí svébytné urbanistické útvary s jasnᆰ funkაnᆰ, 
prostorovᆰ a kompoziაnᆰ definovanými lokálními centry. Dominantní smᆰry rozvoje jsou soustᖐedᆰny do 
západní, severní a ji០ní urbanizaაní osy ve vazbách na novᆰ navr០ené mᆰstské radiály.

- Princip aktivního funkაního vyu០ití ploch zelenᆰ sídelní a krajinné pro rekreaci a volný აas obyvatel 
spojený s prostorovᆰ-kompoziაním propojením významných krajinných prvkᛰ, sídelní zelenᆰ a 
prostorové struktury zástavby.

- Princip vyu០ití mᆰstotvornosti ០elezniაní sítᆰ pro urbanistický rozvoj území podél stávajících აi 
nových tratí s lokalizací nových zastávek v místech s potenciálem vzniku lokálních center, v místech 
rozvojových urbanizaაních os a v místech, umo០ᒀujících vznik pᖐímých pᖐestupních vazeb na trolejbusy 
a autobusy mᆰstské a regionální integrované dopravy vაetnᆰ záchytných parkoviᘐᙐ. Tento princip je 
spojený s vytvoᖐením systému tras mᆰstské a regionální kolejové dopravy, integrované do systému 
mᆰstské hromadné dopravy, který je zalo០en na vyu០ití hybridních kolejových vozidel prostorovᆰ, 
technicky a provoznᆰ odvozených od tramvají – tzn. tram-trainu, které jsou schopny provozu souაasnᆰ 
jak na stávajících ០elezniაních tratích, tak na nových tramvajových tratích situovaných pᖐímo v uliაní 
úrovni, spoluvytváᖐejících prostorovou formu tᆰchto mᆰstských bulvárᛰ, zejména ve smᆰrech nových 
mᆰstských radiál.

- Princip urbanistického a provozního rozvoje letiᘐtᆰ v Hradci Králové pro rᛰzné formy civilní letecké 
dopravy spojený s rozvojem navazujícího území jako០to nové významné mᆰstské აtvrti, její០ poloha 
odpovídá smᆰrové orientaci severní urbanizaაní osy.

- Princip ochrany kulturnᆰ-historických, urbanisticko-krajinných a pᖐírodních hodnot.
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Urbanistická koncepce s výᘐe uvedenými nejvýznamnᆰjᘐími principy je aplikována do území pomocí:

- vymezení ploch podle významu a stanovení podmínek jejich vyu០ití (bod 3.1);
- vymezení ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek jejich vyu០ití (bod 3.2);
- stanovení polycentrického systému mᆰsta (bod 3.3);
- stanovení koncepce prostorového uspoᖐádání (bod 3.4);
- vymezení systému sídelní zelenᆰ (bod 3.5).

Urbanistická koncepce je zobrazena v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Urbanistická koncepce (A.2.2).

3.1. Plochy podle významu 

jsou zobrazeny ve Výkrese základního აlenᆰní území (A.1), v Hlavním výkrese (A.2.1) a vybrané plochy ve 
výkresech Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) a Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5).

Plochy podle významu se აlení na:

a) plochy stabilizované;
b) rozvojové plochy – plochy, kde se zejména odehrává nový rozvoj obce, tj. kde dochází ke zmᆰnám 

vyu០ití území:
- plochy zastavitelné (Z);
- plochy pᖐestavby (P);
- plochy zmᆰn v krajinᆰ (K).

c) plochy a koridory územních rezerv (R). 

Podmínky pro plochy podle významu jsou stanoveny v bodᆰ 6.1, pro plochy a koridory územních rezerv 
v bodᆰ 9.

Pro umístᆰní vedení dopravní a technické infrastruktury jsou vymezeny koridory. Podrobné podmínky pro 
koridory jsou stanoveny v bodᆰ 4.3 a 4.4.

3.2. Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití 

jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a vybrané plochy ve výkresech Koncepce uspoᖐádání krajiny 
(A.2.3), Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) a Koncepce technické infrastruktury (A.2.5).

Podmínky pro plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze 
ა.1 (Tabulka ploch). 

Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití se აlení na:

a) PLOCHY BYDLENÍ (B);
b) PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ – MᆠSTSKÉ (SM);
c) PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (SV);
d) PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - VEᖀEJNÁ INFRASTRUKTURA (OV);
e) PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - TᆠLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAᖀÍZENÍ (OS); 
f) PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERჀNÍ ZAᖀÍZENÍ PLOᘀNᆠ ROZSÁHLÁ (OK);
g) PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ – HᖀBITOVY (OH);
h) PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI (RH);
i) PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI (RI);
j) PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY (RZ);
k) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V);
l) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIჀNÍ (DS);
m) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ័ELEZNIჀNÍ (DRÁ័NÍ) (DZ);
n) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – LETECKÉ (DL);
o) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T);
p) PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PV);
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q) PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEᖀEJNÁ ZELEᑰ (ZV);
r) PLOCHY ZELENᆠ SOUKROMÉ (ZS);
s) PLOCHY ZELENᆠ PᖀÍRODNÍHO CHARAKTERU (ZP);
t) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ (W);
u) PLOCHY ZEMᆠDᆠLSKÉ (NZ);
v) PLOCHY LESNÍ (NL);
w) PLOCHY PᖀÍRODNÍ (NP);
x) PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ – pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz);
y) PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ – sportovní (NSs);
z) PLOCHY SPECIFICKÉ (X).

3.3. Polycentrický systém mᆰsta 

Pro polycentrický rozvoj mᆰsta a pro zajiᘐtᆰní kvalitní dostupnosti obაanské infrastruktury v jednotlivých 
აástech mᆰsta je stanoven polycentrický systém mᆰsta.

Polycentrický systém mᆰsta tvoᖐí:

- mᆰstské centrum;
- mᆰstské bulváry;
- mᆰstská subcentra;
- pᖐímᆰstská subcentra.

Prvky polycentrického systému mᆰsta jsou zobrazeny ve výkresu Urbanistická koncepce (A.2.2) a jsou 
vyznaაeny hranicí území (mᆰstské centrum), osou rozvojového území (mᆰstské bulváry), pᖐípadnᆰ bodem 
(mᆰstská subcentra, pᖐímᆰstská subcentra).

Stanovují se tyto podmínky polycentrického systému mᆰsta:

a) Na plochách mᆰstského centra (vymezeného hranicí území) prioritnᆰ soustᖐeჰovat pᖐedevᘐím stavby a 
zaᖐízení pro bydlení a obაanské vybavení nadmᆰstského a celomᆰstského významu (napᖐíklad dᛰle០ité 
politické, správní a kulturní instituce). 

b) Na plochách podél mᆰstských bulvárᛰ prioritnᆰ soustᖐeჰovat stavby a zaᖐízení zejména pro obაanské 
vybavení celomᆰstského a místního významu s podporou intenzivního vyu០ití veᖐejného prostranství 
mᆰstského bulváru.

c) Na plochách v nejbli០ᘐím okolí mᆰstského subcentra prioritnᆰ soustᖐeჰovat zejména stavby a zaᖐízení 
obაanského vybavení místního významu slou០ící obyvatelᛰm pᖐilehlého území. Vytvoᖐit významné 
veᖐejné prostranství v tᆰ០iᘐti mᆰstského subcentra s napojením na hromadnou dopravu. Veᖐejné 
prostranství vybavit veᖐejnou zelení a prvky pro pohyb a pobyt pᆰᘐích (drobná architektura, mobiliáᖐ). 
Do ploch v nejbli០ᘐím okolí vymezeného subcentra umísᙐovat zejména stavby s integrovaným 
obაanským vybavením (pro obchod, slu០by, stravování apod.), a dále stavby obაanského vybavení, 
které je veᖐejnou infrastrukturou a které je závislé na urაité docházkové vzdálenosti (napᖐíklad 
mateᖐské a základní ᘐkoly).

d) Na plochách v nejbli០ᘐím okolí pᖐímᆰstského subcentra prioritnᆰ soustᖐeჰovat zejména stavby a 
zaᖐízení obაanského vybavení místního významu slou០ící obyvatelᛰm pᖐilehlého sídla (obაanská 
vybavenost musí být ve skladbᆰ, kdy posiluje sobᆰstaაnost sídla a jeho nezávislost na centru mᆰsta). 
Vytvoᖐit významné veᖐejné prostranství v tᆰ០iᘐti pᖐímᆰstského subcentra s napojením na hromadnou 
dopravu s vazbou na centrum mᆰsta. Veᖐejné prostranství vybavit veᖐejnou zelení a prvky pro pohyb a 
pobyt pᆰᘐích (drobná architektura, mobiliáᖐ). Do ploch v nejbli០ᘐím okolí vymezeného subcentra 
umísᙐovat zejména stavby s integrovaným obაanským vybavením (pro obchod, slu០by, stravování 
apod.), zastávky hromadné dopravy dále stavby obაanského vybavení, které je veᖐejnou 
infrastrukturou a které je závislé na urაité docházkové vzdálenosti (napᖐíklad mateᖐské a základní 
ᘐkoly), které svou velikostí a rozsahem odpovídají velikosti a významu sídla.

Pro rozvojové plochy jsou podmínky polycentrického systému mᆰsta uvedeny v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka ploch).
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3.4. Koncepce prostorového uspoᖐádání

Pro ochranu a rozvíjení hodnot území (pᖐedevᘐím civilizaაních, kulturních, urbanistických a 
architektonických) se jako souაást urbanistické koncepce stanovuje koncepce prostorového uspoᖐádání, 
kterou tvoᖐí:

a) typ struktury zástavby, který je stanoven pro vybrané plochy stabilizované zastavᆰného území, 
plochy zastavitelné a plochy pᖐestavby;

b) maximální podla០nost zástavby, která je stanovena pro vybrané plochy stabilizované zastavᆰného 
území, plochy zastavitelné a plochy pᖐestavby;

c) koeficient zelenᆰ, který je stanoven pro plochy zastavitelné a plochy pᖐestavby;
d) urbanistické kompoziაní prvky:

- Významná dominanta;
- Lokální dominanta;
- Kompoziაní akcent;
- Chránᆰný pohled;
- Chránᆰný prᛰhled.

Koncepce prostorového uspoᖐádání je zobrazena ve výkrese Urbanistická koncepce (A.2.2). 

Pro plochy zastavitelné a pro plochy pᖐestavby je koncepce prostorového uspoᖐádání uvedena v pᖐíloze ა.1 
(Tabulka ploch).

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.

3.5. Systém sídelní zelenᆰ

Pro zajiᘐtᆰní kvalitní zelenᆰ uvnitᖐ sídla se stanovuje systém sídelní zelenᆰ. 

Systém sídelní zelenᆰ je vymezen:

a) Plochami s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEᖀEJNÁ ZELEᑰ (ZV);
- PLOCHY ZELENᆠ SOUKROMÉ (ZS);
- PLOCHY ZELENᆠ PᖀÍRODNÍHO CHARAKTERU (ZP) v zastavᆰném území.
Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
uspoᖐádání krajiny (A.2.3).

b) Mimo plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití systém sídelní zelenᆰ tvoᖐí zeleᒀ, která je zahrnuta do 
jiných funkაních ploch, napᖐ.: zahrady rodinných domᛰ, sídliᘐtní zeleᒀ, zeleᒀ ve vnitroblocích, zeleᒀ 
v rámci ploch obაanského vybavení, hᖐbitovní zeleᒀ, doprovodná a bᖐehová zeleᒀ vodních tokᛰ, uliაní 
aleje a stromoᖐadí apod.

Podmínky pro ochranu a rozvoj sídelní zelenᆰ jsou stanoveny podmínkami vyu០ití ploch s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití v bodᆰ 6.2 a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka ploch) a podmínkami Koncepce 
uspoᖐádání krajiny uvedenými v bodᆰ 5.
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4. KONCEPCE VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY
Koncepci veᖐejné infrastruktury tvoᖐí:

- koncepce veᖐejných prostranství (bod 4.1);
- koncepce veᖐejného obაanského vybavení (bod 4.2);
- koncepce dopravní infrastruktury (bod 4.3);
- koncepce technické infrastruktury (bod 4.4).

4.1. Koncepce veᖐejných prostranství 

Koncepce veᖐejných prostranství vymezuje plochy veᖐejných prostranství (PV) a plochy veᖐejných 
prostranství - veᖐejná zeleᒀ (ZV) pro zajiᘐtᆰní prostupnosti mᆰsta, jeho obsluhy a rekreace obyvatel 
mᆰsta. Zvláᘐtní dᛰraz je nutno klást na úpravy veᖐejných prostranství zejména v územích vyznaაených 
polycentrickým systémem mᆰsta (bod 3.3). Mimo hlavní dopravní tahy je nutná zejména podpora jejich 
pobytových funkcí.

V rámci rozvojových lokalit budou v územních studiích a navazujících dokumentacích navrhovány 
dostateაné plochy veᖐejných prostranství (v minimálním rozsahu podle §7, odst. 2 vyhláᘐky 501/2006 Sb.) 
pro obsluhu ᖐeᘐeného území dopravní a technickou infrastrukturou, rovnᆰ០ budou navrhována veᖐejná 
prostranství za úაelem uspokojení pohody bydlení obyvatel jednotlivých obytných celkᛰ.

4.2. Koncepce veᖐejného obაanského vybavení 

Koncepce veᖐejného obაanského vybavení vymezuje plochy obაanského vybavení – veᖐejná infrastruktura
(OV) pro zajiᘐtᆰní rovnomᆰrného rozmístᆰní a pᖐimᆰᖐené dostupnosti dᛰle០itého obაanského vybavení 
slou០ícímu veᖐejnému zájmu. Podmínky vyu០ití ploch obაanského vybavení - veᖐejné infrastruktury jsou 
stanoveny v bodᆰ 6.2 a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka ploch).

4.3. Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepci dopravní infrastruktury na území mᆰsta tvoᖐí koncepce:

- silniაní dopravy (bod 4.3.1);
- veᖐejné hromadné dopravy (bod 4.3.2);
- dopravy v klidu (bod 4.3.3);
- pᆰᘐí dopravy (bod 4.3.4);
- cyklistické dopravy (bod 4.3.5);
- ០elezniაní dopravy (bod 4.3.6);
- letecké dopravy (bod 4.3.7);
- vodní dopravy (bod 4.3.8);

Pro zajiᘐtᆰní podmínek dopravní infrastruktury se vymezují:
a) koridory pro vedení dopravní infrastruktury;
b) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (DZ);
- plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL);
c) pᖐekryvné prvky (liniové a bodové).

Ⴠásti ploch koridorᛰ, které po upᖐesnᆰní polohy tras a ploch dopravní infrastruktury územním 
rozhodnutím nebudou vyu០ity pro zastavitelné plochy uvedeného úაelu, budou vyu០ity v souladu 
s podmínkami vyu០ití sousedící plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. 
Zároveᒀ tyto აásti ploch koridorᛰ pᖐebírají podmínky prostorového uspoᖐádání ze sousedící plochy 
typu struktury zástavby.
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4.3.1. Silniაní doprava

Cíle a základní principy koncepce v oblasti silniაní dopravy:

- Napojení mᆰsta na dálnic D11 a rychlostní silnici R35 ve stanovených MÚK Kukleny a MÚK Plotiᘐtᆰ.
- Zachování a vhodné doplnᆰní radiálnᆰ okru០ního základního komunikaაního systému mᆰsta.
- Zajiᘐtᆰní dopravního napojení rozvojových a pᖐestavbových ploch.
- Vymístᆰní tranzitní dopravy mimo centrum mᆰsta s cílem odlehაit II. mᆰstský okruh od narᛰstající 

dopravy.
- Vytvoᖐení podmínek pro rozvoj a vyᘐᘐí vyu០ití mᆰstské hromadné a integrované pᖐímᆰstské dopravy.
- Zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí podél dopravnᆰ významných komunikací.
- Zvýᘐení bezpeაnosti provozu a obyvatel.

Pro zajiᘐtᆰní podmínek silniაní dopravy se vymezují:

a) koridory pro vedení dopravní infrastruktury;
- plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití - plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy veᖐejných prostranství (PV);
b) pᖐekryvné prvky silniაní dopravy: 
- komunikace nadmᆰstského významu – dálnice;
- komunikace nadmᆰstského významu – silnice I. tᖐídy;
- komunikace celomᆰstského významu;
- komunikace mᆰstského významu;
- kᖐi០ovatka na komunikaci nadmᆰstského významu (dálnice);
- kᖐi០ovatka na komunikaci nadmᆰstského významu (silnice I. tᖐídy);
- kᖐi០ovatka na komunikaci celomᆰstského významu.

Koridory pro vedení dopravní infrastruktury a plochy dopravní infrastruktury – silniაní jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou navíc zobrazeny 
pᖐekryvné prvky.

VYMEZENÍ KORIDORᛠ PRO VEDENÍ SILNIჀNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

KD1 Koridor dálnice D11 (DA-01) - koridor pro vedení dálnice D11 vაetnᆰ kᖐi០ovatek s napojením na 
stávající silniაní síᙐ a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD2 Koridor severní tangenty - pᖐelo០ky silnice I/11 (DA-02) – koridor pro vedení pᖐelo០ky silnice I/11 
– severní tangenty vაetnᆰ kᖐi០ovatek s napojením na stávající i výhledovou silniაní síᙐ a vᘐech souvisejících 
objektᛰ.
KD3 Koridor silnice I/35 (DA-04) – koridor pro rozᘐíᖐení silnice I/35 na აtyᖐpruh v úseku od MÚK Plotiᘐtᆰ 
po napojení na silnici I/31 (Koutníkovu ulici) vაetnᆰ kᖐi០ovatek, nezbytných demolic a vᘐech souvisejících 
objektᛰ.
KD4 Koridor ji០ní spojky (DA-03)- koridor pro vedení ji០ní spojky propojující I/11, I/37 a III/298 10 
vაetnᆰ kᖐi០ovatek s napojením na stávající i výhledovou silniაní síᙐ a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD5 Koridor pᖐelo០ky silnice II/308 (DA-11) – koridor pro vedení pᖐelo០ky silnice vაetnᆰ 
kᖐi០ovatek s napojením na stávající i výhledovou silniაní síᙐ a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD6 Koridor III/298 10 (DA-13) – koridor pro vedení smᆰrovᆰ a ᘐíᖐkovᆰ upravené silnice III/298 10 
vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD7 Koridor III/298 27 (DA-14) – koridor pro vedení smᆰrovᆰ a ᘐíᖐkovᆰ upravené silnice III/298 27 
vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD8 Koridor III/2997 (DA-15) - koridor pro vedení smᆰrovᆰ a ᘐíᖐkovᆰ upravené III/2997 vაetnᆰ 
kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD9 Koridor III/299 12 - Vᆰkoᘐská radiála (DA-16) - koridor pro vedení Vᆰkoᘐské radiály vაetnᆰ 

kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících objektᛰ.
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KD10 Koridor letiᘐtního bulváru (DA-18) – koridor pro vedení mᆰstského bulváru v úseku od konce 
Vᆰkoᘐské radiály po napojení na silnici III/29912 na ji០ním okraji Správაického písníku vაetnᆰ kᖐi០ovatek, 
dopravního a nástupního prostoru letiᘐtᆰ, systému tram-train a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD11 Koridor Nové Pra០ské tᖐídy (DA-27) - koridor pro vedení páteᖐní აtyᖐpruhové komunikace 
s vedením kolejového tram-trainu v jeho ose koridoru vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD12 Koridor Nové Zelené (DA-25) – koridor pro vedení páteᖐní komunikace v úseku od stávající silnice 
I/11 po kᖐi០ovatku s novou ulicí Za ᘀkodovkou s vedení dvoukolejného TRAM-TRAIN, kᖐi០ovatek a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
KD13 Koridor ji០ního propojení (DA-28) – koridor pro vedení silniაní spojky mezi stávající MÚK Bᖐezhrad 
na silnici I/37 a silnicí III/29810 vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD14 Koridor silniაní spojky Slatina – Svinary (DA-45) – koridor pro vedení silnice propojující Slatinu, 
pᖐelo០ku silnice I/11 (severní tangentu), stávající silnici I/11 a Svinárky vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
KD15 Koridor spojení Pra០ské pᖐedmᆰstí – Plácky (DA-33) – koridor pro vedení pᖐelo០ky Kydlinovské 
ulice s nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა.020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
KD16 Koridor spojení Plácky – Plotiᘐtᆰ (DA-34) - koridor pro vedení pᖐelo០ky Pᖐedmᆰᖐické ulice 
v Pláckách s nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა.031 Hradec Králové – Jaromᆰᖐ vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
KD17 Koridor Faráᖐství – Pra០ské pᖐedmᆰstí – Kukleny (DA-30) – koridor pᖐíაné páteᖐní komunikace 
rozvojového území Temeᘐváru s poაátkem v Bezruაovᆰ ulici a koncem v napojení na ulici Z. Wirtha vაetnᆰ 
kᖐi០ovatky, podjezdu pod ០elezniაní tratí ა. 031 Pardubice – Hradec Králové, nadjezdu nad tratí ა. 020 
Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové a vᘐech souvisejících objektᛰ.
KD 18 Koridor Za ᘀkodovkou (DA-29) – koridor pro vedení páteᖐní აtyᖐpruhové komunikace 
pᖐestavbového území západnᆰ od ០st Hradec Králové hlavní nádra០í (stávající plochy ZVÚ) vაetnᆰ 
kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících objektᛰ.

Novᆰ navr០ené pᖐekryvné prvky silniაní dopravy:

DA-01 Dálnice D11 v koridoru vymezeném podle platného územního rozhodnutí.
DA-01.1 MUK Kukleny – mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka dálnice D11 se silnicí I/11 na jihozápadním okraji mᆰsta 
s napojením na stávající silniაní síᙐ vაetnᆰ vyvolaných úprav a souvisejících objektᛰ.
DA-01.2 MUK Plotiᘐtᆰ – mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka dálnice D11 s rychlostní silnicí R35 a silnicí I/35 na 
severovýchodním okraji mᆰsta s napojením na stávající silniაní síᙐ vაetnᆰ vyvolaných úprav a souvisejících 
objektᛰ.

DA-02 Pᖐelo០ka silnice I/11 - Severní tangenta - poაáteაní úsek od okru០ní kᖐi០ovatky u ჀKD délky cca 
1,800 km v peá០i se silnicí I/33 ve smᆰru na Jaromᆰᖐ, ze které se odklání na východ, prochází prolukou 
zástavby Plotiᘐᙐ, VKP Plácky obchází severnᆰ, prochází areálem letiᘐtᆰ a severnᆰ od Pouchova a ji០nᆰ od 
Piletic, pokraაuje mezi Slatinou a Slezským pᖐedmᆰstím severnᆰ od ០elezniაní trati ა. 020 Hradec Králové 
– Týniᘐtᆰ nad Orlicí ve smᆰru na Bleᘐno a Tᖐebechovice pod Orebem. Souაástí pᖐelo០ky je výstavba vᘐech 
souvisejících objektᛰ. 
DA-02.1 Okru០ní kᖐi០ovatka silnic I/11 a I/35 – úprava stávající okru០ní kᖐi០ovatky u ჀKD. 
DA-02.2 Kᖐi០ovatka pᖐed ჀKD – kᖐi០ovatka v trase I/11 a I/33 umo០ᒀující pᖐipojení stávajícího 
prᛰmyslového a skladovacího areálu ჀKD a rozvojové plochy Z79.78.
DA-02.3 Kᖐi០ovatka se silnicí I/33 – kᖐi០ovatka se stávající silnicí I/33 v místᆰ odpojení severní tangenty ve 
smᆰru na východ.
DA-02.4 Kᖐi០ovatka Vᆰkoᘐe – kᖐi០ovatka severní tangenty s Vᆰkoᘐskou radiálou (silnicí III/29912).
DA-02.5 Kᖐi០ovatka Piletice - kᖐi០ovatka severní tangenty s Pouchovskou radiálou (silnicí III/2997).
DA-02.6 Kᖐi០ovatka s II/308 – kᖐi០ovatka severní tangenty s pᖐelo០kou silnice II/308.  
DA-02.7 Kᖐi០ovatka s MK – kᖐi០ovatka s místní komunikací Slatina – Svinárky, která je zároveᒀ spojkou mezi 
severní tangentou a stávající silnicí I/11.

DA-03 Ji០ní spojka – pᖐelo០ka silnice I/37 - zaაátek ji០ní spojky je v okru០ní kᖐi០ovatce Bláhovka I se 
silnicí I/11 a dále je vedena ji០nᆰ od Kuklen v prostoru mezi OC Hypernova a Plaაicemi, mimoúrovᒀovᆰ 
nadjezdem kᖐí០í Pardubickou ulici a ០elezniაní traᙐ ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové a 
pokraაuje východním smᆰrem severnᆰ od OC TESCO do kᖐi០ovatky s I/37. Souაástí ji០ní spojky je výstavba 
vᘐech souvisejících objektᛰ.
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DA-03.1 Okru០ní kᖐi០ovatka Bláhovka I – okru០ní kᖐi០ovatka silnic I/11 (zapojení z MUK Kukleny dálnice D11 
a I/11 od Plotiᘐtᆰ nad Labem) a I/37 s pᖐipojením areálu Hasiაského záchranného sboru a rozvojové plochy 
Z 81.14.
DA-03.2 Kᖐi០ovatka Nová Pra០ská – mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka ji០ní spojky s Novou Pra០skou vაetnᆰ tram-
trainu.
DA-03.3 Kᖐi០ovatka Hradubická – mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka v odpojení ji០ní spojky ze stávající silnice I/37. 

DA-04 Rozᘐíᖐení silnice I/35 - v úseku mezi MUK Plotiᘐtᆰ (DA-01.2) a stávající okru០ní kᖐi០ovatkou u ჀKD 
(DA-02.1) na აtyᖐpruhovou smᆰrovᆰ rozdᆰlenou silnici vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. V úseku okru០ní 
kᖐi០ovatka u ჀKD – II. mᆰstský okruh (napojení na I/31) na nedᆰlený აtyᖐpruh se soubᆰ០nými pruhy pro 
cyklisty a pᆰᘐí vაetnᆰ nezbytných demolic a vᘐech souvisejících objektᛰ.
DA-04.1 Kᖐi០ovatka silnice I/35 (Koutníkovy ulice) s „Novou Páleneckou“ (DA-31) a pᖐelo០kou III/29913 (DA-
20).
DA-04.2 Kᖐi០ovatka silnice I/35 s novou ulicí „Za ᘀkodovkou“ (DA-29) a Koutníkovou ulicí pᖐed nadjezdem 
pᖐes severní zhlaví ០st Hradec Králové hlavní nádra០í.

DA-05 Silnice I/31 v úseku mezi Fakultní nemocnicí a Brnᆰnskou tᖐídou - stavební úpravy silnice I/31 
v rozsahu souvisejícím s výstavbou kᖐi០ovatky Mileta vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DA-05.1 Kᖐi០ovatka Mileta - rozᘐíᖐení kᖐi០ovatky silnic I/31, III/29810 a Hradecké ulice.

DA-06 MUK Bᖐezhrad – dostavba stávající MUK pro napojení Ji០ního propojení (DA-28) vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-07 Kᖐi០ovatka Bᖐezhrad – pᖐestavba stávající prᛰseაné kᖐi០ovatky, která je souაástí stávající 
MUK Bᖐezhrad, na okru០ní kᖐi០ovatku vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-08 Kᖐi០ovatka silnice I/11 a II/308 - kᖐi០ovatka v místᆰ odpojení Nové Kladské (pᖐelo០ky silnice II/308 
– DA-11) vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-09 Kᖐi០ovatka silnice I/11 - spojka se severní tangentou - kᖐi០ovatka na I/11 v prostoru Svinárek se 
spojkou mezi stávající silnicí I/11 a její pᖐelo០kou (severní tangentou) a místní komunikací pᖐipojující 
Svinary a Svinárky vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-10 Spojka –úsek mezi kᖐi០ovatkami pᖐelo០ky I/11 (DA-02.7) a stávající I/11 ve Svinárkách (DA-09) 
s podjezdem ០elezniაní trati ა. 020 (០elezniაním mostem v trati ა. 20) vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-11 Pᖐelo០ka silnice II/308 - pᖐelo០ka Kladské ulice ve 2 úsecích. První úsek zaაíná kᖐi០ovatkou se 
silnicí I/11 a konაí v kᖐi០ovatce s Lipovou ulicí pᖐed nadjezdem pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 020 Hradec Králové –
Týniᘐtᆰ nad Orlicí. Druhý úsek zaაíná ve stávající kᖐi០ovatce Kladské ulice s ulicí Vá០ní, prochází prolukou 
zástavby skladiᘐtní oblasti Pouchov a pokraაuje nezastavᆰným územím západnᆰ od Slatiny, do stávající 
trasy se napojuje severnᆰ nad Slatinou. Souაástí pᖐelo០ky je výstavba kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících 
objektᛰ.
DA-11.1 Kᖐi០ovatka II/308 se Zemᆰdᆰlskou ulicí – kᖐi០ovatka Nové Kladské se Zemᆰdᆰlskou ulicí.
DA-11.2 Kᖐi០ovatka II/308 s Lipovou ulicí – kᖐi០ovatka Nové Kladské s Lipovou ulicí pᖐed nadjezdem 
pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 020 se zaslepením stávající Kladské ze smᆰru od ul. Bratᖐí ᘀtefanᛰ.
DA-11.3 Kᖐi០ovatka II/308 s Kladskou ulicí – kᖐi០ovatka se stávající Kladskou ulicí ze smᆰru od Slatiny.
DA-11.4 Kᖐi០ovatka II/308 s Novou Vá០ní – kᖐi០ovatka pᖐelo០ky II/308 s Novou Vá០ní.
DA-11.5 Kᖐi០ovatka Slatina – kᖐi០ovatka pᖐelo០ky silnice II/308 se stávající II/308, III/3081 a místní 
komunikací Slatina – Piletice.

DA-12 Pᖐelo០ka silnice II/324 – pᖐelo០ka Kutnohorské ulice v úseku Kukleny – Plaაice s nadjezdem nad 
ji០ní spojkou vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DA-12.1 Kᖐi០ovatka Kutnohorské ulice a její spojky s Pardubickou a Novou Pra០skou.

DA-13 Silnice III/298 10 – Tᖐebeᘐská radiála - úsek od kᖐi០ovatky Mileta na II. MO po kᖐi០ovatku 
s Roudniაskou ulicí je intravilánová komunikace v úseku do kᖐi០ovatky se ᘀtefánkovou ulicí rozᘐíᖐená na 
nedᆰlený აtyᖐpruh. Navazující úsek ve smᆰru na Vysokou nad Labem extravilánovou dvoukruhovou silnicí. 
V celé délce je v soubᆰhu navr០ena stezka pro spoleაný provoz cyklistᛰ a chodcᛰ. 
Souაástí úpravy radiály je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména kᖐi០ovatek s napojením na síᙐ 
místních komunikací a technické infrastruktury.
DA-13.1 Kᖐi០ovatka III/29810 a Beneᘐovy tᖐídy – okru០ní kᖐi០ovatka pᖐipojující Beneᘐovu tᖐídu a Záchrannou 
slu០bu a novᆰ hlavní pᖐíjezd do Fakultní nemocnice.
DA-13.2 Kᖐi០ovatka s Hradeckou ulicí – úpravy a rozᘐíᖐení stávající stykové kᖐi០ovatky s Hradeckou ulicí. 
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DA-13.3 Kᖐi០ovatka III/29810 s novou spojkou z Hradecké ulice (DA-46) a zadním vjezdem do Fakultní 
nemocnice. 
DA-13.4 Kᖐi០ovatka – úpravy stávající kᖐi០ovatky III/29810 s ul. Na Bᖐehách.
DA-13.5 Kᖐi០ovatka III/29810 a Ji០ní spojky – kᖐi០ovatka Tᖐebeᘐské radiály a Ji០ní spojky (DA-28).
DA-13.6 Kᖐi០ovatka III/29810 se ᘀtefánikovou ulicí – úpravy stávající kᖐi០ovatky ve vazbᆰ na rozᘐíᖐení 
III/29810 na აtyᖐpruh a pᖐipojení Machkovy ulice.
DA-13.7 Kᖐi០ovatka – pᖐestavba stávající kᖐi០ovatky III/29810 se Svatojánskou ulicí. 
DA-13.8 Kᖐi០ovatka – pᖐestavba stávající stykové kᖐi០ovatky III/29810 s Roudniაskou ulicí.

DA-14 Silnice III/29827 - smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy silnice na normovou kategorii S 7,5/60 s doplnᆰním 
soubᆰ០ného pruhu pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích v úseku Malᘐova Lhota – hranice mᆰsta. Souაástí 
úpravy silnice je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-15 Silnice III/2997 – Pouchovská radiála 
Nová trasa 1. úseku Pouchovské radiály kategorie S 9,5/70 tvoᖐí východní obchvat Pouchova, pᖐipojuje 
stávající Vá០ní ulici a Novou Vá០ní na severní tangentu a konაí v nové kᖐi០ovatce III/2997 s místní 
komunikací od Piletic. Ve 2. úseku Piletice – Rusek jsou navr០eny smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy silnice na 
normovou kategorii S 7,5/70 s doplnᆰním soubᆰ០ného pruhu pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích.
Souაástí radiály je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména kᖐi០ovatek s napojením na silniაní síᙐ a 
technické infrastruktury.
DA-15.1 Kᖐi០ovatka na zaაátku nové Pouchovské radiály s Vá០ní ulicí.
DA-15.2 Kᖐi០ovatka Pouchovské radiály s Novou Vá០ní ulicí.
DA-15.3 Kᖐi០ovatka – nová kᖐi០ovatka III/2997 s místní komunikací od Piletic.

DA-16 Silnice III/29912 – Vᆰkoᘐská radiála - pᖐelo០ka silnice III/29912 od stávající kᖐi០ovatky 
s MK obchodní zóny severnᆰ od II. mᆰstského okruhu s novým podjezdem pod ០elezniაní tratí ა. 020 
Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí a západním obchvatem Vᆰkoᘐ. Konec obchvatu v kᖐi០ovatce se stávající 
III/29912 v prostoru mezi restaurací U letcᛰ a obytnými domy. Pᖐelo០ka je navr០ena s oboustrannými pruhy 
pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích a doprovodnou zelení. Souაástí radiály je výstavba vᘐech 
souvisejících objektᛰ, zejména kᖐi០ovatek s napojením na silniაní síᙐ a technické infrastruktury.
DA-16.1 Kᖐi០ovatka za novým podjezdem pod ០elezniაní tratí ა. 020 jako souაást veᖐejného prostranství 
s napojením stávajících ulic Jana Ⴠerného, Spoᖐilovská a Východní.
DA-16.2 Kᖐi០ovatka Vᆰkoᘐské radiály s místní komunikací Vᆰkoᘐe – Plácky.
DA-16.3 Kᖐi០ovatka – napojení pᖐelo០ky (obchvatu) do stávající silnice III/29912.

DA-17 Úpravy uliაního prostoru ve Vᆰkoᘐích - vlo០ení obousmᆰrnᆰ provozované koleje tram-trainu do 
stávajícího uliაního profilu ul. Jana Ⴠerného. Mimo hlavní dopravní prostor jsou umístᆰny pruhy pro 
cyklisty a pᆰᘐí. Souაástí úpravy je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ.  

DA-18 Letiᘐtní bulvár - Letiᘐtní bulvár navazuje na obchvat Vᆰkoᘐ v kᖐi០ovatce v prostoru U Letcᛰ (DA-
16.3) a za kᖐi០ovatkou s Piletickou ulicí vstupuje do prostoru letiᘐtᆰ. Konec bulváru je v kᖐi០ovatce se 
stávající III/29912 (DA-18.3) ji០nᆰ od Správაického písníku. Souაástí bulváru je výstavba vᘐech 
souvisejících objektᛰ, zejména kᖐi០ovatek s napojením na síᙐ silnic a místních komunikací a technické 
infrastruktury.
DA-18.1 Kᖐi០ovatka s Piletickou ulicí v prostoru pᖐed letiᘐtᆰm.
DA-18.2 Kᖐi០ovatka v místᆰ odpojení pᛰvodní trasy III/29912 z letiᘐtního bulváru.
DA-18.3 Kᖐi០ovatka letiᘐtního bulváru s upravenou stávající silnicí III/29912 (DA-19) ji០nᆰ od Správაického 
písníku.

DA-19 Silnice III/2997 – pᖐelo០ka - smᆰrová a ᘐíᖐková úprava stávající silnice na kategorii S 7,5/60 
s nadjezdem nad severní tangentou s poაátkem v kᖐi០ovatce DA-18.2 a koncem v kᖐi០ovatce DA-18.3. 
Souაástí pᖐelo០ky je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ.  

DA-20 Silnice III/299 13 – pᖐelo០ka - Pᖐelo០ka III/29913 v úseku od Koutníkovy ulice (I/35) po napojení do 
stávající trasy v prostoru mezi Viᘐᒀovou a Hronkovou ulicí s nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა. 041 Hradec 
Králové – Vᘐestary. Souაástí pᖐelo០ky je výstavba kᖐi០ovatky a vᘐech souvisejících objektᛰ.  
DA-20.1Kᖐi០ovatka pᖐelo០ky a stávající III/29913 v Plotiᘐtích nad Labem.

DA-21 Silnice III/3082 - ᘐíᖐková úprava silnice na kategorii S 9,5/60 s doplnᆰním jednostranného chodníku 
v úseku od III/29827 na pravý bᖐeh Orlice vაetnᆰ nového mostu pᖐes Orlici. Souაástí úpravy jsou kᖐi០ovatky 
na zaაátku a konci úseku a výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ.  

DA-22 Silnice III/323 26 – pᖐelo០ka silnice v souladu s platným územním rozhodnutím na stavbu dálnice 
D1105.
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DA-23 Silnice III/324 36 - ᘐíᖐkové úpravy stávající silnice na normové uspoᖐádání kategorie S 7,5/50, 
výstavba jednostranného soubᆰ០ného chodníku v prᛰjezdním úseku Chaloupkami vაetnᆰ výstavby vᘐech 
souvisejících objektᛰ. 
DA-23.1Kᖐi០ovatka silnice III/323 36 a místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky.

DA-24 Silnice III/324 38 – stavební úpravy související s výstavbou nadjezdu nad dálnicí D11 vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-25 Nová Zelená - spojnice stávající sinice I/11 se severoji០ní osou pᖐestavbového území západnᆰ od 
០st Hradec Králové. Zaაíná v kᖐi០ovatce se silnicí I/11, prochází severnᆰ od stávající zástavby Kuklen, ji០nᆰ 
od výrobního areálu EXCON a.s., zástavbou mezi ulicemi Kampelíkova a Za ᘀkodovkou a konაí v novᆰ 
situované kᖐi០ovatce s radiálou Temeᘐvár a ul. Za ᘀkodovkou.
DA-25.1 Kᖐi០ovatka – pᖐestavba stávající kᖐi០ovatky na silnici I/11, zaაátek Nové Zelené.
DA-25.2 Kᖐi០ovatka Nové Zelené a Nové Pálenecké ulice.
DA-25.3 Kᖐi០ovatka Nové Zelené a stávající Pálenecké ulice.
DA-25.4 Kᖐi០ovatka Nové Zelené s Kampelíkovou ulicí.
DA-25.5 Kᖐi០ovatka Nové Zelené, nové Za ᘀkodovkou a Nové Pra០ské západnᆰ od Kuklenského podjezdu 
pod ០elezniაní tratí. 

DA-26 Pra០ská tᖐída v úseku od kᖐi០ovatky Nové Zelené, Za ᘀkodovkou a Nové Pra០ské (DA-25.5) po 
kᖐi០ovatku Koruna – smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy აásti Pra០ské tᖐídy vაetnᆰ, nového podjezdu pod ០elezniაní 
tratí ა. 031 Pardubice – Hradec Králové, kᖐi០ovatky Koruna a vᘐech souvisejících objektᛰ. 
DA-26.1 Kᖐi០ovatka Koruna – pᖐestavba kᖐi០ovatky Koruna na okru០ní kᖐi០ovatku.

DA-27 Nová Pra០ská – osou Nové Pra០ské je úsek zdvoukolejnᆰné ០elezniაní trati ა. 020 Plaაice – Hradec 
Králové hlavní nádra០í vyu០itý pro tram-train. Zaაátek Nové Pra០ské je v kᖐi០ovatce s Kutnohorskou ulicí 
v Plaაicích, konec v kᖐi០ovatce s Novou Zelenou. Ⴠtyᖐpruhová smᆰrovᆰ nerozdᆰlená komunikace pᖐechází 
na smᆰrovᆰ rozdᆰlenou se stᖐedovým pásem pro tram-train  a podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se 
zelení. Vᘐechny kᖐi០ovatky v trase jsou úrovᒀové, souაástí výstavby jsou vᘐechny související objekty.  
DA-27.1 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské s Kalendovou ulicí (DA-60).
DA-27.2 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské s Novou Páleneckou (DA-30).
DA-27.3 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské se spojkou Ⴠervený Dvᛰr – Pardubická ulice (DA-61).
DA-27.4  Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské se spojkou na Pardubickou ulici (DA-65).
DA-27.5 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské se spojkou Pardubická – Kutnohorská (DA-63).
DA-27.6 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské s Kutnohorskou ulicí v Plaაicích.

DA-28 Ji០ní propojení - spojka mezi stávající MUK Bᖐezhrad na silnici I/37 se silnicí III/298 10 
(Tᖐebeᘐskou radiálou) na ji០ním okraji mᆰsta s novým mostem pᖐes Labe. Zaაátek propojení je 
v pᖐestavᆰné MUK Bᖐezhrad (DA-06), konec v kᖐi០ovatce se silnicí III/298 10 (mimo hranice mᆰsta na 
katastru Vysoká nad Labem). Souაástí propojení je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ.  

DA-29 Za ᘀkodovkou - nová západní tangenta Za ᘀkodovkou s poაátkem v kᖐi០ovatce s Novou Zelenou, 
radiálou Temeᘐvár a Pra០skou tᖐídou a koncem v kᖐi០ovatce s Koutníkovou ulicí (I/35). Nová tangenta -
mᆰstský bulvár je აtyᖐpruhovou smᆰrovᆰ nerozdᆰlenou komunikací s podélnými parkovacími pruhy 
v kombinaci se zelení. Kᖐi០ovatky se stávajícími i navr០enými místními komunikacemi jsou úrovᒀové. 
Souაástí nové tangenty jsou nezbytné demolice a výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ.  
DA-29.1 Kᖐi០ovatka nové Za ᘀkodovkou s poაátkem Dvorské ulice.

DA-30 Nová Pálenecká - propojení mᆰstských აástí Pra០ské pᖐedmᆰstí, Temeᘐvár, Kukleny a Svobodné 
Dvory. Zaაátek v Bezruაovᆰ ulici, kᖐí០ení ០elezniაní trati ა. 031 Pardubice – Hradec Králové podjezdem, 
následnᆰ prochází napᖐíა rozvojovým územím Temeᘐvár, nadjezdem kᖐí០í ០elezniაní traᙐ ა. 020 Chlumec 
nad Cidlinou – Hradec Králové a na Pra០skou tᖐídu se napojuje v kᖐi០ovatce v blízkosti Anenského námᆰstí. 
Prᛰchodem pᖐes stávající zástavbu se napojuje do ulice Zdeᒀka Wirtha, pokraაuje severním smᆰrem a 
konაí v kᖐi០ovatce s Dvorskou ulicí.  Kᖐi០ovatky se stávajícími i navr០enými místními komunikacemi jsou 
úrovᒀové. Souაástí stavby jsou vᘐechny související objekty, zejména kᖐi០ovatky s napojením na síᙐ 
místních komunikací a technická infrastruktura.
DA-30.1 Kᖐi០ovatka s MK Ⴠervený Dvᛰr v Temeᘐváru.
DA-30.2 Kᖐi០ovatka s Pra០skou tᖐídou v Kuklenách.
DA-30.3 Kᖐi០ovatka s novᆰ navr០enou místní komunikací ve Svobodných Dvorech (DA-41).
DA-30.4 Kᖐi០ovatka v napojení na Dvorskou ulici a s ulicí K Metelce.

DA-31 Propojení Dvorská ulice – Koutníkova ulice - pokraაování jihozápadního propojení v trase ulice 
K Metelce s respektováním okolní zástavby, nové napojení na Koutníkovu ulici (DA-04.2) vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury.
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DA-32 Nová Vá០ní - paralelní komunikace ke stávající Vá០ní ulici je spojnice nové Pouchovské radiály 
(pᖐelo០ka III/2997) a pᖐelo០ky silnice II/308 vedená severnᆰ od skladiᘐtní oblasti Pouchov. Zaაátek Nové 
Vá០ní je ve stávající kᖐi០ovatce Piletické ulice a ulice Na Dubech na Pouchovᆰ, konec v kᖐi០ovatce 
s pᖐelo០kou silnice II/308 na severovýchodním okraji Slezského pᖐedmᆰstí. Souაástí Nové Vá០ní jsou 
vᘐechny související objekty.
DA-32.1 Kᖐi០ovatka s Piletickou ulicí a ulicí Na Dubech na Pouchovᆰ.

DA-33 Pᖐelo០ka Kydlinovské ulice - pᖐelo០ka Kydlinovské ulice zaაíná v kᖐi០ovatce stávající Kydlinovské 
ulice a ulice B. Martinᛰ na Jateაním plácku a pokraაuje pᖐibli០nᆰ v trase ulice U Fotochemy, nadjezdem 
kᖐí០í ០elezniაní traᙐ ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí, do stávající trasy se napojuje na ji០ním 
okraji Plácek. Souაástí pᖐelo០ky jsou vᘐechny související objekty.
DA-33.1 Kᖐi០ovatka – nová kᖐi០ovatka v prostoru Jateაního plácku.
DA-33.2 Kᖐi០ovatka s místní komunikací – pᖐíjezdem k Vozovému depu ჀD. 

DA-34 Spojka Plácky – Plotiᘐtᆰ nad Labem – poაáteაní úsek v Pláckách v trase stávající Kydlinovskou 
ulici, ze které se v novᆰ navr០ené kᖐi០ovatce severnᆰ od zástavby odklání na západ, nadjezdem kᖐí០í 
០elezniაní traᙐ ა. 031 Hradec Králové – Jaromᆰᖐ a na východní stranᆰ Plotiᘐᙐ nad Labem se napojuje do 
Pᖐedmᆰᖐické ulice. Stávající Pᖐedmᆰᖐická ulice se v místᆰ pᖐejezdu pᖐes ០eleznici pᖐeruᘐí.  Souაástí nové 
spojky jsou vᘐechny související objekty.
DA-34.1 Kᖐi០ovatka nové spojky Plácky – Plotiᘐtᆰ nad Labem s Kydlinovskou ulicí na severním okraji Plácek.

DA-35 Propojení I/37 a  III/29810 - propojení je pokraაováním ji០ní spojky, zaაátek úseku je v MÚK se 
stávající silnicí I/37 na Raᘐínovᆰ tᖐídᆰ (DA-03.3), konec v napojení na silnici III/298 10 (Zborovskou ulici) 
na západním okraji Tᖐebᘐe (DA-13.5). Souაástí propojení je výstavba mostu pᖐes Labe a jeho inundaci a 
vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-36 Beneᘐova tᖐída – dostavba severní აásti Beneᘐovy tᖐídy s poაátkem v kᖐi០ovatce s Domeაkovou ulicí 
a napojením na Zborovskou ulici (silnici III/298 10). ᘀíᖐkové uspoᖐádání podle koncepce regenerace 
stávající Beneᘐovy tᖐídy, dvoupruhové uspoᖐádání s podélnými parkovacími pruhy a soubᆰ០nými 
cyklistickými pruhy a chodníky mimo hlavní dopravní prostor. Souაástí dostavby jsou vᘐechny související 
objekty.
DA-36.1 Kᖐi០ovatka Beneᘐovy tᖐídy a Domeაkovy ulice.

DA-37 Dvorská ulice - ᘐíᖐková úprava stávající Dvorské ulice v úseku od pᖐipojení Nové Pálenecké ulice 
po stávající silnici I/11 s doplnᆰním soubᆰ០ných pruhᛰ pro podélné parkování, cyklisty a chodníkᛰ vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DA-38 Klacovská ulice - smᆰrová a ᘐíᖐková úprava místní komunikace s provozem MHD na silnici kategorie 
S 7,5/60 vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DA-39 Silnice Vᘐestary – Hradec Králové - doprovodná dvoupruhová silnice k rychlostní silnici R35 Hoᖐice 
– Hradec Králové vedená v soubᆰhu s ០elezniაní tratí ა. 041 Hradec Králové – Jiაín. Na komunikaაní systém 
mᆰsta se pᖐipojuje v okru០ní kᖐi០ovatce u ჀKD (DA-02.1). Souაástí výstavby doprovodné silnice jsou 
vᘐechny související objekty.

DA-40 Pálenecká ulice - smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající Pálenecké ulice s jednostranným podélným 
parkovacím pruhem a jednostranným chodníkem vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.  
DA-40.1 Kᖐi០ovatka Pálenecké ulice a Pra០ské tᖐídy v Kuklenách.

DA-41 MK Nová Pálenecká - Dvorská - MK zajiᘐᙐuje dopravní napojení rozvojové plochy ve Svobodných 
Dvorech na Dvorskou, Novou Páleneckou a stávající Páleneckou ulici. Souაástí dvoupruhové komunikace 
s podélnými parkovacími pruhy a soubᆰ០nými chodníky jsou vᘐechny související objekty. 
DA-41.1 Kᖐi០ovatka MK Nová Pálenecká - Dvorská v napojení na Dvorskou ulici.

DA-42 Spojka Pra០ské tᖐídy a Nové Zelené  - propojení stávající Pra០ské tᖐídy a Nové Zelené nahrazující 
pᖐeruᘐení stávající Pra០ské tᖐídy pᖐed veᖐejným prostranstvím západnᆰ od Kuklenského podjezdu vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ.  

DA-43 Spojka Faráᖐství – nákupní zóna Hradubická - spojka se zaაátkem v kᖐi០ovatce Jungmanovy a 
Medkovy ulice je pokraაováním Jungmannovy ulice, v prostoru pᖐed kᖐi០ovatkou ji០ní spojky s I/37 se stáაí 
k ០elezniაní trati ა. 031, ji០ní spojku podchází pod nadjezdem nad ០elezniაní tratí a napojuje se na 
stávající obvodovou úაelovou komunikaci nákupní zóny. Souაástí spojky je výstavba vᘐech souvisejících 
objektᛰ, zejména technické infrastruktury.  
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DA-44 Piletická ulice ve Vᆰkoᘐích - úpravy úseku Piletické ulice mezi „letiᘐtním bulvárem“ a Velkou ulicí 
na Pouchovᆰ vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. Stávající ulice se rozᘐíᖐí o pruhy pro podélné parkování, 
cyklistické pruhy a chodníky s pásy zelenᆰ.  

DA-45 Silniაní spojka Slatina – Svinárky - smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající místní komunikace na 
kategorii S 7,5/60 se samostatným pruhem pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-46 Propojení Hradecká – Zborovská – Fakultní nemocnice - obslu០ná komunikace vedená v úseku 
mezi Hradeckou a Zborovskou ulicí severnᆰ od Tᖐebeᘐského písníku, Zborovskou ulici kᖐí០í v prostoru 
odboაky vedlejᘐího (zadního) vjezdu do Fakultní nemocnice (DA-13.3) a konაí pᖐed vjezdem do nemocnice.
Souაástí propojení je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ.
DA-46.1 Kᖐi០ovatka na Hradecké ulici s novým zapojením Domeაkovy ulice. 

DA-47 Pᖐipojení Fakultní nemocnice - nové pᖐipojení Fakultní nemocnice z okru០ní kᖐi០ovatky na III/298 
10 u Záchranné slu០by (DA-13.1) vაetnᆰ kᖐi០ovatky pᖐed vjezdem do FN a vᘐech souvisejících objektᛰ.
DA-47.1 Kᖐi០ovatka – okru០ní kᖐi០ovatka pᖐed hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice s napojením 
zastávek MHD a hromadných gará០í (DK-01).

DA-48 Tᖐída ჀSA v úseku mezi Diviᘐovou a Mosteckou ulicí - stavební úpravy celého uliაního prostoru 
s novým uspoᖐádáním pᖐestupního uzlu MHD vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-49 Prodlou០ení Zemᆰdᆰlské ulice do soubᆰhu s ០elezniაní tratí ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad 
Orlicí po místní komunikaci Kociánovice a v její trase napojení na stávající silnici I/11 (bratᖐí ᘀtefanᛰ) 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-50 Spojka silnice I/11 – Podhᛰrská ulice - propojení ve Svinárkách navazující na propojení mezi 
severní tangentou a stávající silnicí I/11 (DA-09 a DA-10) vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.   

DA-51 Pᖐelo០ka Machkovy ulice - pᖐelo០ka აásti Machkovy ulice v Tᖐebᘐi, vაetnᆰ vᘐech souvisejících 
objektᛰ, ve vazbᆰ na navr០ené pᖐestavbové území areálu Fomei se zapojením do kᖐi០ovatky se Zborovskou 
a ᘀtefánikovou ulicí (DA-13.6). Zaაátek pᖐelo០ky je v kᖐi០ovatce Machkovy ulice a ulice K Labi.

DA-52 Kᖐi០ovatka Fortna (Komenského – Ignáta Hermanna) - pᖐestavba kᖐi០ovatky s usmᆰrnᆰním jízdních 
pruhᛰ a doplnᆰním vedení cyklistických pruhᛰ, pᖐechodᛰ pro chodce a zapojením do systému ᖐízených 
kᖐi០ovatek SSZ, vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-53 Kᖐi០ovatka U Soudu (Ⴠs. armády, Mýtská, U Kavalíru, Nezvalova) - pᖐestavba tvarovᆰ nevhodné 
kᖐi០ovatky vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-54 Kᖐi០ovatka Brnᆰnská  - pᖐestavba kᖐi០ovatky na II. Mᆰstském okruhu pro zvýᘐení kapacity a 
zlepᘐení prostupnosti pro pᆰᘐí a cyklisty vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-55 Okru០ní kᖐi០ovatka I/11 a Dvorské ulice - pᖐestavba kᖐi០ovatky vაetnᆰ navazujících úsekᛰ Dvorské 
ulice vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-56 Kᖐi០ovatka tᖐídy Karla IV., Prᛰmyslové a Havlíაkovy ulice - pᖐestavba kᖐi០ovatky ve vazbᆰ na 
regeneraci uliაního prostoru tᖐídy Karla IV vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-57 Kᖐi០ovatka tᖐídy Karla IV., Smetanova a Tylova nábᖐe០í - pᖐestavba kᖐi០ovatky s usmᆰrnᆰním 
dopravních proudᛰ a vlo០ením cyklistických pruhᛰ vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-58 Kᖐi០ovatka u Husa - pᖐestavba tvarovᆰ nevyhovující kᖐi០ovatky ulic Na Drahách, Náhon a Na 
Obაinách vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-59 Kᖐi០ovatka ulic Podᆰbradova – Dykova na Jiráskovᆰ námᆰstí – pᖐestavba kᖐi០ovatky jako souაást 
nového uspoᖐádání námᆰstí vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-60 Kᖐi០ovatka Raᘐínova tᖐída (I/37) – Veverkova - pᖐestavba kᖐi០ovatky, doplnᆰní 4. ramene 
prᛰseაné kᖐi០ovatky pro napojení sportovního areálu na pravém bᖐehu Labe, doplnᆰní odboაovacích a 
pᖐipojovacích pruhᛰ na I/37. Souაástí pᖐestavby kᖐi០ovatky jsou prodlou០ení podchodu pro pᆰᘐí a vᘐechny 
související objekty.

DA-61   Spojka Ⴠervený Dvᛰr - Pardubická - obslu០ná komunikace rozvojové zóny Temeᘐvár s chodníky.
DA-61.1 Kᖐi០ovatka spojky Ⴠervený Dvᛰr - Pardubická.

DA-62  Ⴠervený Dvᛰr - smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající místní komunikace na obslu០nou komunikaci 
rozvojové zóny Temeᘐvár s podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se zelení.
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DA-63   Spojka Kutnohorská – Pardubická – Nová Pra០ská – dvoupruhová obslu០ná komunikace rozvojové 
zóny mezi ji០ní spojkou a Plaაicemi s parkovacími pruhy a chodníky.  
DA-63.1 Kᖐi០ovatka spojky se stávající Pardubickou ulicí.

DA-64   Kᖐi០ovatka na Pardubické ulici s pᖐipojením OC Hypernova a spojky z Nové Pra០ské (DA-65).

DA-65  Spojka Pardubická – Nová Pra០ská - „krátké“ propojení ji០ní spojky a Nové Pra០ské se stávajícím 
OC Hypernova i navr០enými rozvojovými plochami mezi ji០ní spojkou a Plaაicemi.

4.3.2. Veᖐejná hromadná doprava

Cíle a základní principy koncepce v oblasti mᆰstské hromadné dopravy:

- Zvýᘐení, minimálnᆰ zachování, podílu veᖐejné hromadné dopravy v dᆰlbᆰ pᖐepravní práce.
- Zajiᘐtᆰní mo០nosti dalᘐího rozᘐiᖐování sítᆰ MHD ve vazbᆰ na navr០ený rozvoj mᆰsta a zvýᘐení míry 

integrace MHD s regionálními autobusovými linkami.
- Zlepᘐení nedostateაného zapojení ០elezniაní dopravy do systému mᆰstské a pᖐímᆰstské dopravy, 

zvýᘐení poაtu zastávek v dopravnᆰ a urbanisticky atraktivních lokalitách na stávajících tratích. 
Vytvoᖐení podmínek pro zalo០ení hybridního systému TRAM-TRAIN s mo០ností výstavby tramvajových 
radiál napojených na ០elezniაní síᙐ ve vybraných rozvojových smᆰrech.

- Zastavení prodlu០ování jízdní doby na linkách MHD, vytvoᖐení podmínek pro preferenci MHD ve 
vybraných აástech mᆰsta oproti individuální dopravᆰ.

Pro zajiᘐtᆰní podmínek veᖐejné hromadné dopravy se vymezují:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) (DZ); 
- plochy veᖐejných prostranství (PV);
b) pᖐekryvné prvky veᖐejné dopravy: 
- traᙐ tram-train;
- trolejbusová dráha;
- terminál hromadné dopravy;
- pᖐestupní uzel hromadné dopravy;
- zastávka tram-train.
Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4), pᖐekryvné prvky veᖐejné hromadné dopravy jsou zobrazeny ve výkrese 
Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4).

Navr០ené pᖐekryvné prvky koncepce veᖐejné hromadné dopravy:

DH-01 Traᙐ trolejbusové dráhy Jana Masaryka - tᖐ. Edvarda Beneᘐe - Palachova - Milady Horákové;
DH-02 Pᖐelo០ka trolejbusové dráhy v úseku Goაárova tᖐída – Nová Zelená - Pra០ská tᖐída;
DH-03 Pᖐelo០ka trolejbusové dráhy ul. Pardubická (u ji០ní spojky);
DH-04 Úprava trolejbusové dráhy ul. Sokolská (u Milety);
DH-05 Traᙐ tram-train v trase Vᆰkoᘐské radiály vაetnᆰ zastávek;
DH-05.1 Zastávka tram-train Spoᖐilovská;
DH-05.2 Zastávka tram-train Staré Vᆰkoᘐe;
DH-05.3 Zastávka tram-train Nové Vᆰkoᘐe;
DH-05.4 Zastávka tram-train Letiᘐtᆰ;
DH-06 Traᙐ tram-train v trase Nové Zelené vაetnᆰ zastávek;
DH-06.1 Zastávka tram-train Za ᘀkodovkou;
DH-06.2 Zastávka tram-train Nová Pálenecká;
DH-06.3 Zastávka tram-train Nová Zelená;
DH-07 Traᙐ tram-train v trase Nové Pra០ské vაetnᆰ zastávek;
DH-07.1 Zastávka tram-train Kukleny;
DH-07.2 Zastávka tram-train Plaაice.
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4.3.3. Doprava v klidu

Cíle a základní principy koncepce v oblasti dopravy v klidu

- Uspokojení potᖐeby parkování a odstavování vozidel ve mᆰstᆰ v souladu se zásadami udr០itelného 
rozvoje.

- Uvolnᆰní veᖐejných prostranství (ulice a námᆰstí) centrální აásti mᆰsta od parkujících automobilᛰ.
- Vylouაení stání a parkování vozidel z jízdních pruhᛰ dopravnᆰ významných komunikací. 
- Systém záchytných parkoviᘐᙐ P + R (zaparkuj a jeჰ) na vstupu hlavních mᆰstských radiál do mᆰsta 

s vazbou na MHD.
- Vymezení lokalit pro odstavování nákladních vozidel u významných dopravních tahᛰ.
- Vymezení lokalit pro parkoviᘐtᆰ P+G (zaparkuj a jdi) s vazbou na pᆰᘐí trasy.
- Stanovení stupenᆰ automobilizace pro výpoაet parkovacích stání podle ჀSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. 
- Stanovení hranice charakteru území A,B,C s ohledem na stupeᒀ úrovnᆰ jeho dostupnosti a charakter 

zástavby.

Pro zajiᘐtᆰní podmínek dopravy v klidu se vymezují: 

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy veᖐejných prostranství (PV);
b) pᖐekryvné prvky dopravy v klidu:
- záchytné parkoviᘐtᆰ;
- hromadná gará០;
- odstavná a parkovací plocha;

Územní plán stanovuje hranice charakteru území obce A,B,C vymezené na území mᆰsta, které vyjadᖐují 
kvalitu obsluhy území veᖐejnou dopravou pro stanovení poაtu odstavných a parkovacích stání pro 
navrhované stavby v území.
V zónách typu A) je tᖐeba preferovat umístᆰní (výstavbu) vícepodla០ních parkovacích zaᖐízení v lokalitách 
s vyhovující docházkovou vzdáleností k hlavním cílᛰm i pro rezidenty. Jejich celková kapacita musí 
umo០nit აásteაné uvolnᆰní uliაních prostorᛰ od parkujících vozidel pro jejich jiné funkაní vyu០ití. 

V zónách typu B) je jednoznaაnou preferencí umístᆰní vícepodla០ních parkovacích zaᖐízení (parkovacích 
domᛰ) v bezprostᖐední blízkosti cíle (napᖐ. hlavní vjezd do Fakultní nemocnice) s dostateაnou rezervou 
kapacity oproti souაasnému deficitu parkovacích stání.

V zónách typu C) je tᖐeba preferovat umístᆰní parkovacích zaᖐízení (parkovací plochy i parkovací domy) 
pᖐedevᘐím ve vazbᆰ na potᖐeby rezidentᛰ vაetnᆰ mo០nosti vyu០ití navazující MHD, krátká docházková 
vzdálenost není rozhodující podmínkou. 

Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4), pᖐekryvné prvky dopravy v klidu jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4).

Novᆰ navr០ené pᖐekryvné prvky dopravy v klidu:

DK-01 Hromadná gará០ - Fakultní nemocnice;
DK-02 Hromadná gará០ – Univerzita HK;
DK-03 Hromadná gará០ (parkovací plocha) – ័i០kova kasárna;
DK-04 Hromadná gará០ - Gayerova kasárna;
DK-05 Hromadná gará០ – Prᛰmyslová ulice;
DK-06 Hromadná gará០ - Nádra០ní ulice;
DK-07 Hromadná gará០ – OC AUPARK;
DK-08 Hromadná gará០ - Tᖐ. Edvarda Beneᘐe x ulice Jana Masaryka;
DK-09 Hromadná gará០ – Brnᆰnská x Pod Zámeაkem I, výjezd pᖐes Jana Masaryka;
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DK-10 Hromadná gará០ – Palachova x Pod Zámeაkem II, výjezd pᖐes ulici Pod Zámeაkem;
DK-11 Hromadná gará០ - tᖐ. Edvarda Beneᘐe x Durychova ulice;
DK-12 Hromadná gará០ – Exnarova;
DK-13 Hromadná gará០ (s funkcí záchytného parkoviᘐtᆰ ze smᆰru III/29810) – Zborovská;
DK-14 Hromadná gará០ – Slezské pᖐedmᆰstí Severní;
DK-15 Parkovací plocha (Hromadná gará០) – Slezské pᖐedmᆰstí ០st (s funkcí záchytného parkoviᘐtᆰ ze 
smᆰru II/308);
DK-16 Hromadná gará០ – Slezské pᖐedmᆰstí Ji០ní ulice (pᖐestavba აásti stávajícího parkoviᘐtᆰ – zvýᘐení 
kapacity);
DK-17 Hromadná gará០ Jungmannova;
DK-18 Hromadná gará០ Mánesova;
DK-19 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R Jungmannova x Na Rybárnᆰ (s mo០ností dostavby vícepodla០ních 
hromadných gará០í);
DK-20 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R (+ odstavné parkoviᘐtᆰ pro kamiony) – Plotiᘐtᆰ;
DK-21 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R – Nová Zelená;
DK-22 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R – Svinárky;
DK-23 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R Plaაice – Hypernova;
DK-24 Odstavná a parkovací plocha letiᘐtᆰ.

ᖀeᘐení dopravy v klidu v novᆰ navrhovaných plochách pro bydlení a v pᖐestavbových územích

Parkovací a odstavná stání musí být navrhována v souladu s ჀSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
s dᛰsledným dodr០ováním základního principu, ០e vypoაtenou potᖐebu parkovacích stání je investor stavby 
povinen zajistit mimo prostor místní komunikace na vlastním pozemku v souladu s vyhláᘐkou ა. 502/2000 
Sb. o obecných technických po០adavcích na výstavbu.

Vᘐechny stavby na území mᆰsta, které jsou zdrojem a cílem dopravy musí být vybaveny normovým poაtem 
odstavných a parkovacích stání.

Potᖐebný poაet stání bude v០dy stanoven na základᆰ detailního výpoაtu podle ჀSN 73 6110 (vაetnᆰ vᘐech 
aktuálních zmᆰn) pro stupeᒀ automobilizace 1 : 1,67 (tj. 600 vozidel na 1 000 obyvatel).  

4.3.4. Pᆰᘐí doprava (prostupnost mᆰsta – území)

Cílem ᖐeᘐení koncepce pᆰᘐí prostupnosti mᆰsta je:

- Pᆰᘐí dostupnost ka០dodenních cílᛰ (zejména centrum mᆰsta a jeho subcentra se soustᖐedᆰnou 
vybaveností, ᘐkoly, úᖐady apod.).

- Pᆰᘐí dostupnost rekreaაního zázemí.
- Pᖐekonání liniových a ploᘐných barier (napᖐíklad vodních tokᛰ, dopravních staveb apod.).

Pro zajiᘐtᆰní podmínek pᆰᘐí dopravy se vymezují:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy veᖐejných prostranství (PV);
b) pᖐekryvné prvky:
- významné pᆰᘐí propojení;
- významná lávka.
Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4), pᖐekryvné prvky pᆰᘐí dopravy jsou zobrazeny ve výkresu Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4).

Novᆰ navr០ené pᖐekryvné prvky pᆰᘐí dopravy:

DP-01 Tᖐída Ⴠeskoslovenské armády, úsek mezi ulicemi Diviᘐova – Mostecká
Stavební úpravy uspoᖐádání pᖐestupního uzlu MHD vაetnᆰ výstavby cyklistických pruhᛰ a nového 
uspoᖐádání pᖐechodᛰ pro chodce. 
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DP-02 Propojení tᖐídy Karla IV – Aldis - pᆰᘐí a cyklistické propojení centra mᆰsta a zóny Aldis s novou 
lávkou pᖐes Labe pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. 
DP-02.1Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Labe.

DP-03 Propojení ᖀíაní ulice – Piletický potok - pᆰᘐí a cyklistické propojení prodlou០ené ᖀíაní ulice na 
pravém bᖐehu Labe a prostoru zaústᆰní Piletického potoka na levém bᖐehu Labe s novou lávkou pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DP-03.1Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Labe.

DP-04 Propojení Drtinova ulice – Terminál hromadné dopravy - propojení s novou lávkou pro pᆰᘐí a 
cyklisty pᖐes severní zhlaví ០st Hradec Králové hlavní nádra០í vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DP-04.1Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes ០st Hradec Králové hlavní nádra០í – sever.

DP-05 Propojení ulice Za ᘀkodovkou – Riegrovo námᆰstí - propojení s novou lávkou pro pᆰᘐí pᖐes ji០ní 
აást kolejiᘐtᆰ ០st Hradec Králové hlavní nádra០í s vyústᆰním mezi budovami ០elezniაní stanice a poᘐty 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DP-05.1Lávka pro pᆰᘐí pᖐes ji០ní აást ០st Hradec Králové hlavní nádra០í.

DP-06 Propojení Moravského pᖐedmᆰstí a ᘐkolského areálu u II. MO – pᆰᘐí a cyklistické propojení tᖐídy 
Edvarda Beneᘐe a ᘐkolského areálu na vnitᖐní stranᆰ II. MO s lávkou pᖐes Sokolskou ulici vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ. 

DP-06.1Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes I/31 – Sokolskou ulici.

DP-07 Pᆰᘐí propojení Fakultní nemocnice – kᖐi០ovatka Mileta - pᆰᘐí propojení mezi hlavním vstupem do 
Fakultní nemocnice a kᖐi០ovatkou Mileta vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-08 Pᆰᘐí propojení Fakultní nemocnice – Beneᘐova tᖐída - pᆰᘐí propojení mezi hlavním vstupem do 
Fakultní nemocnice a severní აástí tᖐídy Edvarda Beneᘐe vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-09 Propojení Slezské pᖐedmᆰstí - skladiᘐtní oblast Pouchov – pᆰᘐí a cyklistické propojení Severní 
ulice a Dᖐevaᖐské ulice s podchodem pod ០elezniაní tratí ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-10 Pᆰᘐí propojení pᖐes Orlici - pᆰᘐí propojení jako souაást cyklistické trasy mezi ulicí Bratᖐí ᘀtefanᛰ 
a systémem cyklokomunikací v prostoru mezi Malᘐovicemi a Malᘐovou Lhotou (DC-01) s novou lávkou pro 
pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Orlici vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DP-10.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Orlici.

DP-11 Pᆰᘐí propojení pᖐes Staré Labe - pᆰᘐí propojení jako souაást cyklistické trasy Hradec Králové -
Kunᆰtická hora na levém bᖐehu Labe (DC-01) s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Staré Labe vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ.
DP-11.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Staré Labe.

DP-12 Pᆰᘐí propojení mezi sportovními areály na Orlici - pᆰᘐí propojení mezi sportovními areály na 
levém i pravém bᖐehu Orlice v Malᘐovicích s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Orlici vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
DP-12.1Lávka pro pᆰᘐí pᖐes Orlici.

DP-13 Pᆰᘐí propojení pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku - pᆰᘐí propojení jako souაást 
cyklistické trasy vedené podél levého bᖐehu Orlice mezi Malᘐovou Lhotou a Svinary (DC-01) s novou lávkou 
pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes slepé rameno Orlice vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DP-13.1Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku.

DP-14 Propojení ul. Jiᖐího Purkynᆰ - Pra០ská tᖐída - propojení pro pᆰᘐí a cyklisty s podchodem pod 
០elezniაními tratᆰmi ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec králové a ა. 031 Pardubice – Hradec Králové 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-15 Pᆰᘐí propojení parkoviᘐtᆰ – Biᖐiაka - propojení stávajícího parkoviᘐtᆰ osobních automobilᛰ 
s areálem rybníka Biᖐiაka vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-16 Podchod pro pᆰᘐí pod Stᖐeleckou ulicí – dostavba 4. ramene stávajícího podchodu vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

4.3.5. Cyklistická doprava

Koncepce cyklistické dopravy je základem podpory nemotorové dopravy ve mᆰstᆰ jako celku, zajiᘐᙐuje 
doplnᆰní stávající sítᆰ cyklistických komunikací do uceleného systému a dalᘐí rozvoj cyklistické dopravy 
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jak ve prospᆰch bezpeაné a intenzivní mᆰstské cyklodopravy, tak ve prospᆰch cykloturistiky v návaznosti 
na ᘐirᘐím okolí mᆰsta.

Pro zajiᘐtᆰní podmínek cyklistické dopravy se vymezují:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy veᖐejných prostranství (PV);
b) liniové pᖐekryvné prvky cyklistické dopravy:
- cyklistická komunikace hlavní;
- cyklistická komunikace doplᒀková;
c) bodový pᖐekryvný prvek:
- významná lávka.
Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4), pᖐekryvné prvky cyklistické dopravy jsou zobrazeny ve výkresu Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4).

Novᆰ navr០ené prvky cyklistické dopravy:

DC-01: prvky systému cyklistických komunikací hlavních zejména v ul. Ⴠeskoslovenské armády, 
Komenského; Veverkova, Jungmannova; Pospíᘐilova, SNP, Lipová; Diviᘐova, Tyrᘐᛰv most, Karla IV., 
Dukelská, nám. 28. ᖐíjna, S.K. Neumanna, Riegrovo nám.; Goაárova, Pra០ská, Anenské nám.; Collinova, 
lávka pᖐes Labe, ᘀkroupova, Baᙐkovo nám., Mánesova, Nerudova; Mostecká, Pra០ský most, nám. Svobody, 
Goაárova; Nezvalova, Malᘐovický most; Úprkova, U Kᖐí០ku; Orlické nábᖐe០í; 17. listopadu, lávka 
pᖐes Sokolskou, Edvarda Beneᘐe; Hradecká; Na Rybárnᆰ, most pᖐes Labe a dále k ji០ní spojce smᆰr Tᖐebeᘐ; 
Jiᖐího Purkynᆰ, podchod pod ០elezniაními tratᆰmi, Nová Za ᘀkodovkou; lávka pᖐes severní აást ០elezniაní 
stanice Hradec Králové hl.n.; U Koruny; Nová Zelená; Nová Pra០ská; Pardubická, Vlაkovická; Koutníkova; 
Collinova, ᘀimkovy sady, podchod pod II. mᆰstským okruhem, podél Piletického potoku, Pouchovská, 
Velká; Buzulucká, Pouchovská, Orlická; Kladská; Pᖐímská; Mrᘐtíkova; podél Labe od Pᖐedmᆰᖐic nad Labem 
k vᆰkoᘐskému poldru, kamenný most pᖐes Labe, Machkova, K Labi, kolem starých labských ramen k Labi a 
dále smᆰr Vysoká nad Labem; Zelená od Stᆰ០er, Na Obაinách, Hradeაnice; od fakultní nemocnice podél 
Labe, lávka pᖐes Staré Labe a dále smᆰrem k Labské stezce; od II. mᆰstského okruhu podél Orlice, lávka 
pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku a dále a០ po ០elezný most ve Svinarech, Stᖐíbrná; Úprkova, 
Stᖐíbrný potok; Na Hrázce, pᖐi okraji novohradeckých lesᛰ ke Stᖐíbrnému rybníku a dále lesem smᆰr Bᆰleა 
nad Orlicí; ji០ní spojka, Na Bláhovce, stávající silnice I/11, severní tangenta po Kotrაovu, Kotrაova, Petra 
Jilemnického, severní tangenta pᖐes labskou nivu, Jana Ⴠerného, Piletická, Velká, Vá០ní, Kladská, Nová 
Kladská, pᖐes orlickou nivu s vyu០itím lávky pᖐes Orlici, podél východního okraje Malᘐovic a dále lesem, 
pᖐes území Na Plachtᆰ s vyu០itím stávající cesty, Palachova, ᘀtefánikova, Hradecká, Machkova, K Labi;

DC-02: prvky systému cyklistických komunikací doplᒀkových zejména v ul. Eliᘐაino nábᖐe០í, 
Rokycanova; Pajkrova floᘐna; Labská kotlina; Jungmannova; spojnice Veverkova - Moruᘐovka; Nerudova; 
Jiráskovo nám., Podᆰbradova; Prokopa Holého, Honkova; Kuklenská, Na Rybárnᆰ; Medkova, Bezruაova, 
pᖐes území Temeᘐvár, Pardubická, Anenské nám., Zdeᒀka Wirtha, U Svodnice, pᖐes území Nová Zelená, 
K Metelce a dále a០ na Petra Jilemnického; Zelená; Pra០ská; Za ᘀkodovkou; Gogolova, Tomáᘐkova; 
Zahrádkáᖐská, Drtinova a dále smᆰr Koutníkova; podél Malého labského náhonu v úseku Za ᘀkodovkou -
Pra០ská, Machovcova, dále smᆰrem k Pardubické a podél Malého labského náhonu a០ k bývalému mlýnu 
Temeᘐvár; Hoᖐická, Bla០íაkovo nám., Na Okrouhlíku; Dvorská; Prᛰmyslová, Vanაurovo nám.; ᖀíაní, lávka 
pᖐes Labe, podél Piletického potoku; ᘀimkova, Buzulucká; Akademika Bedrny, Jana Ⴠerného; Spoᖐilovská; 
Pouchovská; K Zastávce; od hlavní cyklokomunikace pᖐi Piletickém p. smᆰr Vᆰkoᘐe, podchod pod 
០elezniაní tratí ა. 020, ᘀiroká; Severní, Mysliveაkova; podchod pod ០elezniაní tratí ა. 020, Dᖐevaᖐská; 
Hradební, Víta Nejedlého; Ji០ní; Bratᖐí ᘀtefanᛰ; od fakultní nemocnice pᖐes Zborovskou smᆰr Edvarda 
Beneᘐe; Jana Masaryka a dále smᆰr Hradecká a Zborovská, pᖐes navrhovaný univerzitní kampus a podél 
fakultní nemocnice; Na Brnᆰ; Jungmannova, dále smᆰr komerაní zóna Hradubická a pᖐes tuto zónu, 
Bᖐezhradská, Grégrovo nám.; ji០ní spojení smᆰr Tᖐebeᘐ a Roudniაka; Ⴠervený Dvᛰr, Borovinka; spojení 
rekreaაní areál Plaაický písník - Malý labský náhon; od Honkovy smᆰrem k Malému labskému náhonu a 
podél nᆰho, dále lesem, Borovinka; Kutnohorská; Dvorská, Klacovská a dále smᆰr Bᖐíza; Petra 
Jilemnického; od Koutníkovy pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 041, Husitská, U Náhona a dále podél Malého labského 
náhonu, s odboაením k pᖐejezdu pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 031, Na Valᘐe, Klidná; Nová Kydlinovská, 
Kydlinovská, Nová Pᖐedmᆰᖐická, Pᖐedmᆰᖐická; Cimlerova, Plotiᘐᙐská; Vᆰkoᘐská, Za Kostelem; Jana Ⴠerného 
a dále smᆰr Pᖐedmᆰᖐice nad Labem; pᖐes Nové Vᆰkoᘐe a dále smᆰrem k Ornstovým jezerᛰm a០ po Jana 
Ⴠerného; podél letiᘐtᆰ; Piletická, Na Dubech, severní tangenta a dále smᆰr Rusek, Jaromᆰᖐská; Piletická a 
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dále smᆰr Slatina; Bratᖐí ᘀtefanᛰ smᆰr Svinary, Podhᛰrská, most pᖐes Orlici; Svinarská, Nová Svinarská, 
Nová Slatinská; Lhotecká, Stᖐíbrná; Stᖐíbrný potok; Brnᆰnská; od Brnᆰnské smᆰr rybník Plachta, Na 
Plachtᆰ, Na Cviაiᘐti; od Palachovy po východním okraji lesoparku smᆰr Kluky; spojnice pᖐes lesopark; 
podél sídliᘐtᆰ Tᖐebeᘐ, Zborovská; Hlavní; Roudniაská; k Polabinám a dále ji០ní spojení smᆰr Bᖐezhrad; 
pᖐímé spojení severní tangenta - letiᘐtᆰ; Vlაkovická smᆰr Praskaაka; z Piletické smᆰr Bukovina; Librantická 
smᆰr Librantice; od II. mᆰstského okruhu podél Orlice, lávka pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku 
a dále a០ po ០elezný most ve Svinarech; spojení mezi Orlicí a Lhoteckou; ze Stᖐíbrné smᆰr Bleᘐno; K Lesu a 
dále smᆰr Orlická cyklotrasa; novohradeckými lesy ve stopᆰ cyklotrasy ა. 4196, Pᖐemyslova, 
Svatováclavské nám., Husova, Zámeაek, Roudniაská a dále lesem smᆰr Vysoká nad Labem; Lesní a dále 
novohradeckými lesy smᆰr Stᖐíbrný rybník a Svinary; novohradeckými lesy ve stopᆰ cyklotrasy ა. 4258;
spojení mezi cyklotrasami ა. 4196 a 4258; odboაka z cyklotrasy ა. 4196 smᆰr Hodᆰᘐovice; severoji០ní 
spojnice v novohradeckých lesích v prostoru mezi lokalitou Na Plachtᆰ a lesním hᖐbitovem; 
západovýchodní spojnice v novohradeckých lesích mezi Hradeაnicí a Píseაnicí; Mu០íkova a dále 
novohradeckými lesy na jih; Dolní a dále podél rybníkᛰ Roudniაka, Datlík a Cikán smᆰrem k rybníku 
Biᖐiაka; Labská louka, Zborovská, V Mlejnku smᆰr Vysoká nad Labem; od kᖐi០ovatky Bᖐezhradské a Rovné 
smᆰrem k Opatovickému písníku;

Související významné lávky jsou uvedeny v pᖐedcházející kapitole 5.3.4 Pᆰᘐí doprava.

4.3.6. ័elezniაní doprava

Cíle a základní principy koncepce v oblasti ០elezniაní dopravy:

- Zdvoukolejnᆰní stávajících ០elezniაních tratí:
020 v úseku Hradec Králové hlavní nádra០í – Týniᘐtᆰ nad Orlicí;
031 Pardubice  - Hradec Králové – Jaromᆰᖐ.

- Optimalizace a modernizace trati 020 v úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hlavní nádra០í.
- Optimalizace a modernizace trati 041 Hradec Králové – Jiაín – Turnov.
- Zalo០ení systému mᆰstské a pᖐímᆰstské kolejové dopravy na principu hybridních vozidel TRAM-TRAIN.
- Zᖐizování nových zastávek osobní dopravy.
- Odstranᆰní nebezpeაných úrovᒀových kᖐí០ení s jinými druhy dopravy.

Pro zajiᘐtᆰní podmínek ០elezniაní dopravy se vymezují:

a) koridory pro vedení dopravní infrastruktury;
b) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) (DZ);
c) pᖐekryvné prvky ០elezniაní dopravy: 
- ០elezniაní traᙐ;
- ០elezniაní vleაka;
- ០elezniაní stanice a zastávka;
- úrovᒀové kᖐí០ení se ០elezniაní tratí.

Koridory dopravní infrastruktury a plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) (DZ) jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou navíc zobrazeny 
pᖐekryvné prvky.

VYMEZENÍ KORIDORᛠ PRO VEDENÍ ័ELEZNIჀNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

KD20 Koridor trati ა. 020 Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové (DD-04)
- koridor pᖐedstavuje budoucí drá០ní tᆰleso po zdvoukolejnᆰní stávající ០elezniაní trati Praskaაka – Plaაice 
a její pᖐelo០ce do soubᆰhu s Opatovickou spojkou a následnᆰ s tratí ა. 031 a zapojením do ji០ního zhlaví 
០st Hradec Králové hlavní nádra០í
- souაástí koridoru jsou zejména plochy pro zᖐízení trakაního vedení, odvodnᆰní, ozelenᆰní, zabezpeაení 
drá០ního provozu a související technické infrastruktury.

KD21 Koridor trati ა. 020 Hradec Králové, hl. nádra០í - Týniᘐtᆰ nad Orlicí (DD-01)
- koridor pᖐedstavuje budoucí drá០ní tᆰleso po zdvoukolejnᆰní stávající ០elezniაní trati v úseku Hradec 
Králové, hlavní nádra០í  - Tᖐebechovice pod Orebem
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- souაástí koridoru jsou zejména plochy pro zᖐízení trakაního vedení, zastávek TRAM TRAIN vაetnᆰ 
podchodᛰ nebo lávek nad tratí, odvodnᆰní, ozelenᆰní, zabezpeაení drá០ního provozu a související 
technické infrastruktury.

KD22 Koridor trati ა. 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaromᆰᖐ (DD-02, DD-03)
- koridor pᖐedstavuje budoucí drá០ní tᆰleso po zdvoukolejnᆰní stávající ០elezniაní trati v úseku Pardubice -
Hradec Králové, hlavní nádra០í  - Jaromᆰᖐ 
- souაástí koridoru jsou zejména plochy pro zᖐízení trakაního vedení, zastávek TRAM TRAIN vაetnᆰ 
podchodᛰ nebo lávek nad tratí, odvodnᆰní, ozelenᆰní, zabezpeაení drá០ního provozu a související 
technické infrastruktury.

KD23 Koridor trati ა. 041 Hradec Králové – Turnov (DD-05)
- koridor pᖐedstavuje budoucí drá០ní tᆰleso po optimalizaci a modernizaci stávající ០elezniაní trati v úseku 
Hradec Králové, hlavní nádra០í  - Vᘐestary
- souაástí koridoru jsou zejména plochy pro zᖐízení trakაního vedení, zastávek TRAM TRAIN vაetnᆰ 
podchodᛰ nebo lávek nad tratí, odvodnᆰní, ozelenᆰní, zabezpeაení drá០ního provozu a související 
technické infrastruktury.

Navr០ené pᖐekryvné prvky koncepce ០elezniაní dopravy

DD-01 Zdvoukolejnᆰní trati ა. 020 Hradec Králové, hlavní nádra០í – Týniᘐtᆰ nad Orlicí vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
DD-01.1័elezniაní a tram-train zastávka Kydlinovská vაetnᆰ podchodu pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících 
objektᛰ.
DD-01.2័elezniაní a tram-train zastávka Svinárky vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DD-02 Zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 Pardubice – Hradec Králové, hlavní nádra០í vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
DD-02.1័elezniაní a tram-train zastávka Faráᖐství vაetnᆰ podchodu nebo lávky pro pᆰᘐí a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
DD-02.2័elezniაní a tram-train zastávka Bᖐezhrad vაetnᆰ podchodu nebo lávky pro pᆰᘐí a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.
DD-03 Zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 Hradec Králové, hlavní nádra០í – Jaromᆰᖐ vაetnᆰ vᘐech souvisejících 
objektᛰ.
DD-03.1័elezniაní a tram-train zastávka Plácky vაetnᆰ podchodu nebo lávky pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících 
objektᛰ.
DD-04 Pᖐelo០ka trati ა. 020 v úseku Praskaაka – Hradec Králové, hlavní nádra០í do soubᆰhu 
s Opatovickou spojkou a tratí ა. 031 Pardubice – Hradec Králové se zapojením do ji០ního zhlaví ០st Hradec 
Králové hlavní nádra០í vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DD-05 Optimalizace a modernizace trati ა. 041 Hradec Králové – Jiაín vაetnᆰ elektrizace trati ა. 041 
v úseku Hradec Králové – Vᘐestary vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
DD-05.1័elezniაní a tram-train zastávka Plotiᘐtᆰ nad Labem – Koutníkova vაetnᆰ podchodu nebo lávky pro 
pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ.
DD-05.2័elezniაní a tram-train zastávka Plotiᘐtᆰ nad Labem – ჀKD vაetnᆰ podchodu nebo lávky pro pᆰᘐí a 
vᘐech souvisejících objektᛰ.

4.3.7. Letecká doprava

Pro zajiᘐtᆰní koncepce letecké dopravy se vymezují:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL);
b) pᖐekryvný prvek:
- heliport.
Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4), pᖐekryvné prvky letecké dopravy jsou zobrazeny ve výkresu Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4).
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4.3.8. Vodní doprava

Pro zajiᘐtᆰní koncepce vodní dopravy nejsou vymezeny ០ádné plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití ani 
pᖐekryvné prvky vodní dopravy.
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4.4. Koncepce technické infrastruktury 

Koncepci technické infrastruktury tvoᖐí: 

- zásobování území vodou (bod 4.4.1);
- odkanalizování území (bod 4.4.2);
- odpadové hospodáᖐství (bod 4.4.3);
- zásobování území elektrickou energií (bod 4.4.4);
- zásobování území plynem (bod 4.4.5);
- zásobování území teplem (bod 4.4.6);
- elektronické komunikace (bod 4.4.7).

4.4.1. Zásobování území vodou

Koncepce zásobování území vodou zajiᘐᙐuje podmínky pro dodávky pitné vody v rámci stávající zástavby a 
rozvojových ploch pᖐi respektování zastupitelnosti zdrojᛰ vody, efektivity a bezpeაnosti odbᆰrᛰ vody. 
Základem koncepce zásobování území vodou je ucelená mᆰstská vodovodní síᙐ, zálo០ní zdroj vody vაetnᆰ 
úpravny vody na Orlici, vodojemy a napojení sítᆰ na nadᖐazenou Vodárenskou soustavu východní Ⴠechy.

Pro zajiᘐtᆰní optimalizace zásobování pitnou vodou se vymezují: 

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy technické infrastruktury (T);
b) liniové pᖐekryvné prvky: 
- hlavní vodovodní ᖐad;
- významný vodovodní ᖐad 
c) bodové pᖐekryvné prvky: 
- vodní zdroj;
- vodojem;
- úpravna vody;
- აerpací stanice vodovodu. 
Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce zásobování vodou jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5).

Pro optimalizaci zásobování vodou mimo stávající ᖐady jsou navr០eny následující pᖐekryvné prvky:

TV-01: významný vodovodní ᖐad - propojení DN 300 vodovodního ᖐadu DN 200 na Pra០ské tᖐídᆰ podél 
silnice I/11 s ᖐadem DN 600 od ჀS Frantiᘐek;
TV-02: významný vodovodní ᖐad - propojení DN 300 vodovodního ᖐadu DN 200 na Pardubické ulici podél 
návrhu Ji០ní spojky s ᖐadem DN 300 (vychází z ᖐadu DN 600 pro ჀS Frantiᘐek);
TV-03: významný vodovodní ᖐad - propojení vodovodního ᖐadu DN 300 podél návrhu Ji០ní spojky s ᖐadem 
v Kuklenské ulici DN 600 pro zásobování rozvojových ploch;
TV-04: významný vodovodní ᖐad - propojení vodovodního ᖐadu DN 200 podél Raᘐínovy tᖐídy s ᖐadem u 
hypermarketu DN 200;
TV-05: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z Pálenecké ulice z ᖐadu DN 
200;
TV-06: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z Kalendovy ulice z ᖐadu DN 
300;
TV-07: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z ulice Jana Ⴠerného z ᖐadu 
DN 150;
TV-08: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z ulice Jana Ⴠerného z ᖐadu 
DN 200.

4.4.2. Odkanalizování území

Koncepce odkanalizování území zajiᘐᙐuje podmínky pro odvádᆰní a odstraᒀování mᆰstských odpadních vod 
prostᖐednictvím sítᆰ kanalizaაních stok se zakonაením na mᆰstské აistírnᆰ odpadních vod ve Tᖐebᘐi. 
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Zároveᒀ zajiᘐᙐuje podmínky pro oddᆰlené odvádᆰní splaᘐkových a deᘐᙐových vod a podporu 
decentralizovaného odvádᆰní deᘐᙐových vod s vyu០itím retence.

Pro zajiᘐtᆰní optimalizace kanalizaაní sítᆰ se vymezují:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy technické infrastruktury (T);
b) liniové pᖐekryvné prvky:
- kmenová kanalizaაní stoka;
- významná kanalizaაní stoka;
- významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka;
c) bodové pᖐekryvné prvky: 
- აistírna odpadních vod;
- აerpací stanice odpadních vod. 
Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce odvádᆰní vod jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5).

Pro optimalizaci odvádᆰní vod mimo stávající ᖐady jsou navr០eny následující pᖐekryvné prvky:

TK-01: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka – prodlou០ení pᖐítoku Malého Labského náhonu pro odvádᆰní 
deᘐᙐových vod z rozvojových ploch;
TK-02: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Kampelíkovᆰ ulici;
TK-03: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Pardubické ulici;
TK-04: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do Malého 
Labského náhonu;
TK-05: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace na Pra០ské tᖐídᆰ;
TK-06: významná kanalizaაní stoka - prodlou០ení stávající splaᘐkové kanalizaაní stoky pro odvádᆰní 
splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch v Koutníkovᆰ ulici;
TK-07: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do Melounky;
TK-08: významná kanalizaაní stoka - prodlou០ení splaᘐkové tlakové kanalizaაní stoky pro odvádᆰní 
splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do stávající kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
TK-09: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do pᖐítoku 
Piletického potoka;
TK-10: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojové plochy do 
stávající kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
TK-11: významná kanalizaაní stoka - zkapacitnᆰní kanalizaაní stoky E v Kydlinovské ulici na dimenzi DN 
500 a DN 800;
TK-12: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Kuklenské ulici;
TK-13: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Medkovᆰ ulici;
TK-14: významná kanalizaაní stoka - zkapacitnᆰní významné kanalizaაní stoky D ve Veverkovᆰ ulici na 
dimenzi DN 1700;
TK-15: významná kanalizaაní stoka - zkapacitnᆰní významné kanalizaაní stoky A v ulici Víta Nejedlého na 
dimenzi DN 1400 a DN 1600;
TK-16: významná kanalizaაní stoka - zkapacitnᆰní významné kanalizaაní stoky CI v oblasti Floᘐny a 
Vᘐesportovního stadionu na dimenzi DN 1200 a DN 1500;
TK-17: významná kanalizaაní stoka - propojení a zkapacitnᆰní významné kanalizaაní stoky CI v ulici 17. 
listopadu na dimenzi DN 1200;
TK-18: აerpací stanice odpadních vod pro odvádᆰní splaᘐkových vod z rozvojových ploch do stávající 
tlakové kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
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TK-19: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových vod z Vysoké nad Labem do významné 
kanalizaაní stoky F.

4.4.3. Odpadové hospodáᖐství

Koncepce odpadového hospodáᖐství zajiᘐᙐuje podmínky pro kvalitní fungování a rozvoj nakládání s odpady 
na základᆰ potᖐeb rozvíjejícího se mᆰsta a v souladu s po០adavky na efektivnᆰjᘐí vyu០ívání odpadᛰ, 
zejména ve vztahu k jeho tᖐídᆰní a kompostování biologických slo០ek. Základem koncepce odpadového 
hospodáᖐství je síᙐ sbᆰrných dvorᛰ, tᖐídírny, kompostárny, pᖐekladiᘐtᆰ komunálního odpadu a skládka 
komunálního odpadu ve Zdechovicích, mimo správní území mᆰsta.

K zajiᘐtᆰní podmínek pro odpadové hospodáᖐství se vymezují:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy technické infrastruktury (T);
b) bodové pᖐekryvné prvky: 
- zaᖐízení pro nakládání s odpady. 
Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce odpadového hospodáᖐství jsou zobrazeny ve výkrese 
Koncepce technické infrastruktury (A.2.5).Novᆰ jsou navr០eny následující pᖐekryvné prvky koncepce 
odpadového hospodáᖐství:

TO-01: zaᖐízení pro nakládání s odpady - kompostárenský provoz a úpravna smetkᛰ Technických slu០eb 
Hradec Králové v prostoru mezi Skladiᘐtní oblastí a severní tangentou na Slezském Pᖐedmᆰstí;
TO-02: zaᖐízení pro nakládání s odpady - tᖐídírna plastᛰ a papíru Hradeckých slu០eb, a.s. v severním 
sousedství souაasného areálu Hradeckých slu០eb, a.s. na Slezském Pᖐedmᆰstí;
TO-03: zaᖐízení pro nakládání s odpady - sbᆰrný dvᛰr Hradeckých slu០eb, a.s. v sousedství areálu 
ჀOV v Tᖐebᘐi;
TO-04: zaᖐízení pro nakládání s odpady - pᖐekladiᘐtᆰ komunálního odpadu vაetnᆰ kompostárenského 
provozu a úpravny smetkᛰ vedle obalovny a skládky kameniva mezi Plaაickým písníkem a Bᖐezhradem.

4.4.4. Zásobování území elektrickou energií

Koncepce zásobování území elektrickou energií zajiᘐᙐuje podmínky pro dodávky elektrické energie v rámci 
stávající zástavby a rozvojových ploch. Základem koncepce zásobování území elektrickou energií je 
mᆰstská distribuაní síᙐ 35 kV napojená prostᖐednictvím transformoven na distribuაní soustavu 110 kV se 
zdroji napájení v Elektrárnᆰ Opatovice a nadᖐazené pᖐenosové soustavᆰ 400 kV.   

Pro zajiᘐtᆰní podmínek zásobování elektrickou energií se vymezují:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy technické infrastruktury;
b) liniové pᖐekryvné prvky: 
- vedení distribuაní soustavy 110 kV;
- významné vedení distribuაní soustavy 35 kV;
c) bodové pᖐekryvné prvky: 
- zaᖐízení pro výrobu elektrické energie;
- významná elektrická stanice. 
Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce zásobování elektrickou energií jsou zobrazeny ve výkrese 
Koncepce technické infrastruktury (A.2.5).

Pro koncepci zásobování území elektrickou energií jsou novᆰ navr០eny následující pᖐekryvné prvky:

TE-01: vedení distribuაní soustavy 110 kV - venkovní vedení 110 kV v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí, Svinary a 
Bleᘐno pro napájení nové transformovny TR HK-VY Hradec Králové Východ. Pᖐipojení dvojitým venkovním 
vedením smyაkou ze stávajícího venkovního dvojitého vedení 110 kV ა. 1195 a 1196 Týniᘐtᆰ n/O –
Neznáᘐov;
TE-02: významná elektrická stanice - transformovna 110/35 kV TR HK-VY Hradec Králové Východ, v k.ú. 
Slezské Pᖐedmᆰstí;
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TE-03: vedení distribuაní soustavy 110 kV - venkovní vedení 110 kV v k.ú. Stᆰ០ery, Plaაice a Kukleny pro 
napojení nové transformovny TR HK-ZA Hradec Králové Západ. Pᖐipojení dvojitým venkovním vedením 
smyაkou ze stávajícího venkovního dvojitého vedení 110 kV ა. 1161 a 1162 Elektrárna Opatovice –
Rozvodna Vᘐestary;
TE-04: významná elektrická stanice – transformovna 110/35 kV TR HK-ZA Hradec Králové Západ v k.ú. 
Kukleny;
TE-05: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z venkovního vedení 35 kV ke 
sto០árové transformovnᆰ ა. TS 058 letiᘐtᆰ KVUSS na úsekový odpínaა na sloupu ა. 14 pᖐed sto០árovou 
transformovnou ა. TS 0722 Piletice Suᘐka v k.ú. Pouchov, Rusek a Piletice;
TE-06: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV mezi rohovým sloupem ა. 2 
venkovního vedení 35 kV v ulici Kladská ve Slatinᆰ a sloupem se stávajícím svodem do kabelu pro blokovou 
transformovnu ა. TS 1390 Safari v k.ú. Slatina a Slezské pᖐedmᆰstí;
TE-07: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z transformovny ა. TS 0905 U 
Lípy do zastavitelné plochy typu B – bydlení v ji០ní აásti Malᘐovy Lhoty v k.ú. Malᘐovice a Malᘐova Lhota;
TE-08: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - venkovní vedení 35 kV pro pokraაování venkovního 
vedení do transformovny ა. TS 0778 Obalovna do zastavitelné plochy OS – obაanské vybavení - sportovní 
zaᖐízení v k.ú. Plaაice a Bᖐezhrad;
TE-09: významná elektrická stanice - pᖐechodová transformovna na venkovním vedení 35 kV ა. VN 372 
Rozvodna Vᘐestary – pᖐechodová transformovna ა. TS 0343 ZVÚ v ulici K Metelce v k.ú. Svobodné Dvory;
TE-10: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - pᖐelo០ka venkovního vedení ა. VN 372 do kabelových 
vedení 35 kV. Venkovní vedení se ukonაí v ulici K Metelce v novᆰ vybudované pᖐechodové transformovnᆰ a 
nahradí se kabely 35 kV a០ do stávající pᖐechodové transformovny ა. TS 0343 ZVÚ. Venkovní vedení se 
nahradí kabelovými vedeními 35 kV, která propojí stávající dotაené transformovny TS 0641, TS 0741, 
TS 0149, TS 1188, TS 1358, TS 0691 a TS 0696 a pᖐipojí novᆰ navr០enou transformovnu v areálu nového 
závodu ZVU, a.s. Pᖐelo០ka venkovního vedení si vy០ádá výmᆰnu stávajících sto០árových transformoven za 
kabelové;
TE-11: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - pᖐelo០ka venkovního vedení ა. 374 v k.ú. Plotiᘐtᆰ 
n.L.;
TE-13: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do transformovny ა. TS 1188 v k.ú. Kukleny a Svobodné Dvory;
TE-14: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do nové pᖐechodové transformovny v ulici K Metelce v k.ú. Kukleny a Svobodné Dvory;
TE-15: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1178 Cerea v k.ú. Kukleny;
TE-16: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1181 Arrow Bláhovka v k.ú. Kukleny a Plaაice;
TE-17: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV propojující stávající 
transformovnu ა. TS 1300 CPS Bláhovka se stávající transformovnou ა. TS 1002 Rychlírna v k.ú. Plaაice a 
Kukleny;
TE-18: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV propojující stávající 
transformovnu ა. TS-1270 OC Kukleny se stávající transformovnou ა. TS 1024 Kukleny námᆰstí v k.ú. 
Kukleny;
TE-19: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1028 HK 4 Markova v k.ú. Kukleny;
TE-20: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do zastavitelných ploch na Pra០ském Pᖐedmᆰstí (Ⴠervený dvᛰr), k.ú. Kukleny a Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí, s pᖐipojením do stávající transformovny ა. TS 0107 HK2 U Jelena a ukonაením na venkovním 
vedení 35 kV mezi odboაným sto០árem a stávající transformovnou ა. TS 683 Malý Bᖐezhrad písník;
TE-21: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy SV – smíᘐené obytné venkovské na jihu Slatiny v k.ú. Slezské 
Pᖐedmᆰstí a Slatina;
TE-22: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy SM – smíᘐené obytné mᆰstské do stávající transformovny ა. TS 0038 
Letiᘐtᆰ HTS v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí, Slatina, Piletice a Pouchov;
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TE-23: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV ze stávající transformovny ა. 
TS 0038 Letiᘐtᆰ HTS do zastavitelné plochy SM – smíᘐené obytné mᆰstské (Správაice) s ukonაením na 
stávajícím venkovním vedení 35 kV ke stávající transformovnᆰ ა. TS 0340 Správაice v k.ú. Pouchov, 
Rusek a Vᆰkoᘐe;
TE-24: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV ze stávající transformovny ა. 
TS 0814 Vᆰkoᘐe do zastavitelné plochy B – bydlení (Vᆰkoᘐe) v k.ú. Vᆰkoᘐe;
TE-25: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy V – výroba na východᆰ Skladiᘐtní oblasti v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí;
TE-26: významná elektrická stanice – transformovna 35/6 kV v areálu ZVU, a.s. nový závod.

4.4.5. Zásobování území plynem

Koncepce zásobování území plynem zajiᘐᙐuje podmínky pro dodávky plynu v rámci stávající zástavby a 
rozvojových ploch. Základem koncepce zásobování území plynem je síᙐ stᖐedotlakých plynovodᛰ STL 
napojená na nadᖐazené distribuაní vysokotlaké plynovody VTL. Územní plán zpᖐesᒀuje koridor územní 
rezervy pro tranzitní plynovod VVTL Oleᘐná – Náchod – Kudowa Zdroj ze ZÚR Královéhradeckého kraje. 

Pro zajiᘐtᆰní podmínek pro zásobování plynem se vymezují:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy technické infrastruktury (T);
b) liniové pᖐekryvné prvky:
- plynovod VTL;
- významný plynovod STL;
c) bodové pᖐekryvné prvky:
- regulaაní stanice plynu;
d) ploᘐný pᖐekryvný prvek:
- koridor pro plynovod VVTL. 
Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce zásobování plynem jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5).

Pro zajiᘐtᆰní zásobování plynem jsou kromᆰ stávajících ᖐadᛰ novᆰ navr០eny tyto pᖐekryvné prvky:

TP-01: významný plynovod STL - prodlou០ení STL plynovodního ᖐadu západnᆰ od letiᘐtᆰ;
TP-02: významný plynovod STL - pᖐelo០ka STL plynovodu (pᖐelo០ka navazuje na TP-03) vedená ji០nᆰ od 
Piletické ulice;
TP-03: významný plynovod STL - pᖐelo០ka STL plynovodu DN 300 ji០nᆰ od Piletické ulice;
TP-04: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod DN 90 v úseku mezi ulicemi Lhotecká a 
Stᖐíbrná;
TP-05: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod DN 200/225 vedený ulicemi Kmochova, 
Úprkova a Na Hrázce, plynovod je napojen na RS Malᘐova Lhota a navazuje na propojovací plynovod TP-06;
TP-06: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený ulicemi Náhon a Na Obაinách, plynovod 
propojuje RS HK Malᘐovice I a RS HK Malᘐovice II;
TP-07: významný plynovod STL - prodlu០uje stávající STL plynovodní ᖐad v Honkovᆰ ulici a vede 
jihovýchodnᆰ do Bezruაovy ulice, dále ulicí Odlehlou do stávající RS HK Labská kotlina II Faráᖐství;
TP-08: významný plynovod STL v oblasti „Temeᘐvár“, navazující na TP – 07;
TP-09: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 100 od RS Bᖐezhrad smᆰrem na severozápad k Pra០ské 
tᖐídᆰ;
TP-10: významný plynovod STL v rozvojové lokalitᆰ „Nová Zelená“, navazující na TP -11;
TP-11: významný plynovod STL mezi novou RS „Smeᙐák“ a ruᘐenou RS HK Svobodné Dvory;
TP-12: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený ulicemi Koutníkova a P. Jilemnického;
TP-13: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený Koutníkovou ulicí a podél bývalého 
areálu ჀKD, plynovod bude napojen na RS Plotiᘐtᆰ nad Labem;
TP-14: významný plynovod STL - propojení STL plynovodu DN 300 a RS Plotiᘐtᆰ nad Labem;
TP-15: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 300 mezi regulaაními stanicemi RS ჀKD Plotiᘐtᆰ a 
RS Plotiᘐtᆰ nad Labem;
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TP-16: regulaაní stanice plynu VTL/STL „Smeᙐák“ (10 000 m3/h);
TP-17: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 500 vedená na západ od nové trasy dálnice D11;
TP-18: koridor pro plynovod VVTL Oleᘐná – Náchod – Kudowa Zdroj na správním území mᆰsta – územní 
rezerva.

4.4.6. Zásobování území teplem

Koncepce zásobování území teplem zajiᘐᙐuje podmínky pro dodávky tepla v rámci stávající zástavby a 
rozvojových ploch. Základem koncepce zásobování území teplem je soustava centrálního zásobování 
teplem tvoᖐená horkovodními rozvody a napájeაem z hlavního zdroje tepla, Elektrárny Opatovice, a 
doplnᆰná zálo០ními zdroji tepla ve mᆰstᆰ. 

Pro zajiᘐtᆰní podmínek pro zásobování teplem se vymezují: 

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy technické infrastruktury (T);
b) liniové pᖐekryvné prvky:
- významné vedení systému CZT;
c) bodové pᖐekryvné prvky: 
- kotelna systému CZT. 
Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce zásobování teplem jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5).

Pro zajiᘐtᆰní zásobování teplem jsou kromᆰ stávajících ᖐadᛰ novᆰ navr០eny tyto pᖐekryvné prvky:

TT-01: významné vedení systému CZT - horkovod vedený podél západního obchvatu Vᆰkoᘐ a dále na západ 
od letiᘐtᆰ;
TT-02: významné vedení systému CZT - horkovod vedený Koutníkovou ulicí k areálu bývalého ჀKD 
v Plotiᘐtích nad Labem;
TT-03: významné vedení systému CZT - pᖐelo០ka stávajícího horkovodu vedeného ulicí Za ᘀkodovkou;
TT-04: významné vedení systému CZT - horkovod v lokalitᆰ „Nová Zelená“ vedený od kᖐi០ovatky ulic 
Goაárova a Za ᘀkodovkou smᆰrem na západ;
TT-05: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování oblasti Pra០ského Pᖐedmᆰstí a mezi 
Plaაicemi a Kukleny, propojený s TT-04 a TT-06;
TT-06: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit na jihovýchod 
od Plaაic, propojený s TT-05;

TT-07: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví B a D mezi tᖐídou Antonína Dvoᖐáka 
a ulicí Na Okrouhlíku;

TT-08: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví A a C mezi tᖐídou Víta Nejedlého a 
Vᘐesportovním stadionem;

TT-09: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví A a D mezi Tᖐídou SNP a Skladiᘐtní 
oblastí (za Feronou);

TT-10: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit podél tratᆰ 
Hradec Králové - Letohrad, propojený s TT-09.

4.4.7. Elektronické komunikace

Koncepce elektronických komunikací zajiᘐᙐuje podmínky pro fungování a rozvoj sítí elektronických 
komunikací.

Pro zajiᘐtᆰní podmínek pro elektronické komunikace se vymezují: 

a) liniové pᖐekryvné prvky: 
- významné elektronické komunikaაní vedení;
b) bodové pᖐekryvné prvky: 
- významné elektronické komunikaაní zaᖐízení. 
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Pᖐekryvné prvky koncepce elektronických komunikací jsou zobrazeny ve výkresu Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5). 

Územní plán stabilizuje umístᆰní elektronických komunikaაních vedení, tj. páteᖐních rozvodᛰ veᖐejné i 
neveᖐejné elektronické sítᆰ a umístᆰní elektronických zaᖐízení, nové prvky elektronických komunikací 
nejsou navrhovány.
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5. KONCEPCE USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY
Plochy zelenᆰ a jejich vzájemné vztahy jsou významnou pᖐírodní hodnotou, stabilizují a rozvíjejí 
urbanistické principy typické pro mᆰsto Hradec Králové a jeho krajinu.

Koncepce uspoᖐádání krajiny je zalo០ena na tᆰchto principech:

- ochranᆰ a rozvoji sídelní zelenᆰ, zejména ploch mᆰstských parkᛰ;
- ochranᆰ a rozvoji nezastavᆰných ploch na pᖐechodu mᆰsta a krajiny;
- ochranᆰ a rozvoji pᖐírodních os Labe a Orlice, jako typického obrazu lu០ní krajiny ovlivᒀující 

obraz mᆰsta;
- respektování a rozvoji pᖐírodních funkcí krajiny, územního systému ekologické stability a skladebných 

prvkᛰ ovlivᒀujících charakter krajinného rázu okolí mᆰsta (stromoᖐadí a aleje, doprovody vodoteაí, 
rozptýlená zeleᒀ, vodní prvky);

- respektování a rozvoji produkაní funkce krajiny.
Koncepce uspoᖐádání krajiny je propojena se systémem sídelní zelenᆰ, který je její souაástí, a tvoᖐí 
ucelený a provázaný systém, který je dále doplᒀován jednotlivými plochami mᆰstské i krajinné zelenᆰ, 
které nejsou souაástí skladebných prvkᛰ systému zelenᆰ, ale tvoᖐí nedílnou souაást charakteru mᆰsta a 
krajiny.

Koncepci uspoᖐádání krajiny tvoᖐí:

- vymezení ploch podle významu a stanovení podmínek pro jejich vyu០ití (bod 5.1);
- vymezení ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek pro jejich vyu០ití (bod 5.2);
- systém sídelní zelenᆰ (bod 5.3);
- prostorová koncepce krajiny (bod 5.4);
- územní systém ekologické stability (bod 5.5);
- koncepce prostupnosti krajiny (bod 5.6);
- koncepce protierozních opatᖐení (bod 5.7);
- koncepce ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpory retence vody v krajinᆰ (bod 5.8);
- koncepce dobývání nerostᛰ (bod 5.9);
- koncepce rekreaაního vyu០ití krajiny (bod 5.10).

5.1. Plochy podle významu

Podmínky vyu០ití ploch podle významu jsou stanoveny v bodᆰ 6.1.

5.2. Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití

Podmínky vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou stanoveny v bodᆰ 6.2.

5.3. Systém sídelní zelenᆰ

Je stanoven v bodᆰ 3.5.

5.4. Prostorová koncepce krajiny

Pro zajiᘐtᆰní kvalitní zelenᆰ a návaznosti na krajinu vnᆰ sídla se stanovuje prostorová koncepce krajiny. 
Prostorová koncepce krajiny je zobrazená na výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3).

Prostorovou koncepci krajiny tvoᖐí:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- Plochy zelenᆰ – pᖐírodního charakteru (ZP) mimo zastavᆰné území;
- Plochy vodní a vodohospodáᖐské (W);
- Plochy zemᆰdᆰlské (NZ);
- Plochy lesní (NL);
- Plochy pᖐírodní (NP);
- Plochy smíᘐené nezastavᆰného území – zemᆰdᆰlské, pᖐírodní (NSpz);
- Plochy smíᘐené nezastavᆰného území – sportovní (NSs);
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b) rozvojové plochy: Plochy zmᆰn v krajinᆰ – viz Pᖐíloha ა. 1 (Tabulka ploch);
c) pᖐekryvné prvky:

- Dominantní prvky reliéfu krajiny;
- Zelené klíny;
- Osy zelenᆰ mᆰstského typu;
- Osy zelenᆰ krajinného (pᖐírodního) typu;
- Místní osy;
- Kosterní stromoᖐadí;
- Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb mᆰstského typu;
- Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb pᖐírodního typu.

5.4.1. Vymezené pᖐekryvné prvky prostorové koncepce krajiny

Pᖐekryvný prvek Koncepce uspoᖐádání krajiny význam
Dominantní prvky reliéfu krajiny
Mᆰstské historické centrum veduta mᆰsta
Nový Hradec Králové ji០ní horizont mᆰsta
Zelené klíny

Zelený klín Labe - sever kosterní prvek prostorové koncepce krajiny -
stávající

Zelený klín Labe - jih kosterní prvek prostorové koncepce krajiny -
stávající

Zelený klín Orlice kosterní prvek prostorové koncepce krajiny -
stávající

Osy zelenᆰ mᆰstského typu
Osa I. okruh okru០ní osa historického jádra mᆰsta - vnitᖐní
Osa II.okruh - Mᆰstský bulvár okru០ní osa historického jádra mᆰsta - vnᆰjᘐí
Osa Letiᘐtní bulvár radiální dvojosa
Osa Pospíᘐilova radiální osa
Osa Náhon - Na drahách radiální dvojosa
Osa Brnᆰnská radiální osa
Osa Beneᘐova - Lesopark radiální osa
Osa Tᖐebeᘐská radiála radiální osa
Osa Raᘐínova radiální osa
Osa Pra០ská - Zanádra០ní severoji០ní páteᖐní osa novᆰ ᖐeᘐených území
Osa Nová Zelená východozápadní páteᖐní osa novᆰ ᖐeᘐených území
Osa Koutníkova radiální osa
Osy zelenᆰ krajinného (pᖐírodního) typu
Osa Labe pᖐírodní osa
Osa Orlice pᖐírodní osa
Osa Piletický potok pᖐírodní osa
Osa Stᖐíbrná pᖐírodní osa
Osa Tᖐebeᘐský písník pᖐírodní osa
Osa Ji០ní pᖐírodní osa
Osa Labský Náhon severoji០ní pᖐírodní páteᖐní osa novᆰ ᖐeᘐených území
Osa Zelené ០ebro Kukleny - Plaაice severoji០ní pᖐírodní páteᖐní osa novᆰ ᖐeᘐených území
Osa Chaloupská svodnice pᖐírodní osa
Místní osy
dle výkresu Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3). spojnice ni០ᘐího ᖐádu systému sídelní zelenᆰ
Kosterní stromoᖐadí
dle výkresu Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3). spojnice ni០ᘐího ᖐádu koncepce uspoᖐádání krajiny
Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb mᆰstského 
typu
Osa Severní tangenta nová liniová dopravní stopa v krajinᆰ
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Osa Ji០ní spojka nová liniová dopravní stopa v krajinᆰ
Osa Nová Kladská nová liniová dopravní stopa v krajinᆰ
Osa I/11 liniová dopravní stopa v krajinᆰ
Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb pᖐírodního 
typu
Osa D 11 nová liniová dopravní stopa v krajinᆰ

5.4.2. Podmínky vyu០ití ploch definované pᖐekryvnými prvky koncepce uspoᖐádání krajiny.

Dominantní prvky reliéfu krajiny

a) neumisᙐovat v území stavby naruᘐující pohled na typický obraz veduty mᆰsta (viz také bod 6.3.4. 
písm. g));

b) posuzovat vliv zakládaných ploch zelenᆰ na typický obraz veduty mᆰsta z pohledu dlouhodobého 
აasového horizontu, zejména umísᙐování výsadeb vzrᛰstných druhᛰ dᖐevin;

Zelené klíny

c) neumisᙐovat plochy funkაních typᛰ mᆰstské zelenᆰ, procesy pᖐevládající pᖐi vývoji a zakládání ploch 
musí být v souladu se zásadami USES a ostatních ochranných re០imᛰ ochrany pᖐírody;

Osy zelenᆰ mᆰstského typu

d) preferovat úpravy ploch a zakládání nových ploch skladebnými vegetaაními a technickými prvky 
typickými pro mᆰstské prostᖐedí (napᖐíklad stromoᖐadí, intenzivní mobilní zeleᒀ, kvᆰtinové záhony, 
kvalitní mobiliáᖐ, vodní prvky, drobná zahradní architektura apod.);

e) v provozním ᖐeᘐení jednotlivých os preferovat zklidᒀující funkce mᆰstského parteru, pokud to místo 
osy v dopravním systému mᆰsta dovoluje;

f) druhovou skladbu vegetaაních prvkᛰ je mo០no doplᒀovat introdukovanými dᖐevinami a kultivary;

Osy zelenᆰ krajinného (pᖐírodního) typu

g) neumisᙐovat plochy funkაních typᛰ mᆰstské zelenᆰ, procesy pᖐevládající pᖐi vývoji a zakládání ploch 
musí být v souladu se zásadami USES a ostatních ochranných re០imᛰ ochrany pᖐírody, pokud აásti os do 
tᆰchto re០imᛰ spadají;

h) druhová skladba novᆰ zakládaných აi upravovaných vegetaაních prvkᛰ musí odpovídat zaᖐazení do 
skupin typᛰ geobiocénᛰ;

Místní osy

i) vzhledem k prostorovým mo០nostem preferovat zachování, obnovu აi zakládání typického vegetaაního 
prvku – stromoᖐadí;

j) podle typu zástavby a prostorových mo០ností zvá០it umístᆰní alespoᒀ prvkᛰ mobilní zelenᆰ;
k) zvýᘐená péაe o stávající a zakládání nových ploch zelenᆰ v doprovodné funkci;

Kosterní stromoᖐadí

l) zachovat, obnovovat a zakládat liniové prvky typické pro charakter vzhledu krajiny;
m) druhová skladba vegetaაních prvkᛰ musí odpovídat zaᖐazení do skupin typᛰ geobiocénᛰ;

Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb mᆰstského typu

n) typickým vegetaაním prvkem jsou jedno აi víceᖐadá stromoᖐadí;
o) druhová a prostorová skladba vegetaაních prvkᛰ musí být pᖐizpᛰsobena zátᆰ០i doprovodných jevᛰ 

dopravy;

Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb pᖐírodního typu

p) typickým vegetaაním prvkem jsou skupiny stromᛰ a porosty;
q) druhová skladba musí respektovat pᖐírodní podmínky stanoviᘐtᆰ pᖐi zohlednᆰní po០adavku na 

dlouhodobᆰ stabilní izolaაní funkci vegetaაního doprovodu.
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5.5. Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vymezován jako síᙐ skladebných აástí (biocenter a 
biokoridorᛰ), které stavem svých ekologických podmínek umo០ᒀují trvalou existenci (a migraci) 
pᖐirozených (nebo pᖐírodᆰ blízkých) druhᛰ rostlin a ០ivoაichᛰ. 

Územní plán vymezuje doplᒀková opatᖐení místního systému ekologické stability, která doplᒀují územní 
systém ekologické stability (bod 5.5.2). Doplᒀková opatᖐení místního systému ekologické stability jsou 
vymezeny plochami s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a jsou oznaაeny kódem.

Prvky územního systému ekologické stability jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese 
Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3).

5.5.1. Územní systém ekologické stability krajiny tvoᖐí tyto plochy
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1 Ústí Mlýnského náhonu LC 84 199
2 Pod Novým rybníkem LC 35 155

3 Soutok s Librantickým 
potokem LC 44 133

4 V lukách LC 42 699
5 Za tratí LC 22 974
6 Luაní LC 32 448
7 Nový rybník LC 42 735
8 Les Ouliᘐtᆰ LC 56 668
9 Pod zahradami LC 36 543
10 Dehetník LC 34 245
11 Slatina LC 23 827
12 Mezi mosty LC 15 850
13 Pálenka LC 23 933
14 Lesopark LC 193 124
15 Klacovka LC 21 561
16 Plaაický písník LC 209 134
17 Zámeაek LC 29 450
18 Roudniაka, Datlík, Cikán LC 300 304
19 Biᖐiაka LC 95 751
20 U cesty myslivcᛰ LC 164405
21 U kᖐivé lípy LC 138 249
22 Za SS័ LC 28 537
23 Temeᘐvár LC 58 027
24 Plotiᘐtᆰ LC 2 369
25 Úvozová cesta LC 107 073
26 Pod Kydlinovem LC 25 660
27 Jiráskovy sady LC 70 741
28 Zámostí LC 57 275
29 Stará paseka LC 10 597
30 Ouliᘐtᆰ LC 54 850
31 Plotiᘐᙐský rybník LC 22 383
32 Bohdaneა LC 100 617
33 U jezu LC 342 077
34 Budín - Labe LC 470 008
35 Plaაice LC 27 849
36 Vᆰkoᘐe LC 87 046

Ⴠí
sl

o 
sk

la
de

bn
éh

o 
pr

vk
u

Název skladebného prvku

ty
p 

pr
vk

u

výmᆰra 
prvku USES

37 U Labe nad koridorem LC 232 797
38 Nad Plotiᘐtᆰm LC 32 006
39 Slatina LK 16 416
40 Na Orlici 1761 RC 2 788 761
41 U Labe pod koridorem RC 1 022 570
42 Správაice 982 RC 283 303
43 Labe - jih RC 27 459
44 HO 55 RK 136 767
45 Ouliᘐtᆰ HO 92 RC 94 207
46 K 73 NK 13 427
47 Haltýᖐ LC 82 899
48 1270 RK 8 662
49 1271 RK 323 932
50 Na koleაkách LK 7 780
51 Plachta LC 643 175
52 Ústí Piletického potoka LC 14 069
53 Piletický potok LK 22 172
54 Tᖐebeᘐ LK 15 908
55 U starého Labe LK 29 696
56 1279 RK 113 409
57 Plaაický potok LK 12 002
58 K 73 NK 924 813
59 K 73 NK 1 732
60 K 73 NK 9 408
61 K 73 NK 586
62 K 73 NK 4 400
63 K 73 NK 8 728
64 Haltýᖐ LK 5 600
65 Haltýᖐ LK 292
66 Bᆰleაský potok LK 74 011
67 Stᖐíbrný potok LK 57 299
68 Vysoké Chvojno NC 7 367 732
69 Meandry Orlice RC 317 612
70 K 73 NK 166 419
71 1270 RK 2 375
72 Tᖐebeᘐ, Roudniაka LK 16 088
73 Kopec sv. Jana LK 26 302
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74 Borovinka LK 47 396
75 Na pískách LK 43 834
76 Plaაice LK 36 198
77 1278 RK 23 915
78 Plaაický potok LK 19 907
79 Labský náhon LK 106 688
80 Chaloupská svodnice LK 36 622
81 Chaloupská svodnice LK 83 902
82 Úvozová cesta LK 6 979
83 Melounka - Labský náhon LK 52 274
84 Labský náhon LK 18 720
85 Labský náhon LK 32 724

86 Pod Kydlinovem - Labský 
náhon LK 22 473

87 1266 RK 318 789
88 Piletický potok LK 33 074
89 Piletický potok LK 22 914
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90 Piletický potok LK 33 059
91 Piletický potok LK 11 357
93 Hranice k.ú. Rusek LK 5 211
94 Hranice k.ú. Rusek LK 25 460
95 Pod Ouliᘐtᆰm LK 16 929
96 Za skladiᘐtní oblastí LK 78 510
97 Pod Novým rybníkem LK 10 503
98 Protierozní LK 15 636
99 Na rozhraní LK 16 759
100 Na rozhraní LK 38 123
101 Na Drahách LK 130 119
102 Nový HK LK 33 834
103 Mlýnský kanál LK 91 915
104 Na Drahách LK 19 176
105 Stᖐíbrný potok LK 14 868
106 Stará paseka LK 9 484
107 K 73 NK 1 596

5.5.2. Doplᒀková opatᖐení místního systému ekologické stability (dále pouze Doplᒀková opatᖐení)

Územní plán vymezuje síᙐ doplᒀkových opatᖐení, která doplᒀují územní systém ekologické stability a 
spoluvytváᖐí tak výhodnᆰjᘐí podmínky pro trvale udr០itelný rozvoj.

Doplᒀková opatᖐení jsou polyfunkაní, jejich dominantní funkci urაuje uvedený kód. Tento údaj je dᛰle០itý 
pro správnou definici pᆰstebního cíle a pro zpᛰsob zakládání a pᆰstᆰní vegetaაních prvkᛰ.

Územní plán აlení plochy doplᒀková opatᖐení z hlediska jejich dominantní funkce do skupin:

a) U: plocha s funkcí ÚSES (slou០í k ᘐíᖐení druhové diverzity do ploch ekologicky málo stabilních);
b) H: plocha stabilizující hydrický re០im území: vegetace zajiᘐᙐující retenci, retardaci a akumulaci vody 

v mikropovodí;
c) K: plocha typická pro krajinný ráz území: vegetace dotváᖐející krajinný obraz území;
d) E: Vegetaაní pásy s výraznou protierozní funkcí, zabraᒀující degradaci pᛰdy;
e) R: Vegetace umo០ᒀující rᛰzné rekreaაní aktivity;
f) O: Vegetace s ochrannou a izolaაní funkcí.
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V území jsou vymezena následující doplᒀková opatᖐení:

Ozn. plochy Funkce plochy výmᆰra (m²)
DO 1 RSH 25 020
DO 2 E 6 679
DO 3 U 5 285
DO 4 S 20 054
DO 5 U 3 462
DO 6 U 733
DO 7 U 2 635
DO 8 H 34 107
DO 9 E 828
DO 10 E 3 457
DO 11 K 10 746
DO 12 R 6 197
DO 13 U 12 070
DO 14 UH 8 642
DO 15 UH 8 975
DO 16 H 33 890
DO 17 H 14 755
DO 18 U 4 368
DO 19 U 1 630
DO 20 U 1 563
DO 21 U 1 715
DO 22 E 62 124
DO 23 K 776
DO 24 U 23 532
DO 25 K 10 353
DO 26 U 15 059
DO 27 O 20 023
DO 28 O 41 425
DO 29 R 18 783
DO 30 R 44 943
DO 31 O 19 586
DO 32 O 923
DO 33 O 9 972
DO 34 O 508
DO 35 U 1 777
DO 36 H 7 870
DO 37 E 5 628
DO 38 H 3 783
DO 39 R 26 362
DO 40 U 1 496
DO 41 U 10 550
DO 42 K 2 934
DO 43 U 12 175
DO 44 U 14 189
DO 45 U 4 308
DO 46 U 12 060
DO 47 U 1 429
DO 48 U 3 425
DO 49 H 9 011
DO 50 R 50 461
DO 51 O 7 751
DO 52 U 9 074
DO 53 O 6 718
DO 54 U 7 986
DO 55 U 1 280

Ozn. plochy Funkce plochy výmᆰra (m²)
DO 56 E 2 002
DO 57 U 5 643
DO 58 O 45 893
DO 59 H 23 715
DO 60 H 13 541
DO 61 H 63 394
DO 62 U 10 369
DO 63 U 11 025
DO 64 U 6 637
DO 65 U 9 287
DO 66 U 11 534
DO 67 E 3 414
DO 68 E 6 104
DO 69 E 4 265
DO 70 U 12 067
DO 71 U 2 796
DO 72 E 5 424
DO 73 E 5 180
DO 74 O 6 827
DO 75 U 6 064
DO 76 O 4 842
DO 77 O 3 352
DO 78 O 3 569
DO 79 H 28 501
DO 80 U 14 584
DO 81 U 12 654
DO 82 U 2 779
DO 83 O 1 612
DO 84 U 4 540
DO 85 O 3 518
DO 86 U 29 143
DO 87 U 50 047
DO 88 U 2 816
DO 89 U 3 766
DO 90 U 42 782
DO 91 U 172 899
DO 92 U 1 258
DO 93 U 3 569
DO 94 U 6 851
DO 95 U 7 572
DO 96 U 2 570
DO 97 U 6 992
DO 98 K 2 179
DO 99 H 30 410
DO 100 O 4 981
DO 101 O 8 389
DO 102 K 1 658
DO 103 U 11 037
DO 104 K 5 742
DO 105 K 11 978
DO 106 R 24 832
DO 107 U 2 334
DO 108 U 4 615
DO 109 U 5 346
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5.6. Koncepce prostupnosti krajiny

Koncepce prostupnosti krajiny je souhrnem dílაích აástí urbanistické koncepce, koncepce dopravní 
infrastruktury a koncepce uspoᖐádání krajiny a zajiᘐᙐuje dostatek prostoru a mo០ností pro efektivní pohyb 
napᖐíა zastavᆰným územím mᆰsta i volnou krajinou, აím០ podporuje nejen hospodáᖐské a rekreaაní vyu០ití 
území.

Pro zajiᘐtᆰní prostupnosti krajiny jsou vymezeny zejména:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy veᖐejných prostranství (PV);
- plochy zemᆰdᆰlské (NZ);
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz).
b) liniové a bodové pᖐekryvné prvky koncepce dopravní infrastruktury:
- cyklistická komunikace hlavní;
- cyklistická komunikace vedlejᘐí;
- významné pᆰᘐí propojení;
- významná lávka.
c) liniové pᖐekryvné prvky prostorové koncepce krajiny:
- místní osa;
- kosterní stromoᖐadí.

Plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
pᖐekryvné prvky jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3) a ve výkrese Koncepce 
dopravní infrastruktury (A.2.4).

5.7. Koncepce protierozních opatᖐení

Koncepce protierozních opatᖐení zajiᘐᙐuje ochranu pᛰdního fondu pᖐed vodní a vᆰtrnou erozí, podporu 
kontinuity zemᆰdᆰlského hospodaᖐení a ekologicko-stabilizaაní i retenაní funkce krajiny.

Pro podporu protierozní schopnosti krajiny jsou vymezeny zejména:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy lesní (NL); 
- plochy pᖐírodní (NP); 
- plochy zelenᆰ - pᖐírodního charakteru (ZP); 
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz); 
b) pᖐekryvné prvky územního systému ekologické stability:
- biocentra a biokoridory;
- doplᒀková opatᖐení místního systému ekologické stability;
c) liniové pᖐekryvné prvky prostorové koncepce krajiny:
- kosterní stromoᖐadí.

Samostatné pᖐekryvné prvky protierozních opatᖐení nejsou vymezeny. Plochy jsou zobrazeny v Hlavním 
výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), pᖐekryvné prvky jsou zobrazeny ve 
výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3).

5.8. Koncepce ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpory retence vody v krajinᆰ

Koncepce ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpory retence vody v krajinᆰ zajiᘐᙐuje úაinnou ochranu 
stávajícího zastavᆰného území mᆰsta a rozvojových ploch pᖐed povodnᆰmi a dalᘐími ᘐkodlivými úაinky vod 
a vytváᖐí pᖐedpoklady k optimalizaci vodního re០imu krajiny. Základem koncepce ochrany mᆰsta pᖐed 
povodnᆰmi a podpory retence vody v krajinᆰ je systém ochranných protipovodᒀových hrází a ploch 
podporujících retenci vody v nivách vodních tokᛰ.
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K zajiᘐtᆰní ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a pro podporu retence vody v krajinᆰ jsou vymezeny zejména:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy vodní a vodohospodáᖐské (W); 
- plochy lesní (NL); 
- plochy pᖐírodní (NP); 
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz).
b) ploᘐné pᖐekryvné prvky:
- suchá retenაní nádr០.
c) liniové pᖐekryvné prvky:
- ochranná protipovodᒀová hráz;
- vodní tok.  

Plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
pᖐekryvné prvky jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3).

Novᆰ jsou navr០eny následující pᖐekryvné prvky koncepce ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpory 
retence vody v krajinᆰ:

PP-01: suchá retenაní nádr០ Plotiᘐtᆰ na toku Melounky v k.ú. Plotiᘐtᆰ nad Labem;
PP-02: suchá retenაní nádr០ Svobodné Dvory na toku Chaloupské svodnice v k.ú. Kukleny a Svobodné 
Dvory;
PP-03: suchá retenაní nádr០ Svᆰtí na Svᆰtské svodnici, pᖐítoku Melounky, v k.ú. Plotiᘐtᆰ nad Labem;
PP-04: suchá retenაní nádr០ Plaაice na Plaაickém potoku v k.ú. Plaაice;
PP-05: suchá retenაní nádr០ na toku Biᖐiაky nad rybníkem Biᖐiაka v k.ú. Nový Hradec Králové;
PP-06: suchá retenაní nádr០ na pᖐítoku Biᖐiაky v k.ú. Nový Hradec Králové;
PP-07, PP-08, PP-09, PP-10, PP-11: suché retenაní nádr០e na bezejmenných drobných vodních tocích 
v k.ú. Nový Hradec Králové;
PP-12: ochranná protipovodᒀová hráz na levém bᖐehu Plaაického potoku v k.ú. Bᖐezhrad;
VT-01: pᖐelo០ka vodního toku Plaაického potoku v k.ú. Plaაice.

5.9. Koncepce dobývání nerostᛰ

Pro dobývání nerostᛰ nejsou vymezeny ០ádné plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití ani pᖐekryvné prvky. 
Stávající tᆰ០ba nerostᛰ je chápána jako doაasný zpᛰsob vyu០ití a na její ploᘐe jsou vymezeny stabilizované 
a rozvojové plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití zohledᒀující vyu០ití území po ukonაení tᆰ០by a 
rekultivaci dotაeného prostoru.

5.10. Koncepce rekreaაního vyu០ití krajiny

Koncepce rekreaაního vyu០ití krajiny je souhrnem dílაích აástí urbanistické koncepce, koncepce dopravní 
infrastruktury a koncepce uspoᖐádání krajiny a zajiᘐᙐuje podmínky pro rekreaci v nezastavᆰném území 
mᆰsta pᖐi respektování ochrany hodnotných აástí volné krajiny a pᖐesahu rekreaაního potenciálu 
za hranice území mᆰsta.

Pro zajiᘐtᆰní rekreaაního vyu០ití krajiny jsou vymezeny zejména:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH); 
- plochy vodní a vodohospodáᖐské (W);
- plochy lesní (NL)
- plochy pᖐírodní (NP);
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz);
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území – sportovní (NSs);
b) liniové pᖐekryvné prvky koncepce dopravní infrastruktury: 
- cyklistická komunikace hlavní;
- cyklistická komunikace vedlejᘐí;
- významné pᆰᘐí propojení. 
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Plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3) 
a pᖐekryvné prvky jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4).
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYU័ITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOᖀÁDÁNÍ

6.1. Podmínky vyu០ití ploch podle významu

6.1.1. Plochy stabilizované zastavᆰného území (ve výkresové აásti oznaაené jako „stav“)

V plochách stabilizovaných zastavᆰného území se stanovují tyto podmínky vyu០ití:

a) V plochách bydlení (B) a v plochách smíᘐených obytných – mᆰstských (SM), v zástavbᆰ, která vytváᖐí 
svou kompaktní strukturou vnitrobloky, je nutné rozvíjet rekreaაní charakter obytných vnitroblokᛰ. 
Plochy vnitroblokᛰ prioritnᆰ vyu០ít pro veᖐejnou zeleᒀ s vybavením pro rekreaci obyvatel bloku 
(napᖐíklad mobiliáᖐ, drobná architektura apod.) Na plochách tᆰchto vnitroblokᛰ není pᖐípustné 
umísᙐovat nové stavby, s výjimkou staveb hromadných gará០í. Hromadné gará០e jsou na plochách 
vnitroblokᛰ pᖐípustné za podmínky, ០e mají maximálnᆰ jedno nadzemní podla០í, jsou ᖐeᘐeny 
koncepაnᆰ v rámci celého bloku a svým konstrukაním ᖐeᘐením umo០ᒀují a vytváᖐejí pobytové vyu០ití 
stᖐeᘐních ploch. U stávajících staveb ve vnitrobloku je mo០né provádᆰt pouze udr០ovací práce a 
stavební úpravy a dále je mo០né provádᆰní zmᆰn staveb a zmᆰn v u០ívání staveb za úაelem zᖐízení 
hygienického zaᖐízení (záchody, prostory pro osobní hygienu), technologického a technického vybavení 
sni០ujícího negativní vlivy stávajícího funkაního vyu០ití.

b) Pᖐi provádᆰní zmᆰn stávající stavby, která pᖐekraაuje stanovenou maximální podla០nost zástavby, 
nesmí být podla០nost stavby zvýᘐena.

c) U stávajících staveb, které neodpovídají navr០enému typu struktury zástavby, je mo០né provádᆰt 
pouze udr០ovací práce a stavební úpravy a dále je mo០né provádᆰní zmᆰn staveb (pᖐístavby, nástavby) 
a zmᆰn v u០ívání staveb za úაelem zᖐízení hygienického zaᖐízení (záchody, prostory pro osobní 
hygienu), technologického a technického vybavení sni០ujícího negativní vlivy stávajícího funkაního 
vyu០ití.

Dalᘐí podmínky jsou stanoveny v bodech 6.2 a 6.3.

6.1.2. Plochy pᖐestaveb 

Pro plochy pᖐestaveb se stanovují tyto podmínky vyu០ití: 

a) U stávajících staveb, které svým vyu០itím neodpovídají po០adovanému zpᛰsobu vyu០ití, je mo០né 
provádᆰt pouze udr០ovací práce a stavební úpravy a dále je mo០né provádᆰní zmᆰn staveb a zmᆰn 
v u០ívání staveb za úაelem zᖐízení hygienického zaᖐízení (záchody, prostory pro osobní hygienu), 
technologického a technického vybavení sni០ujícího negativní vlivy stávajícího funkაního vyu០ití.

b) Pᖐi provádᆰní zmᆰn stávající stavby, která pᖐekraაuje stanovenou maximální podla០nost zástavby, 
nesmí být podla០nost stavby zvýᘐena.

c) U stávajících staveb, které neodpovídají navr០enému typu struktury zástavby, je mo០né provádᆰt 
pouze udr០ovací práce a stavební úpravy a dále je mo០né provádᆰní zmᆰn staveb (pᖐístavby, nástavby) 
a zmᆰn v u០ívání staveb za úაelem zᖐízení hygienického zaᖐízení (záchody, prostory pro osobní 
hygienu), technologického a technického vybavení sni០ujícího negativní vlivy stávajícího funkაního 
vyu០ití.

Dalᘐí podmínky jsou stanoveny v bodech 6.2 a 6.3.

6.1.3. Plochy zastavitelné 

Podmínky jsou stanoveny v bodech 6.2 a 6.3.

6.1.4. Plochy zmᆰn v krajinᆰ 

Podmínky jsou stanoveny v bodech 6.2 a 6.3.
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6.2. PODMÍNKY VYU័ITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ 

6.2.1. V celém ᖐeᘐeném území lze umísᙐovat a povolovat stavby (vაetnᆰ jejich zmᆰn a zmᆰn 
v u០ívání) a rozhodovat o zmᆰnách vyu០ití území, jejich០ funkაní vyu០ití je uvedené jako 
hlavní, nebo pᖐípustné, pᖐípadnᆰ jako podmínᆰnᆰ pᖐípustné, u kterých bylo prokázáno splnᆰní 
stanovených podmínek.

6.2.2. V celém ᖐeᘐeném území nelze umísᙐovat a povolovat stavby (vაetnᆰ jejich zmᆰn a zmᆰn 
v u០ívání) a rozhodovat o zmᆰnách vyu០ití území, jejich០ funkაní vyu០ití je uvedené jako 
nepᖐípustné, pᖐípadnᆰ jako podmínᆰnᆰ pᖐípustné, u kterých nebylo prokázáno splnᆰní 
stanovených podmínek.

6.2.3. Stavby (vაetnᆰ jejich zmᆰn a zmᆰn v u០ívání) a zmᆰny vyu០ití území, jejich០ funkაní vyu០ití 
není v podmínkách vyu០ití ploch s rozdílným vyu០itím uvedené, lze v konkrétní ploᘐe umístit 
pouze za podmínky prokázání sluაitelnosti stavby nebo zaᖐízení s hlavním vyu០itím konkrétní 
plochy.
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PLOCHY BYDLENÍ B

hlavní vyu០ití:

Bydlení v bytových a rodinných domech.

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro obაanské vybavení (stavby a zaᖐízení pro kulturu, pro zdravotní a sociální slu០by, 
pro vzdᆰlání a výchovu, pro sport a tᆰlovýchovu, zaᖐízení péაe o dᆰti, stavby ubytovacích zaᖐízení 
kategorie nejvýᘐe penzion, stavby a zaᖐízení pro stravování, stavby a zaᖐízení pro neruᘐící slu០by);

- veᖐejná prostranství, veᖐejná a soukromá zeleᒀ;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, venkovní sportoviᘐtᆰ;
- místní a úაelové komunikace;
- gará០e, hromadné gará០e, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro obchod za podmínky, ០e zastavᆰná plocha stavby nepᖐesáhne 1000m²;
- stavby pro skladování za podmínky, ០e souvisejí s hlavním, nebo pᖐípustným vyu០itím.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro výrobu;
- stavby pro zemᆰdᆰlství;
- slu០by pro motoristy (autoservisy, pneuservisy, autoklempírny, lakovny);
- აerpací stanice pohonných hmot;
- autobazary;
- truck centra;
- logistická centra;
- hᖐbitovy;
- stavby pro nakládání s odpady s výjimkou staveb pro shroma០ჰování tuhého domovního odpadu;
- ostatní stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 

vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ - MᆠSTSKÉ SM

hlavní vyu០ití:

Polyfunkაní vyu០ití území zahrnující bydlení a obაanské vybavení.

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro obchod s celkovou prodejní plochou do 2000m²;
- veᖐejná prostranství, veᖐejná a soukromá zeleᒀ;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, venkovní sportoviᘐtᆰ;
- místní a úაelové komunikace;
- gará០e, hromadné gará០e, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro obchod s celkovou prodejní plochou nad 2000m² za podmínky situování podla០ních ploch pro 
obchod minimálnᆰ do dvou podla០í zahrnujících podla០í pᖐístupné pᖐímo z terénu a vyᖐeᘐení nezbytného 
parkování v rámci objektu;

- stavby a zaᖐízení pro výrobu za podmínky, ០e výroba odpovídá charakteristice neruᘐící výroby;
- stavby pro skladování za podmínky, ០e souvisejí s hlavním, nebo pᖐípustným vyu០itím.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro zemᆰdᆰlství;
- აerpací stanice pohonných hmot;
- autobazary;
- truck centra;
- logistická centra;
- hᖐbitovy;
- stavby pro nakládání s odpady s výjimkou staveb pro shroma០ჰování tuhého domovního odpadu;
- ostatní stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 

vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ SV

hlavní vyu០ití:

Bydlení ve spojení s u០itkovým vyu០itím zahrad a mo០ností chovu hospodáᖐských zvíᖐat.

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro obაanské vybavení (stavby a zaᖐízení pro kulturu, pro zdravotní a sociální slu០by, 
pro vzdᆰlání a výchovu, pro sport a tᆰlovýchovu, zaᖐízení péაe o dᆰti, stavby ubytovacích zaᖐízení 
kategorie nejvýᘐe penzion, stavby a zaᖐízení pro stravování, stavby a zaᖐízení pro neruᘐící slu០by);

- stavby zemᆰdᆰlských usedlostí (té០ „rodinné farmy“) - stavby pro bydlení s obytnými a hospodáᖐskými 
zahradami, se zemᆰdᆰlskými stavbami pro hospodáᖐská zvíᖐata (vაetnᆰ doprovodných staveb), stavbami 
pro posklizᒀovou úpravu a skladování produktᛰ rostlinné výroby a s odstavnými, parkovacími a 
manipulaაními plochami pro zemᆰdᆰlskou techniku;

- stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaაní chalupy);
- veᖐejná prostranství, veᖐejná a soukromá zeleᒀ;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, venkovní sportoviᘐtᆰ;
- místní a úაelové komunikace;
- gará០e, hromadné gará០e, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro obchod za podmínky, ០e zastavᆰná plocha stavby nepᖐesáhne 1000m²;
- stavby a zaᖐízení pro výrobu za podmínky, ០e výroba odpovídá charakteristice neruᘐící výroby;
- stavby pro skladování za podmínky, ០e souvisejí s hlavním, nebo pᖐípustným vyu០itím.

nepᖐípustné vyu០ití:

- slu០by pro motoristy (autoservisy, pneuservisy, autoklempírny, lakovny);
- აerpací stanice pohonných hmot;
- autobazary;
- truck centra;
- logistická centra;
- hᖐbitovy;
- stavby pro nakládání s odpady s výjimkou staveb pro shroma០ჰování tuhého domovního odpadu;
- ostatní stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 

vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - VEᖀEJNÁ INFRASTRUKTURA OV

hlavní vyu០ití:

Obაanské vybavení, které je veᖐejnou infrastrukturou (stavby a zaᖐízení pro vzdᆰlávání a výchovu, sociální 
slu០by a péაi o rodinu, zdravotní slu០by, kulturu, veᖐejnou správu, ochranu obyvatelstva).

pᖐípustné vyu០ití:

- veᖐejná prostranství a veᖐejná zeleᒀ;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ;
- místní a úაelové komunikace;
- parkovací plochy pro osobní automobily;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro tᆰlovýchovu a sport za podmínky, ០e souvisejí se stavbou v hlavním vyu០ití;
- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení, které není veᖐejnou infrastrukturou, za podmínky, ០e souvisí se 

stavbou nebo zaᖐízením v hlavním vyu០ití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním vyu០ití doplᒀuje a 
zvyᘐuje komfort jejího u០ívání;

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - TᆠLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAᖀÍZENÍ OS

hlavní vyu០ití:

Tᆰlovýchova, sport a rekreace, napᖐíklad hᖐiᘐtᆰ a stadiony, tᆰlocviაny a víceúაelové sportovní haly, 
bazény, zimní stadiony, kluziᘐtᆰ, areály vodních sportᛰ a lodᆰnice, motoristické a jezdecké areály, 
kynologická cviაiᘐtᆰ, plovárny apod.

pᖐípustné vyu០ití:

- veᖐejná prostranství a veᖐejná zeleᒀ;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ;
- místní a úაelové komunikace;
- parkovací plochy;
- hromadné gará០e pro potᖐeby a kapacitu staveb pro sport a tᆰlovýchovu;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- zemᆰdᆰlské stavby a zaᖐízení za podmínky, ០e souvisí s jezdeckými areály;
- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení, za podmínky, ០e souvisí se stavbou nebo zaᖐízením v hlavním 

vyu០ití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním vyu០ití doplᒀuje a zvyᘐuje komfort jejího u០ívání, 
zejména stavby a zaᖐízení ubytovacích zaᖐízení, stavby a zaᖐízení pro stravování, pro obchod, pro 
slu០by, apod.;

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERჀNÍ ZAᖀÍZENÍ PLOᘀNᆠ ROZSÁHLÁ OK

hlavní vyu០ití:

Obაanské vybavení - komerაní vybavení (napᖐ. stavby a zaᖐízení pro obchod, administrativu, ubytování, 
stravování, slu០by, vᆰdu a výzkum, spoleაenská a zábavní centra, výstavní a veletr០ní areály).

pᖐípustné vyu០ití:

- veᖐejná prostranství a veᖐejná zeleᒀ;
- místní a úაelové komunikace; 
- odstavné a parkovací plochy, manipulaაní plochy;
- hromadné gará០e pro potᖐeby a kapacitu staveb komerაního vybavení;
- აerpací stanice pohonných hmot;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- zeleᒀ;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro výrobu;
- truck centra;
- logistická centra;
- stavby pro zemᆰdᆰlství;
- stavby pro rodinnou rekreaci.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - HᖀBITOVY OH

hlavní vyu០ití:

Hᖐbitovy a veᖐejná pohᖐebiᘐtᆰ (napᖐ. stavby a zaᖐízení pro pohᖐbívání, stavby a zaᖐízení provozního 
vybavení, obᖐadní sínᆰ, krematoria, kaple, kostely apod.).

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro slu០by poskytované v souvislosti s hlavním vyu០itím;
- veᖐejná zeleᒀ;
- drobná architektura (mobiliáᖐ, altány, fontány, plastiky a umᆰlecká díla apod.);
- vodní plochy a vodní toky;
- úაelové komunikace;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- nestanovuje se.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním a pᖐípustným vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI RH

hlavní vyu០ití:

Hromadná rekreace (napᖐ. kempy, táboᖐiᘐtᆰ, plovárny, centra volného აasu apod.)

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby ubytovacích zaᖐízení; 
- stavby a zaᖐízení pro stravování;
- stavby a zaᖐízení pro sport a tᆰlovýchovu, vაetnᆰ venkovních a pᖐírodních sportoviᘐᙐ;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ;
- stavby a zaᖐízení pro slu០by související s rekreací, zejména pᛰjაovny sportovního vybavení;
- hygienická zaᖐízení;
- ekologická a informaაní centra;
- pobytové louky, plá០e;
- zeleᒀ;
- místní a úაelové komunikace, 
- parkovací plochy pro osobní automobily;
- gará០e;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro obchod, které zvyᘐují vyu០itelnost ploch rekreace za podmínky, ០e svou funkcí, 
charakterem a rozsahem odpovídají významu území a nenaruᘐují charakter území;

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro výrobu;
- stavby pro zemᆰdᆰlství;
- stavby pro nakládání s odpady s výjimkou staveb pro shroma០ჰování tuhého domovního odpadu;
- stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s rekreací.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI RI

hlavní vyu០ití:

Rodinná rekreace v objektech staveb pro rodinnou rekreaci samostatných, nebo seskupených do chatových 
osad (rekreaაní chaty, zahrádkáᖐské chaty, rekreaაní domky).

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro spoleაné zaᖐízení chatové osady (spoleაné skladování, hygienická zaᖐízení, klubovny, 
obაerstvení apod.);

- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, venkovní sportoviᘐtᆰ;
- místní a úაelové komunikace;
- odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- gará០e pro osobní motorová vozidla za podmínky nerozᘐiᖐování pᛰdorysu objektu;
- stavby pro skladování za podmínky, ០e souvisejí s hlavním, nebo pᖐípustným vyu០itím.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro bydlení;
- stavby pro výrobu;
- stavby pro zemᆰdᆰlství;
- stavby pro nakládání s odpady s výjimkou staveb pro shroma០ჰování tuhého domovního odpadu;
- stavby pro obაanské vybavení;
- ostatní stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s rekreací.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

- v plochách chatových osad nepovolovat stavby oplocení jednotlivých pozemkᛰ, oplocení jednotlivých 
pozemkᛰ je mo០né pouze ០ivým plotem.

Dalᘐí podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY RZ

hlavní vyu០ití:

Rodinná rekreace v zahrádkáᖐských osadách, zpravidla se zahrádkáᖐskými chatami.

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro spoleაné zaᖐízení zahrádkáᖐské osady (spoleაné skladování, hygienická zaᖐízení, klubovny, 
obაerstvení apod.);

- stavby a zaᖐízení pro skladování a zpracování plodin a produktᛰ zahrádkáᖐské აinnosti;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ;
- venkovní sportoviᘐtᆰ;
- místní a úაelové komunikace;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily za podmínky, ០e jsou spoleაné pro zahrádkáᖐskou 
osadu;

- stavby pro nakládání s odpady za podmínky, ០e souvisí se zahrádkáᖐskou a pᆰstitelskou აinností.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro bydlení;
- gará០e;
- stavby pro výrobu;
- stavby pro obაanské vybavení;
- stavby, zaᖐízení a აinnosti pᖐímo nesouvisející se zahrádkáᖐskou a pᆰstitelskou აinností.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

- v plochách zahrádkáᖐských osad nepovolovat stavby oplocení jednotlivých zahrádek, oplocení 
zahrádek je mo០né pouze ០ivým plotem.

Dalᘐí podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ V

hlavní vyu០ití:

Výroba a skladování, vაetnᆰ výroby zemᆰdᆰlské (stavby a zaᖐízení pro výrobu a skladování, zemᆰdᆰlské 
stavby).

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro výrobu energie;
- stavby a zaᖐízení pro administrativu;
- stavby a zaᖐízení pro výstavnictví - firemní muzejní expozice, vაetnᆰ související vybavenosti pro 

provozovatele a návᘐtᆰvníky;
- logistická centra;
- stavby pro servisní a opravárenské slu០by, truck centra;
- stavby pro veterinární péაi;
- stavební dvory;
- stavby a zaᖐízení pro nakládání s odpady;
- stavby dráhy, stavby a zaᖐízení pro provoz dráhy (vleაky);
- místní a úაelové komunikace;
- აerpací stanice pohonných hmot;
- odstavné a parkovací plochy; 
- autobazary;
- gará០e pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla a jinou mechanizaci;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- zeleᒀ;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ;
- stavby ubytovacích zaᖐízení za podmínky, ០e se jedná o ubytování pro zamᆰstnance;
- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení za podmínky, ០e souvisí s hlavním vyu០itím a jsou integrované do 

výrobních objektᛰ აi areálᛰ, napᖐíklad: stavby a zaᖐízení pro obchod, slu០by, stravování, zdravotní 
slu០by apod.;

- stavby a zaᖐízení pro vzdᆰlávání a výchovu, vᆰdu a výzkum za podmínky, ០e souvisí s výrobou v dané 
ploᘐe, (napᖐíklad ០ákovské dílny);

- stavby a zaᖐízení pro umísᙐování a pᖐechovávání látek, které svým slo០ením, fyzikálními a chemickými 
vlastnostmi a mno០stvím podléhají zaᖐazení do skupiny B podle zákona ა. 59/2006 Sb., o prevenci 
záva០ných havárií, v platném znᆰní, za podmínky dodr០ení bezpeაné vzdálenosti od zástavby a 
rozvojových ploch urაených pro bydlení a obაanskou vybavenost, která je veᖐejnou infrastrukturou, kde 
nemᛰ០e dojít k ohro០ení zdraví a ០ivotᛰ obyvatel.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro rodinnou rekreaci;
- hᖐbitovy.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIჀNÍ DS

hlavní vyu០ití:

Dopravní infrastruktura pozemních komunikací, zejména dálnice, rychlostní silnice, silnice I., II. a III. 
tᖐídy, místní a úაelové komunikace.

pᖐípustné vyu០ití:

- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- areály údr០by pozemních komunikací;
- აerpací stanice pohonných hmot;
- terminály hromadné dopravy;
- hromadné gará០e;
- odstavné a parkovací plochy;
- logistická centra;
- truck centra;
- autobazary;
- liniové stavby drá០ní dopravy v úrovᒀovém nebo mimoúrovᒀovém kᖐí០ení se stavbami silniაní dopravy;
- stavby dráhy, stavby a zaᖐízení pro provoz dráhy (tram-train, tramvaj);
- veᖐejná prostranství a veᖐejná zeleᒀ;
- doprovodná zeleᒀ;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ័ELEZNIჀNÍ (DRÁ័NÍ) DZ

hlavní vyu០ití:

Dopravní infrastruktura drá០ní dopravy.

pᖐípustné vyu០ití:

- liniové stavby silniაní dopravy v úrovᒀovém nebo mimoúrovᒀovém kᖐí០ení se stavbami dráhy;
- logistická centra;
- hromadné gará០e;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- vodní plochy a vodní toky;
- zeleᒀ;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení, za podmínky, ០e souvisí se stavbou nebo zaᖐízením v hlavním 
vyu០ití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním vyu០ití doplᒀuje a zvyᘐuje komfort jejího u០ívání, 
zejména stavby a zaᖐízení ubytovacích zaᖐízení, stavby a zaᖐízení pro stravování, pro slu០by a obchod, 
pro administrativu apod.;

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ;
- stavby a zaᖐízení pro umísᙐování a pᖐechovávání látek, které svým slo០ením, fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi a mno០stvím podléhají zaᖐazení do skupiny B podle zákona ა. 59/2006 Sb., o prevenci 
záva០ných havárií, v platném znᆰní, za podmínky dodr០ení bezpeაné vzdálenosti od zástavby a 
rozvojových ploch urაených pro bydlení a obაanskou vybavenost, která je veᖐejnou infrastrukturou, kde 
nemᛰ០e dojít k ohro០ení zdraví a ០ivotᛰ obyvatel.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - LETECKÉ DL

hlavní vyu០ití:

Dopravní infrastruktura – letiᘐtᆰ.

pᖐípustné vyu០ití:

- gará០e, hromadné gará០e;
- místní a úაelové komunikace;
- აerpací stanice pohonných hmot;
- odstavné a parkovací plochy;
- stavby a zaᖐízení pro civilní ochranu;
- letecká muzea;
- logistická centra;
- vodní plochy a vodní toky;
- zeleᒀ;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení, za podmínky, ០e souvisí se stavbou nebo zaᖐízením v hlavním 
vyu០ití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním vyu០ití doplᒀuje a zvyᘐuje komfort jejího u០ívání, 
zejména stavby a zaᖐízení ubytovacích zaᖐízení, stavby a zaᖐízení pro stravování, pro slu០by a obchod, 
pro administrativu, pro vzdᆰlání a výchovu (výcvik, ᘐkolicí stᖐediska) apod.;

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury za podmínky pᖐípustnosti z hlediska ochranného pásma 

letiᘐtᆰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.



ÚZEMNÍ PLÁN HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 2 59

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY T

hlavní vyu០ití:

Technická infrastruktura (stavby a s nimi provoznᆰ související zaᖐízení technického vybavení, napᖐíklad 
vodovody, vodojemy, kanalizace, plynovody, აistírny odpadních vod, stavby a zaᖐízení pro nakládání 
s odpady, trafostanice, energetická vedení, komunikaაní vedení veᖐejné komunikaაní sítᆰ, elektronická 
komunikaაních zaᖐízení veᖐejné komunikaაní sítᆰ a produktovody).

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro správu a provoz technické infrastruktury (stavby a zaᖐízení pro administrativu, 
zázemí zamᆰstnancᛰ, stavby a zaᖐízení pro skladování);

- stavby a zaᖐízení pro drobnou ᖐemeslnou výrobu a slu០by související se správou a provozem technické 
infrastruktury;

- skladové a manipulaაní plochy;
- místní a úაelové komunikace;
- აerpací stanice pohonných hmot;
- odstavné a parkovací plochy; 
- gará០e pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla a jinou mechanizaci;
- vodní plochy a vodní toky;
- zeleᒀ;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV

hlavní vyu០ití:

Veᖐejnᆰ pᖐístupné prostory, které jsou veᖐejným prostranstvím (napᖐ. námᆰstí, ulice, tr០iᘐtᆰ, chodníky).

pᖐípustné vyu០ití:

- veᖐejná zeleᒀ, parky;
- stavby a zaᖐízení dopravní infrastruktury silniაní;
- podzemní hromadné gará០e;
- stavby a zaᖐízení dopravní infrastruktury drá០ní (tram-train, tramvaj);
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- drobná architektura (mobiliáᖐ, altány, fontány, plastiky a umᆰlecká díla apod.);
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení, které zvyᘐují vyu០itelnost ploch veᖐejných prostranství a 
podporují zejména jejich spoleაenskou funkci (napᖐ.: obაerstvení s venkovním posezením, novinové 
stánky, dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, venkovní sportoviᘐtᆰ, pᛰjაovny sportovních potᖐeb, veᖐejná WC, tr០iᘐtᆰ, 
amfiteátry, apod.) za podmínky, ០e svou funkcí, charakterem a rozsahem odpovídají významu území a 
nenaruᘐují charakter území.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro bydlení;
- stavby pro výrobu;
- stavby pro skladování;
- stavby pro zemᆰdᆰlství;
- stavby pro rodinnou rekreaci;
- აerpací stanice pohonných hmot.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEᖀEJNÁ ZELEᑰ ZV

hlavní vyu០ití:

Parky, veᖐejná zeleᒀ.

pᖐípustné vyu០ití:

- pobytové louky;
- dᆰtská hᖐiᘐtᆰ;
- venkovní sportoviᘐtᆰ;
- vodní plochy a vodní toky;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- drobná architektura (mobiliáᖐ, altány, fontány, plastiky a umᆰlecká díla apod.);
- hygienická zaᖐízení, ekologická a informaაní centra;
- stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení, které zvyᘐují vyu០itelnost ploch veᖐejné zelenᆰ a podporují 
zejména jejich spoleაenskou funkci (napᖐ.: obაerstvení s venkovním posezením, novinové stánky, 
dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, venkovní sportoviᘐtᆰ, pᛰjაovny sportovních potᖐeb, veᖐejná WC, tr០iᘐtᆰ, amfiteátry, 
apod.) za podmínky, ០e svou funkcí, charakterem a rozsahem odpovídají významu území a nenaruᘐují 
charakter území.

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro bydlení;
- stavby pro výrobu;
- stavby pro skladování;
- stavby pro zemᆰdᆰlství;
- stavby pro rodinnou rekreaci;
- აerpací stanice pohonných hmot.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY ZELENᆠ SOUKROMÉ ZS

hlavní vyu០ití:

Zahrady a sady.

pᖐípustné vyu០ití:

- trvalé travní porosty;
- stavby pro skladování náᖐadí a plodin z produkce sadu nebo zahrady;
- stavby a zaᖐízení pro zvýᘐení vyu០itelnosti tᆰchto ploch, zejména zahradní domky, terasy, pergoly, 

bazény, altány, skleníky, zimní zahrady apod.;
- vodní plochy a vodní toky;
- úაelové komunikace;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- nestanovuje se.

nepᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro bydlení;
- gará០;
- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení;
- stavby pro výrobu;
- stavby pro rodinnou rekreaci;
- ostatní stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním a pᖐípustným vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY ZELENᆠ PᖀÍRODNÍHO CHARAKTERU ZP

hlavní vyu០ití:

Zeleᒀ udr០ovaná v pᖐírodᆰ blízkém stavu.

pᖐípustné vyu០ití:

- pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodáᖐského významu, zejména aleje podél komunikací, 
rozptýlená zeleᒀ, meze, remízy, bᖐehové porosty apod.;

- pozemky zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu s extenzivním zpᛰsobem hospodaᖐení;
- komunikace pro pᆰᘐí;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ;
- protierozní stavby a opatᖐení.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- technická opatᖐení a stavby, které zlepᘐí podmínky pro vyu០ití území pro úაely rekreace a cestovního 
ruchu, napᖐíklad cyklistické stezky, hygienická zaᖐízení, ekologická a informaაní centra, za podmínky 
nenaruᘐení funkაnosti územního systému ekologické stability;

- stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury - liniové in០enýrské sítᆰ, úაelové komunikace 
zejména pro obhospodaᖐování zemᆰdᆰlských a lesních pozemkᛰ a pro zajiᘐtᆰní prᛰchodnosti krajiny, za 
podmínky nenaruᘐení funkაnosti územního systému ekologické stability.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ W

hlavní vyu០ití:

Povrchové vody, zejména významné vodní toky a vodní plochy, plnící funkci vodohospodáᖐskou, 
ekologicko-stabilizaაní, rekreaაní აi estetickou.

pᖐípustné vyu០ití:

- drobné vodní toky;
- bᖐehová zeleᒀ;
- vodohospodáᖐské stavby a zaᖐízení (jezy, jímací objekty, výpusti, hráze, აepy, kaskády, rybí pᖐechody, 

ochranné a opᆰrné zdi, energetická zaᖐízení apod.), vაetnᆰ staveb pro správu a provoz;
- stavby a zaᖐízení pro chov ryb;
- stavby a zaᖐízení pro rybaᖐení a vodní sporty;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- stavby a zaᖐízení související dopravní infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- nestanovuje se.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním a pᖐípustným vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY ZEMᆠDᆠLSKÉ NZ

hlavní vyu០ití:

Pozemky zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu primárnᆰ vyu០ívané za úაelem produkce, pᖐevá០nᆰ intenzivnᆰ 
obhospodaᖐovaná orná pᛰda.

pᖐípustné vyu០ití:

- intenzivnᆰ vyu០ívané travní porosty;
- trvalé a speciální kultury (sady, chmelnice, vinice apod.);
- pozemky zemᆰdᆰlské pᛰdy urაené pro zajiᘐtᆰní speciální zemᆰdᆰlské výroby (zahradnictví);
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro zemᆰdᆰlství technologicky vázané na konkrétní stanoviᘐtᆰ nezbytné 

pro obhospodaᖐování zemᆰdᆰlské pᛰdy a pro pastevectví (seníky, ០laby, jímky, silá០ní jámy, hnojiᘐtᆰ, 
skleníky, pᖐístᖐeᘐky pro dobytek apod.);

- stavby a zaᖐízení dopravní infrastruktury nezbytné pro obhospodaᖐování pozemkᛰ a k zajiᘐtᆰní 
prostupnosti krajiny (místní a úაelové komunikace, manipulaაní plochy);

- nauაné stezky;
- zeleᒀ;
- vodní plochy a vodní toky;
- protierozní stavby a opatᖐení;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- pozemky liniových staveb silniაní dopravy v místech úpravy parametrᛰ stávající komunikace za 
podmínky, ០e tato úprava významnᆰ zlepᘐí technické parametry této komunikace.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY LESNÍ NL

hlavní vyu០ití:

Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa a lesního hospodáᖐství, se zastoupením produkაních i 
mimoprodukაních funkcí.

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby a zaᖐízení lesního hospodáᖐství (stavby lesních cest, stavby hrazení bystᖐin a str០í, stavby 
odvodnᆰní lesní pᛰdy a malé vodní nádr០e v lesích);

- stavby pro provoz mobilní mechanizace související se zpracováním dᖐeva;
- stavby pro skladování související s hlavním vyu០itím;
- stavby a zaᖐízení pro chov zvᆰᖐe, stavby pro pᖐikrmování lesní zvᆰᖐe;
- technická opatᖐení a stavby, které zlepᘐí podmínky pro vyu០ití území pro úაely rekreace a cestovního 

ruchu, napᖐíklad hygienická zaᖐízení, ekologická a informaაní centra, stánky s obაerstvením, drobná 
architektura (napᖐ.: altány, krytá ohniᘐtᆰ, sochy, pomníky, rozhledny apod.);

- komunikace pro pᆰᘐí, nauაné stezky, turistické trasy, stezky pro rekreaაní sport;
- vodní plochy a vodní toky;
- protierozní stavby a opatᖐení;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ;
- stavby a zaᖐízení, které ᖐeᘐí zlepᘐení zneᘐkodᒀování odpadních vod dle zvláᘐtních pᖐedpisᛰ v souvislosti 

se stávajícími stavbami pro rodinnou rekreaci;
- stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- zemᆰdᆰlské vyu០ití na pozemcích lesního pᛰdního fondu, trvalé travní porosty a mimolesní zeleᒀ za 
podmínky, ០e se jedná o vyu០ití stávající;

- stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaაní chaty) za podmínky, ០e se jedná o stavby stávající.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

- u stávajících staveb pro rodinnou rekreaci (rekreaაních chat), je mo០né provádᆰt pouze udr០ovací 
práce a stavební úpravy; provádᆰní zmᆰn staveb je mo០né pouze za úაelem zᖐízení hygienického 
zaᖐízení (záchody, prostory pro osobní hygienu) za podmínky rozsahu pᖐístavby do 5m² zastavᆰné 
plochy, nebo za úაelem ochrany pᖐed zaplavením (nástavby);

- stavby pro rodinnou rekreaci se neoplocují.

Dalᘐí podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY PᖀÍRODNÍ NP

hlavní vyu០ití:

Zvláᘐtᆰ chránᆰná území, evropsky významné lokality a biocentra ÚSES.

pᖐípustné vyu០ití:

- pozemky zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu s extenzivním zpᛰsobem hospodaᖐení;
- pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa a lesního hospodáᖐství;
- zeleᒀ;
- vodní plochy a vodní toky;
- komunikace pro pᆰᘐí, nauაné stezky;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ;
- protierozní stavby a opatᖐení.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- technická opatᖐení a stavby, které zlepᘐí podmínky pro vyu០ití území pro úაely rekreace a cestovního 
ruchu, napᖐíklad cyklistické stezky, hygienická zaᖐízení, ekologická a informaაní centra, za podmínky 
nenaruᘐení celistvosti územní ochrany, pᖐíznivého stavu pᖐedmᆰtu ochrany v dané ploᘐe a nenaruᘐení 
funkაnosti územního systému ekologické stability;

- stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury - liniové in០enýrské sítᆰ, úაelové komunikace 
zejména pro obhospodaᖐování zemᆰdᆰlských a lesních pozemkᛰ a pro zajiᘐtᆰní prᛰchodnosti krajiny, za 
podmínky významného nenaruᘐení celistvosti územní ochrany, pᖐíznivého stavu pᖐedmᆰtu ochrany 
v dané ploᘐe a nenaruᘐení funkაnosti územního systému ekologické stability.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské NSpz

hlavní vyu០ití:

Extenzivnᆰ obhospodaᖐované pozemky ZPF, zejména trvalé travní porosty s doprovodnou krajinnou zelení, 
s produkაní a mimoprodukაní funkcí.

pᖐípustné vyu០ití:

- pozemky orné pᛰdy, sadᛰ a zahrad;
- úაelové komunikace zejména pro obhospodaᖐování zemᆰdᆰlských a lesních pozemkᛰ a pro zajiᘐtᆰní 

prᛰchodnosti krajiny;
- zeleᒀ;
- vodní plochy a vodní toky;
- komunikace pro pᆰᘐí, nauაné stezky;
- technická opatᖐení a stavby, které zlepᘐí podmínky pro vyu០ití území pro úაely rekreace a cestovního 

ruchu, napᖐíklad cyklistické stezky, hygienická zaᖐízení, ekologická a informaაní centra;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury, 
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ;
- protierozní stavby a opatᖐení.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- nestanovuje se.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním a pᖐípustným vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - sportovní NSs

hlavní vyu០ití:

Území se sportovní funkcí v krajinᆰ s omezením staveb.

pᖐípustné vyu០ití:

- pobytové louky;
- pᖐírodní sportoviᘐtᆰ;
- venkovní herní a tréninkové prostory golfových hᖐiᘐᙐ;
- bikrosové areály;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- zeleᒀ;
- vodní plochy a vodní toky;
- hygienická zaᖐízení, ekologická a informaაní centra;
- stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- nestanovuje se.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním a pᖐípustným vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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PLOCHY SPECIFICKÉ X

hlavní vyu០ití:

Pozemky, stavby a zaᖐízení pro obranu a bezpeაnost státu, civilní ochranu a vᆰzeᒀství.

pᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro opravárenské slu០by;
- parkovací a odstavné plochy, gará០e pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla;
- აerpací stanice pohonných hmot;
- místní a úაelové komunikace, manipulaაní plochy;
- komunikace pro pᆰᘐí, stezky pro rekreaაní sport;
- zeleᒀ;
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury;
- vodní plochy a vodní toky;
- stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro 

odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ.

podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití:

- stavby pro výrobu a skladování za podmínky, ០e souvisí se stavbou nebo zaᖐízením v hlavním vyu០ití;
- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení, za podmínky, ០e souvisí se stavbou nebo zaᖐízením v hlavním 

vyu០ití, zejména stavby a zaᖐízení ubytovacích zaᖐízení, stavby a zaᖐízení pro stravování, pro sport, pro 
slu០by a obchod, pro administrativu, pro vzdᆰlávání a výchovu, vᆰdu a výzkum (výcvik, ᘐkolicí 
stᖐediska) apod.;

- stavby a zaᖐízení pro bydlení za podmínky, ០e se jedná o bydlení správcᛰ budov აi areálᛰ.

nepᖐípustné vyu០ití:

- veᘐkeré stavby, zaᖐízení a აinnosti nesouvisející s hlavním, pᖐípustným a podmínᆰnᆰ pᖐípustným 
vyu០itím.

podmínky prostorového uspoᖐádání:

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.
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6.3. Stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání

Pro ochranu a rozvíjení hodnot území (pᖐedevᘐím civilizaაních, kulturních, urbanistických a 
architektonických) se stanovuje koncepce prostorového uspoᖐádání, kterou tvoᖐí:

- typ struktury zástavby (bod 6.3.1);
- maximální podla០nost zástavby (bod 6.3.2);
- koeficient zelenᆰ (bod 6.3.3);
- urbanistické kompoziაními prvky (bod 6.3.4).

6.3.1. Typ struktury zástavby

Typ struktury zástavby je stanoven pro plochy stabilizované zastavᆰného území, plochy zastavitelné a 
plochy pᖐestavby. Typ struktury zástavby je zobrazen ve výkrese Urbanistická koncepce (A.2.2) a je 
uveden v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka ploch).

Stanoveno je sedm typᛰ struktury zástavby (rozliᘐeny a oznaაeny jsou písmenným kódem):

- R – Rostlá struktura historického jádra;
- K – Kompaktní struktura;
- O – Otevᖐená struktura;
- D – Drobná kompaktní struktura;
- I – Izolovaná struktura;
- A – Areály;
- M – Volné monobloky.

Pro jednotlivé typy struktur jsou stanoveny podmínky uspoᖐádání zástavby. Podmínky jsou formulovány 
jako charakteristika typu struktury zástavby, kterou stavba nebo její zmᆰna musí naplnit.

Stanovené typy struktury zástavby jsou charakterizovány:

a) vzájemným prostorovým uspoᖐádáním objektᛰ a intenzitou zástavby pozemkᛰ; 
b) mᆰᖐítkem objektᛰ;
c) vztahem objektᛰ k veᖐejnému prostranství. 

6.3.1.1. R – Rostlá struktura historického jádra

Prostorová regulace tohoto typu struktury je pᖐedmᆰtem státní památkové péაe a ᖐídí se podmínkami 
vyhláᘐené mᆰstské památkové rezervace. Pro tento typ struktury zástavby není stanovena maximální 
podla០nost zástavby podle bodu 6.3.2.

6.3.1.2. K – Kompaktní struktura

a) Intenzivní zástavbu území tvoᖐí systém blokᛰ a veᖐejných prostranství. Budovy jsou komponovány do 
uzavᖐených nebo otevᖐených blokᛰ nebo ᖐad. Budovy v bloku dodr០ují spoleაnou uzavᖐenou stavební 
აáru, která je zároveᒀ uliაní აárou. 

b) Jednotlivé objekty zástavby proporcemi odpovídají vícepodla០ní mᆰstské zástavbᆰ, objekty jsou 
v blocích jednotného mᆰᖐítka. Zástavba bloku zpravidla vytváᖐí nezastavᆰnou plochu vnitrobloku.

c) Budovy jsou umísᙐovány zejména podél veᖐejných prostranství a jednoznaაnᆰ veᖐejné prostranství 
tvarovᆰ vymezují. Tvarování veᖐejných prostranství je rᛰznorodé a vytváᖐí podmínky pro ᘐirokou ᘐkálu 
veᖐejného vyu០ití (ulice, tᖐídy, bulváry, námᆰstí, návsi, parky, nábᖐe០í apod.). Veᖐejná prostranství 
musí být vybavena pro pobyt a pohyb pᆰᘐích a veᖐejnou zelení. Plochy vnitroblokᛰ jsou prostorem 
veᖐejným, poloveᖐejným nebo soukromým.

6.3.1.3. O – Otevᖐená struktura

a) Zástavba je tvoᖐena jednotlivými solitérními objekty, mezi kterými prochází veᖐejná prostranství. 
Solitérním objektem je i skupina hmotovᆰ propojených i nepropojených budov pro jednotné funkაní 
vyu០ití (zejména obაanské vybavení), za podmínky, ០e skupina je urbanisticky a architektonicky 
ᖐeᘐena jako celek a plochy vymezené takovou skupinou mají pᖐevá០nᆰ charakter veᖐejného 
prostranství (napᖐíklad areály staveb pro zdravotnictví, ᘐkolství, sport apod.).



72 ÚZEMNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 2

b) Objekty zástavby jsou rᛰzných mᆰᖐítek. Avᘐak zastoupení rozdílných mᆰᖐítek je ve struktuᖐe 
organizované; je mo០né urაit mᆰᖐítko, které je pro danou plochu dominantní. 

c) Tvar veᖐejných prostranství nemusí být budovami v០dy jasnᆰ vymezen. Budovy jsou volnᆰ umístᆰné 
v plochách veᖐejných prostranství zpravidla tak, aby podpoᖐily vytvoᖐení hierarchizované struktury 
veᖐejných prostranství. Síᙐ veᖐejných prostranství je zpravidla hierarchizována na obslu០ná veᖐejná 
prostranství, ve kterých je umístᆰna dopravní infrastruktura obsluhující budovy a pobytová veᖐejná 
prostranství slou០ící pro pobyt a pohyb pᆰᘐích s omezením dopravní infrastruktury. Vᘐechna veᖐejná 
prostranství musí být vybavena pro pobyt a pohyb pᆰᘐích a veᖐejnou zelení.

6.3.1.4. D – Drobná kompaktní struktura

a) Zástavba území je tvoᖐena souvislými skupinami objektᛰ, a០ blokᛰ a veᖐejných prostranství. Budovy 
tvoᖐí uzavᖐené nebo otevᖐené bloky, skupiny nebo ᖐady. Budovy dodr០ují spoleაnou uzavᖐenou stavební 
აáru, která je zároveᒀ uliაní აárou. Pᖐípustné je odsazení stavební აáry od uliაní z dᛰvodu umístᆰní 
pᖐedzahrádek pᖐed uliაní fasádu objektᛰ za podmínky, ០e pᖐedzahrádky nejsou oplocené a vizuálnᆰ 
vytváᖐí charakter veᖐejného prostranství.

b) Jednotlivé objekty zástavby jsou jednotného mᆰᖐítka, proporcemi a mᆰᖐítkem odpovídají proporcím 
zástavby rodinných domᛰ.

c) Budovy jsou umísᙐovány zejména podél veᖐejných prostranství a jednoznaაnᆰ veᖐejné prostranství 
tvarovᆰ vymezují. Tvarování veᖐejných prostranství je rᛰznorodé a vytváᖐí podmínky pro ᘐirokou ᘐkálu 
veᖐejného vyu០ití (ulice, tᖐídy, bulváry, námᆰstí, návsi, parky, nábᖐe០í apod.). Veᖐejná prostranství 
musí být vybavena pro pobyt a pohyb pᆰᘐích a veᖐejnou zelení. Pᖐípadné vnitrobloky jsou soukromé, 
zpravidla volné nebo აásteაnᆰ zastavᆰné.

6.3.1.5. I – Izolovaná struktura

a) Zástavba území je tvoᖐena systémem uzavᖐených stavebních pozemkᛰ a veᖐejných prostranství. 
Budovy jsou na pozemcích umístᆰny volnᆰ, jejich umístᆰní zpravidla respektuje jednotnou stavební 
(otevᖐenou) აáru vzhledem k veᖐejnému prostranství.

b) Jednotlivé objekty zástavby jsou jednotného mᆰᖐítka, proporcemi a mᆰᖐítkem odpovídají proporcím 
zástavby rodinných domᛰ.

c) Veᖐejná prostranství jsou zpravidla vymezena oplocením nebo budovami. Zajiᘐᙐují obsluhu 
budov technickou a dopravní infrastrukturou, musí být vybavena pro pobyt a pohyb pᆰᘐích a veᖐejnou 
zelení.

6.3.1.6. A – Areály

a) Zástavba území je tvoᖐena systémem uzavᖐených areálᛰ a veᖐejných prostranství. Budovy jsou volnᆰ 
umístᆰné v ploᘐe areálᛰ. Nelze urაit jednotnou stavební აáru.

b) Budovy jsou rᛰzné velikosti, mᆰᖐítka a charakteru.
c) Veᖐejná prostranství jsou vymezena oplocením areálᛰ nebo budovami. Volné plochy uvnitᖐ areálᛰ 

nemají charakter veᖐejného prostranství. Veᖐejná prostranství zajiᘐᙐují obsluhu areálᛰ technickou a 
dopravní infrastrukturou, jsou vybavena prvky pro pohyb pᆰᘐích a veᖐejnou zelení. Síᙐ veᖐejných 
prostranství je v maximální mo០né míᖐe spojitá a ᖐeᘐená s ohledem na zajiᘐtᆰní veᖐejné prostupnosti 
území a zamezení vzniku bariér.

6.3.1.7. M – Volné monobloky

a) Zástavba je tvoᖐena volnᆰ umístᆰnými solitérními objekty, pᖐevá០nᆰ halovými stavbami ve volném 
prostoru. Vzhledem k veᖐejnému prostranství jednotlivé budovy zpravidla sledují spoleაnou stavební 
აáru.

b) Budovy jsou velkých mᆰᖐítek, hmotou jsou kompaktní. 
c) Veᖐejné prostranství je vymezeno zpravidla pouze v prostoru hlavního prᛰაelí objektu. Veᖐejné 

prostranství musí být vybaveno pro pobyt a pohyb pᆰᘐích a zelení, ploᘐnᆰ rozsáhlé plochy pro 
parkování musí být vybaveny rastrem vzrostlé zelenᆰ.

6.3.2. Maximální podla០nost zástavby 

Je stanovena pro plochy stabilizované zastavᆰného území, plochy zastavitelné a plochy pᖐestavby. 
Maximální podla០nost zástavby je zobrazena ve výkrese Urbanistická koncepce (A.2.2).
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a) Stavby nesmí svou podla០ností pᖐekroაit stanovenou maximální podla០nost zástavby. 
b) U stávajících objektᛰ o vyᘐᘐí podla០nosti, ne០ je stanovená maximální podla០nost zástavby, je dalᘐí 

zvýᘐení podla០nosti tᆰchto staveb nepᖐípustné. 
c) Pro urაení podla០nosti staveb s konstrukაní výᘐkou vᆰtᘐí ne០ 3,30m alespoᒀ u jednoho podla០í, které 

není podla០ím v podkroví, se stanovuje tzv. pᖐepoაitatelná konstrukაní výᘐka podla០í:
Hp = 3,30m. 

Podla០nost stavby se následnᆰ vypoაte jako souაet:

- poაtu pᖐepoაitatelných podla០í, který se urაí jako podíl výᘐky stavby (mᆰᖐené od úrovnᆰ terénu 
pᖐilehlého veᖐejného prostranství po nejvyᘐᘐí horní líc nosné konstrukce posledního podla០í, které 
není v podkroví) a pᖐepoაitatelné konstrukაní výᘐky se zaokrouhlením na celá აísla v០dy nahoru. 

- a skuteაného poაtu podla០í v podkroví bez ohledu na jejich konstrukაní výᘐku (pokud stavba nemá 
podkroví, je tento poაet roven nule).

6.3.3. Koeficient zelenᆰ (KZ)

Je stanoven pro plochy zastavitelné a plochy pᖐestavby. Koeficient zelenᆰ je uveden v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka 
ploch).

Je koeficientem stanovujícím minimální podíl zelenᆰ v území. Koeficient zelenᆰ se uplatᒀuje pro ka០dý 
stavební pozemek zvláᘐᙐ.

6.3.4. Urbanistické kompoziაní prvky

jsou zobrazeny ve výkrese Urbanistická koncepce (A.2.2). 

Jsou stanoveny tyto urbanistické kompoziაní prvky a jejich podmínky:

Významná dominanta

a) Hmota dominanty mᛰ០e svou podla០ností pᖐekroაit stanovenou maximální podla០nost zástavby.

Lokální dominanta 

b) Svou výᘐkou mᛰ០e lokální dominanta pᖐesahovat maximální podla០nost zástavby a០ o 3 podla០í. 

Kompoziაní akcent 

c) Kompoziაní akcent nesmí svou podla០ností pᖐekroაit stanovenou maximální podla០nost zástavby.

Chránᆰný pohled 

d) Chránᆰný pohled nesmí být v pásmu, kde je chránᆰný, nijak vizuálnᆰ naruᘐován nebo pᖐeruᘐován. 

Chránᆰný prᛰhled

e) Chránᆰný prᛰhled nesmí být nijak vizuálnᆰ naruᘐován nebo pᖐeruᘐován po celé své linii.
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7. VYMEZENÍ VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB, VEᖀEJNᆠ 
PROSPᆠᘀNÝCH OPATᖀENÍ, STAVEB A OPATᖀENÍ 
K ZAJIᘀᙀOVÁNÍ OBRANY A BEZPEჀNOSTI STÁTU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKᛠM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a opatᖐení jsou zobrazeny ve výkresu Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a opatᖐení (A.3).

7.1. Vymezují se tyto veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby აi veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení, pro nᆰ០ lze práva 
k pozemkᛰm a stavbám vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního zákona.

7.1.1. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby pro dopravní infrastrukturu:

Doprava silniაní

DA-01: Dálnice D11 v koridoru vymezeném podle platného územního rozhodnutí vაetnᆰ 
kᖐi០ovatek s napojením na silniაní síᙐ a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-02: Pᖐelo០ka silnice I/11 - Severní tangenta od okru០ní kᖐi០ovatky u ჀKD po napojení na stávající silnici 
na severovýchodním okraji mᆰsta v prostoru Svinárek vაetnᆰ kᖐi០ovatek na trase severní tangenty 
s napojením na silniაní síᙐ a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-03: Ji០ní spojka – pᖐelo០ka silnice I/37 s poაátkem v kᖐi០ovatce Bláhovka se silnicí I/11 v Kuklenách a 
koncem v napojení na silnici I/37 (Raᘐínovu tᖐídu) vაetnᆰ kᖐi០ovatek na trase ji០ní spojky s napojením na 
silniაní síᙐ a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-04: Rozᘐíᖐení silnice I/35 v úseku mezi MUK Plotiᘐtᆰ a stávající okru០ní kᖐi០ovatkou u ჀKD na 
აtyᖐpruhovou smᆰrovᆰ rozdᆰlenou silnici a v úseku od okru០ní kᖐi០ovatky u ჀKD po napojení na II. mᆰstský 
okruh (I/31) na nedᆰlený აtyᖐpruh vაetnᆰ nezbytných demolic a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-05: Rozᘐíᖐení a pᖐestavba silnice I/31 mezi Fakultní nemocnicí a Brnᆰnskou tᖐídou v rozsahu 
souvisejícím s výstavbou kᖐi០ovatky Mileta vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-06: MUK Bᖐezhrad – dostavba stávající MUK pro mo០nost napojení Ji០ního propojení vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-07: Kᖐi០ovatka Bᖐezhrad – pᖐestavba stávající prᛰseაné kᖐi០ovatky vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-08: Kᖐi០ovatka silnice I/11 a II/308 v místᆰ odpojení Nové Kladské (pᖐelo០ky silnice II/308) vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-09: Kᖐi០ovatka silnice I/11 – spojka se severní tangentou, kᖐi០ovatka na I/11 v prostoru Svinárek se 
spojkou mezi stávající silnicí I/11 a její pᖐelo០kou (severní tangentou) a místní komunikací pᖐipojující 
Svinary a Svinárky vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-10: Spojka mezi kᖐi០ovatkami pᖐelo០ky I/11 (severní tangenty) a stávající silnicí I/11 s podjezdem 
០elezniაní trati ა. 020 vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-11:Pᖐelo០ka silnice II/308 se zaაátkem v kᖐi០ovatce se silnicí I/11, vyu០itím stávajícího nadjezdu 
Kladské ulice nad ០elezniაní tratí ა. 020 a následným vedením v proluce zástavby skladiᘐtní oblasti 
Pouchov a napojením do stávající trasy severnᆰ od Slatiny, vაetnᆰ kᖐi០ovatek na trase pᖐelo០ky a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-12: Pᖐelo០ka silnice II/324 – pᖐelo០ka Kutnohorské ulice v úseku Kukleny – Plaაice s nadjezdem nad ji០ní 
spojkou vაetnᆰ kᖐi០ovatky a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-13: Silnice III/298 10 – Tᖐebeᘐská radiála; smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající silnice v úseku od 
kᖐi០ovatky Mileta se silnicí I/31 po ji០ní hranici mᆰsta vაetnᆰ kᖐi០ovatek a jejich napojení na související síᙐ 
místních komunikací a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-14: Silnice III/29827 - smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy silnice s doplnᆰním soubᆰ០ného pruhu pro spoleაný 
provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích v úseku Malᘐova Lhota – hranice mᆰsta vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
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DA-15: Silnice III/2997 – Pouchovská radiála; východní obchvat Pouchova s poაátkem v kᖐi០ovatce s Vá០ní 
ulicí a ukonაením v pᖐestavᆰné kᖐi០ovatce západnᆰ od Piletic, smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy navazující silnice 
s doplnᆰním soubᆰ០ného pruhu pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích v úseku Piletice – Rusek vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-16: Silnice III/299 12 – Vᆰkoᘐská radiála; pᖐelo០ka silnice III/29912 od stávající kᖐi០ovatky s MK obchodní 
zóny severnᆰ od II. mᆰstského okruhu s novým podjezdem pod ០elezniაní tratí ა.020 Hradec Králové –
Týniᘐtᆰ nad Orlicí a západním obchvatem Vᆰkoᘐ a napojením do stávající trasy v kᖐi០ovatce v prostoru 
mezi restaurací U letcᛰ a obytnými domy, vაetnᆰ kᖐi០ovatek a jejich napojení na související síᙐ silnic a 
místních komunikací a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-17: Úpravy uliაního prostoru ve Vᆰkoᘐích – prostorové úpravy uliაního prostoru ul. Jana Ⴠerného 
s vlo០ením obousmᆰrnᆰ provozované koleje tram-trainu vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DA-18: Letiᘐtní bulvár – v úseku od konce obchvatu Vᆰkoᘐ (DA-16) v kᖐi០ovatce U Letcᛰ po napojení na 
stávající III/29912 v kᖐi០ovatce ji០nᆰ od Správაického písníku, vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících 
objektᛰ.

DA-19: Silnice III/2997 – pᖐelo០ka; smᆰrová a ᘐíᖐková úprava silnice s nadjezdem nad severní tangentou 
s poაátkem v kᖐi០ovatce stávající silnice s obchvatem Vᆰkoᘐ (DA-16) a koncem v kᖐi០ovatce s letiᘐtním 
bulvárem (DA-18) vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-20: Silnice III/2997 20 – pᖐelo០ka; pᖐelo០ka III/29913 v úseku od Koutníkovy ulice (I/35) po napojení do 
stávající trasy v prostoru mezi Viᘐᒀovou a Hronkovou ulicí s nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა. 041 Hradec 
Králové – Vᘐestary vაetnᆰ kᖐi០ovatky a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-21: Silnice III/29827 – ᘐíᖐková úprava silnice s doplnᆰním jednostranného chodníku v úseku od III/298 27 
na pravý bᖐeh Orlice vაetnᆰ nového mostu pᖐes Orlici, kᖐi០ovatek na zaაátku a konci úseku a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-22: Pᖐelo០ka sinice III/323 26 v Plaაicích v souladu s platným územním rozhodnutím na stavbu dálnice 
D1105 vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-23: Silnice III324 36 – smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající silnice s výstavbou soubᆰ០ného chodníku 
v prᛰjezdním úseku Chaloupkami vაetnᆰ kᖐi០ovatky a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-24: Silnice III/324 38 – úpravy silnice související s výstavbou nadjezdu nad dálnicí D11 vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-25: Nová Zelená; západní radiála mezi stávající silnicí I/11 a novou tangentou Za ᘀkodovkou západnᆰ 
od ០st Hradec Králové hlavní nádra០í, vაetnᆰ kᖐi០ovatek a jejich napojení na související síᙐ místních 
komunikací a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-26: Pra០ská tᖐída v úseku od kᖐi០ovatky Nové Zelené, Za ᘀkodovkou a radiály Temeᘐvár západnᆰ od 
Kuklenského podjezdu po kᖐi០ovatku Koruna – smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy აásti Pra០ské tᖐídy vაetnᆰ nového 
podjezdu pod ០elezniაní tratí ა. 031 Pardubice – Hradec Králové, kᖐi០ovatky Koruna a vᘐech souvisejících 
objektᛰ.

DA-27: Nová Pra០ská - zaაátek Nové Pra០ské je v kᖐi០ovatce s Kutnohorskou ulicí v Plaაicích, konec 
v kᖐi០ovatce s Novou Zelenou. Ⴠtyᖐpruhová smᆰrovᆰ nerozdᆰlená komunikace pᖐechází na smᆰrovᆰ 
rozdᆰlenou se stᖐedovým pásem pro tram-train v trase stávající ០elezniაní trati ა. 020 v úseku Plaაice –
Hradec Králové hlavní nádra០í a podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se zelení. Vᘐechny kᖐi០ovatky 
v trase jsou úrovᒀové, souაástí výstavby jsou vᘐechny související objekty.  

DA-28: Ji០ní propojení mezi MUK Bᖐezhrad na silnici I/37 (DA-07) a silnicí III/298 10 s mostem pᖐes Labe 
vაetnᆰ kᖐi០ovatky na III/298 10 a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-29: Za ᘀkodovkou – nová západní tangenta vedená západnᆰ od ០st. Hradec Králové hlavní nádra០í mezi 
Novou Zelenou a Koutníkovou ulicí vაetnᆰ kᖐi០ovatek v trase tangenty a jejich napojení na související síᙐ 
místních komunikací a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-30: Nová Pálenecká – propojení mᆰstských აástí Pra០ské pᖐedmᆰstí, Temeᘐvár, Kukleny a Svobodné 
Dvory s podjezdem ០elezniაní trati ა. 031 Pardubice – Hradec Králové a nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა. 
020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové vაetnᆰ kᖐi០ovatek v trase propojení, jejich napojení na 
související síᙐ místních komunikací a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-31: Propojení Dvorská ulice – Koutníkova ulice; pokraაování Nové Pálenecké v trase ulice K Metelce 
s napojením na Koutníkovu ulici vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.
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DA-32: Nová Vá០ní – spojnice nové Pouchovské radiály (DA-15) a pᖐelo០ky silnice II/308 (DA-11) vedená 
severnᆰ od skladiᘐtní oblasti vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ a kᖐi០ovatek pro napojení skladiᘐtní oblasti 
na novou obslu០nou komunikaci.

DA-33: Pᖐelo០ka Kydlinovské ulice – v úseku od kᖐi០ovatky stávající Kydlinovské ulice a ulice B. Martinᛰ na 
Jateაním plácku po ji០ní okraj Plácek s nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad 
Orlicí vაetnᆰ kᖐi០ovatek v trase pᖐelo០ky, jejich napojení na související síᙐ místních komunikací a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-34: Spojka Plácky – Plotiᘐtᆰ nad Labem severnᆰ od zástavby Plácek s nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა. 
031 Hradec Králové – Jaromᆰᖐ vაetnᆰ kᖐi០ovatky a ostatních souvisejících objektᛰ.

DA-35: Propojení I/37 a III/29810 (Zborovské ulice) – pokraაování ji០ní spojky (DA-03) s mostem pᖐes Labe 
a jeho inundaci vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-36: Beneᘐova tᖐída – dostavba severní აásti Beneᘐovy tᖐídy s napojením na Zborovskou ulici (III/29810) 
vაetnᆰ kᖐi០ovatky s Domeაkovou ulicí a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-37: Dvorská ulice – ᘐíᖐková úprava s doplnᆰním pruhᛰ pro podélné parkování, cyklisty a chodníkᛰ 
v úseku od pᖐipojení Nové Pálenecké po stávající silnici I/11 vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-38: Klacovská ulice – smᆰrová a ᘐíᖐková úprava stávající místní komunikace mezi Svobodnými Dvory a 
Chaloupkami vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-39: Silnice Vᘐestary – Hradec Králové; doprovodná silnice k rychlostní silnici R35 Hoᖐice – Hradec 
Králové vedená v soubᆰhu s ០elezniაní tratí ა. 041 Hradec Králové – Jiაín, napojená na komunikaაní systém 
mᆰsta v okru០ní kᖐi០ovatce u ჀKD (DA-02.1), vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-40: Pálenecká ulice - smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající ulice vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-41: MK Nová Pálenecká – Dvorská; napojení rozvojové plochy ve Svobodných Dvorech na Dvorskou, 
Novou Páleneckou a stávající Páleneckou ulici vაetnᆰ kᖐi០ovatky a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-42: Spojka Pra០ské tᖐídy a Nové Zelené; propojení stávající Pra០ské tᖐídy a Nové Zelené pᖐed veᖐejným 
prostranstvím západnᆰ od Kuklenského podjezdu vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-43: Spojka Faráᖐství – nákupní zóna Hradubická s poაátkem v kᖐi០ovatce Jungmannovy a Medkovy ulice 
ukonაená napojením na obvodovou úაelovou komunikaci nákupní zóny s podjezdem pod ji០ní spojkou 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DA-44: Piletická ulice ve Vᆰkoᘐích – rozᘐíᖐení v úseku mezi letiᘐtním bulvárem a Velkou ulicí na Pouchovᆰ 
vაetnᆰ kᖐi០ovatek a vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DA-45: Silniაní spojka Slatina – Svinárky, smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající místní komunikace s doplnᆰním 
samostatného pruhu pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-46: Propojení Hradecká – Zborovská – Fakultní nemocnice; obslu០ná komunikace vedená severnᆰ od 
Tᖐebeᘐského písníku a ukonაená pᖐed vjezdem do Fakultní nemocnice vაetnᆰ kᖐi០ovatky s III/29810 a vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DA-47: Pᖐipojení Fakultní nemocnice z okru០ní kᖐi០ovatky na III/29810 u Záchranné slu០by vაetnᆰ 
kᖐi០ovatky pᖐed vjezdem do FN a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-49: Prodlou០ení Zemᆰdᆰlská ulice do soubᆰhu s ០elezniაní tratí ა. 020 po místní komunikaci 
Kociánovice a v její trase napojení na silnici I/11 vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-50: Spojka silnice I/11 – Podhᛰrská ulice ve Svinárkách vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-51: Pᖐelo០ka Machkovy ulice v Tᖐebᘐi se zapojením do kᖐi០ovatky se Zborovskou a ᘀtefánikovou ulicí 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-60: Kᖐi០ovatka Raᘐínova tᖐída (I/37) – Veverkova, pᖐestavba kᖐi០ovatky pro napojení sportovního areálu 
na pravém bᖐehu Labe vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-61: Spojka Ⴠervený Dvᛰr – Pardubická; obslu០ná komunikace rozvojové zóny Temeᘐvár s chodníky.

DA-62: Ⴠervený Dvᛰr - smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající místní komunikace na obslu០nou komunikaci 
rozvojové zóny Temeᘐvár s podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se zelení.

DA-63: Spojka Kutnohorská – Pardubická – Nová Pra០ská – dvoupruhová obslu០ná komunikace rozvojové 
zóny mezi ji០ní spojkou a Plaაicemi s parkovacími pruhy a chodníky.  
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DA-64:  Kᖐi០ovatka na Pardubické ulici s pᖐipojením OC Hypernova a spojky z Nové Pra០ské (DA-65).

DA-65: Spojka Pardubická – Nová Pra០ská - propojení ji០ní spojky a Nové Pra០ské se stávajícím OC 
Hypernova i navr០enými rozvojovými plochami mezi ji០ní spojkou a Plaაicemi.

Pᆰᘐí doprava

DP-02: Propojení tᖐídy Karla IV – Aldis - pᆰᘐí a cyklistické propojení centra mᆰsta a zóny Aldis s novou 
lávkou pᖐes Labe pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DP-03: Propojení ᖀíაní ulice – Piletický potok – pᆰᘐí a cyklistické propojení prodlou០ené ᖀíაní ulice na 
pravém bᖐehu Labe a prostoru zaústᆰní Piletického potoka na levém bᖐehu Labe s novou lávkou pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-04: Propojení Drtinova ulice – Terminál hromadné dopravy - propojení s novou lávkou pro pᆰᘐí a 
cyklisty pᖐes severní zhlaví ០st Hradec Králové hlavní nádra០í vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-05: Propojení ulice Za ᘀkodovkou – Riegrovo námᆰstí - propojení s novou lávkou pro pᆰᘐí pᖐes ji០ní აást
kolejiᘐtᆰ ០st Hradec Králové hlavní nádra០í s vyústᆰním mezi budovami ០elezniაní stanice a poᘐty vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-06: Propojení Moravského pᖐedmᆰstí a ᘐkolského areálu u II. MO – pᆰᘐí a cyklistické propojení tᖐídy 
Edvarda Beneᘐe a ᘐkolského areálu na vnitᖐní stranᆰ II. MO s lávkou pᖐes Sokolskou ulici vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ. 

DP-09: Propojení Slezské pᖐedmᆰstí - skladiᘐtní oblast Pouchov – pᆰᘐí a cyklistické propojení Severní ulice 
a Dᖐevaᖐské ulice s podchodem pod ០elezniაní tratí ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DP-10: Pᆰᘐí propojení pᖐes Orlici - pᆰᘐí propojení jako souაást cyklistické trasy mezi ulicí bratᖐí ᘀtefanᛰ a 
systémem cyklokomunikací v prostoru mezi Malᘐovicemi a Malᘐovou Lhotou s novou lávkou pro pᆰᘐí a 
cyklisty pᖐes Orlici vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-11: Pᆰᘐí propojení pᖐes Staré Labe - pᆰᘐí propojení jako souაást cyklistické trasy Hradec Králové -
Kunᆰtická hora na levém bᖐehu Labe s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Staré Labe vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DP-12: Pᆰᘐí propojení mezi sportovními areály na Orlici - pᆰᘐí propojení mezi sportovními areály na levém 
i pravém bᖐehu Orlice v Malᘐovicích s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Orlici vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DP-13: Pᆰᘐí propojení pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku - pᆰᘐí propojení jako souაást 
cyklistické trasy vedené podél levého bᖐehu Orlice mezi Malᘐovou Lhotou a Svinary s novou lávkou pro pᆰᘐí 
a cyklisty pᖐes slepé rameno Orlice vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-14: Propojení ul. Jiᖐího Purkynᆰ - Pra០ská tᖐída - propojení pro pᆰᘐí a cyklisty s podchodem pod ០el. 
tratᆰmi ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové a ა. 031 Pardubice – Hradec Králové vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DP-15: Pᆰᘐí propojení parkoviᘐtᆰ – Biᖐiაka - propojení stávajícího parkoviᘐtᆰ osobních automobilᛰ 
s areálem rybníka Biᖐiაka vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-16: Podchod pro pᆰᘐí pod Stᖐeleckou ulicí – dostavba 4. ramene stávajícího podchodu vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

Doprava cyklistická

DC-01: prvky systému cyklistických komunikací hlavních zejména v ul. Ⴠeskoslovenské armády, 
Komenského; Veverkova, Jungmannova; Pospíᘐilova, SNP, Lipová; Diviᘐova, Tyrᘐᛰv most, Karla IV., 
Dukelská, nám. 28. ᖐíjna, S.K. Neumanna, Riegrovo nám.; Goაárova, Pra០ská, Anenské nám.; Collinova, 
lávka pᖐes Labe, ᘀkroupova, Baᙐkovo nám., Mánesova, Nerudova; Mostecká, Pra០ský most, nám. Svobody, 
Goაárova; Nezvalova, Malᘐovický most; Úprkova, U Kᖐí០ku; Orlické nábᖐe០í; 17. listopadu, lávka 
pᖐes Sokolskou, Edvarda Beneᘐe; Hradecká; Na Rybárnᆰ, most pᖐes Labe a dále k ji០ní spojce smᆰr Tᖐebeᘐ; 
Jiᖐího Purkynᆰ, podchod pod ០elezniაními tratᆰmi, Nová Za ᘀkodovkou; lávka pᖐes severní აást ០elezniაní 
stanice Hradec Králové hl.n.; U Koruny; Nová Zelená; Nová Pra០ská; Pardubická, Vlაkovická; Koutníkova; 
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Collinova, ᘀimkovy sady, podchod pod II. mᆰstským okruhem, podél Piletického potoku, Pouchovská, 
Velká; Buzulucká, Pouchovská, Orlická; Kladská; Pᖐímská; Mrᘐtíkova; podél Labe od Pᖐedmᆰᖐic nad Labem 
k vᆰkoᘐskému poldru, kamenný most pᖐes Labe, Machkova, K Labi, kolem starých labských ramen k Labi a 
dále smᆰr Vysoká nad Labem; Zelená od Stᆰ០er, Na Obაinách, Hradeაnice; od fakultní nemocnice podél 
Labe, lávka pᖐes Staré Labe a dále smᆰrem k Labské stezce; od II. mᆰstského okruhu podél Orlice, lávka 
pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku a dále a០ po ០elezný most ve Svinarech, Stᖐíbrná; Úprkova, 
Stᖐíbrný potok; Na Hrázce, pᖐi okraji novohradeckých lesᛰ ke Stᖐíbrnému rybníku a dále lesem smᆰr Bᆰleა 
nad Orlicí; ji០ní spojka, Na Bláhovce, stávající silnice I/11, severní tangenta po Kotrაovu, Kotrაova, Petra 
Jilemnického, severní tangenta pᖐes labskou nivu, Jana Ⴠerného, Piletická, Velká, Vá០ní, Kladská, Nová
Kladská, pᖐes orlickou nivu s vyu០itím lávky pᖐes Orlici, podél východního okraje Malᘐovic a dále lesem, 
pᖐes území Na Plachtᆰ s vyu០itím stávající cesty, Palachova, ᘀtefánikova, Hradecká, Machkova, K Labi;

DC-02: prvky systému cyklistických komunikací doplᒀkových zejména v ul. Eliᘐაino nábᖐe០í, Rokycanova; 
Pajkrova floᘐna; Labská kotlina; Jungmannova; spojnice Veverkova - Moruᘐovka; Nerudova; Jiráskovo 
nám., Podᆰbradova; Prokopa Holého, Honkova; Kuklenská, Na Rybárnᆰ; Medkova, Bezruაova, pᖐes území 
Temeᘐvár, Pardubická, Anenské nám., Zdeᒀka Wirtha, U Svodnice, pᖐes území Nová Zelená, K Metelce a 
dále a០ na Petra Jilemnického; Zelená; Pra០ská; Za ᘀkodovkou; Gogolova, Tomáᘐkova; Zahrádkáᖐská, 
Drtinova a dále smᆰr Koutníkova; podél Malého labského náhonu v úseku Za ᘀkodovkou - Pra០ská, 
Machovcova, dále smᆰrem k Pardubické a podél Malého labského náhonu a០ k bývalému mlýnu Temeᘐvár; 
Hoᖐická, Bla០íაkovo nám., Na Okrouhlíku; Dvorská; Prᛰmyslová, Vanაurovo nám.; ᖀíაní, lávka pᖐes Labe, 
podél Piletického potoku; ᘀimkova, Buzulucká; Akademika Bedrny, Jana Ⴠerného; Spoᖐilovská; Pouchovská; 
K Zastávce; od hlavní cyklokomunikace pᖐi Piletickém p. smᆰr Vᆰkoᘐe, podchod pod ០elezniაní tratí ა. 020, 
ᘀiroká; Severní, Mysliveაkova; podchod pod ០elezniაní tratí ა. 020, Dᖐevaᖐská; Hradební, Víta Nejedlého; 
Ji០ní; Bratᖐí ᘀtefanᛰ; od fakultní nemocnice pᖐes Zborovskou smᆰr Edvarda Beneᘐe; Jana Masaryka a dále 
smᆰr Hradecká a Zborovská, pᖐes navrhovaný univerzitní kampus a podél fakultní nemocnice; Na Brnᆰ; 
Jungmannova, dále smᆰr komerაní zóna Hradubická a pᖐes tuto zónu, Bᖐezhradská, Grégrovo nám.; ji០ní 
spojení smᆰr Tᖐebeᘐ a Roudniაka; Ⴠervený Dvᛰr, Borovinka; spojení rekreaაní areál Plaაický písník - Malý 
labský náhon; od Honkovy smᆰrem k Malému labskému náhonu a podél nᆰho, dále lesem, Borovinka; 
Kutnohorská; Dvorská, Klacovská a dále smᆰr Bᖐíza; Petra Jilemnického; od Koutníkovy pᖐes ០elezniაní traᙐ 
ა. 041, Husitská, U Náhona a dále podél Malého labského náhonu, s odboაením k pᖐejezdu pᖐes ០elezniაní 
traᙐ ა. 031, Na Valᘐe, Klidná; Nová Kydlinovská, Kydlinovská, Nová Pᖐedmᆰᖐická, Pᖐedmᆰᖐická; Cimlerova, 
Plotiᘐᙐská; Vᆰkoᘐská, Za Kostelem; Jana Ⴠerného a dále smᆰr Pᖐedmᆰᖐice nad Labem; pᖐes Nové Vᆰkoᘐe a 
dále smᆰrem k Ornstovým jezerᛰm a០ po Jana Ⴠerného; podél letiᘐtᆰ; Piletická, Na Dubech, severní 
tangenta a dále smᆰr Rusek, Jaromᆰᖐská; Piletická a dále smᆰr Slatina; Bratᖐí ᘀtefanᛰ smᆰr Svinary, 
Podhᛰrská, most pᖐes Orlici; Svinarská, Nová Svinarská, Nová Slatinská; Lhotecká, Stᖐíbrná; Stᖐíbrný potok; 
Brnᆰnská; od Brnᆰnské smᆰr rybník Plachta, Na Plachtᆰ, Na Cviაiᘐti; od Palachovy po východním okraji 
lesoparku smᆰr Kluky; spojnice pᖐes lesopark; podél sídliᘐtᆰ Tᖐebeᘐ, Zborovská; Hlavní; Roudniაská; 
k Polabinám a dále ji០ní spojení smᆰr Bᖐezhrad; pᖐímé spojení severní tangenta - letiᘐtᆰ; Vlაkovická smᆰr 
Praskaაka; z Piletické smᆰr Bukovina; Librantická smᆰr Librantice; od II. mᆰstského okruhu podél Orlice, 
lávka pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku a dále a០ po ០elezný most ve Svinarech; spojení mezi 
Orlicí a Lhoteckou; ze Stᖐíbrné smᆰr Bleᘐno; K Lesu a dále smᆰr Orlická cyklotrasa; novohradeckými lesy ve 
stopᆰ cyklotrasy ა. 4196, Pᖐemyslova, Svatováclavské nám., Husova, Zámeაek, Roudniაská a dále lesem 
smᆰr Vysoká nad Labem; Lesní a dále novohradeckými lesy smᆰr Stᖐíbrný rybník a Svinary; novohradeckými 
lesy ve stopᆰ cyklotrasy ა. 4258; spojení mezi cyklotrasami ა. 4196 a 4258; odboაka z cyklotrasy ა. 4196 
smᆰr Hodᆰᘐovice; severoji០ní spojnice v novohradeckých lesích v prostoru mezi lokalitou Na Plachtᆰ a 
lesním hᖐbitovem; západovýchodní spojnice v novohradeckých lesích mezi Hradeაnicí a Píseაnicí; Mu០íkova 
a dále novohradeckými lesy na jih; Dolní a dále podél rybníkᛰ Roudniაka, Datlík a Cikán smᆰrem k rybníku 
Biᖐiაka; Labská louka, Zborovská, V Mlejnku smᆰr Vysoká nad Labem; od kᖐi០ovatky Bᖐezhradské a Rovné 
smᆰrem k Opatovickému písníku.

Doprava ០elezniაní

DD-01: Zdvoukolejnᆰní trati ა. 020 Hradec Králové hlavní nádra០í – Týniᘐtᆰ nad Orlicí vაetnᆰ 
zastávek tram-train, podchodᛰ pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DD-02: Zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 Pardubice – Hradec Králové hlavní nádra០í vაetnᆰ zastávek tram-train, 
podchodᛰ nebo lávek pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ.

DD-03: Zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 Hradec Králové hlavní nádra០í – Jaromᆰᖐ vაetnᆰ zastávky tram-train, 
podchodu nebo lávky pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ.
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DD-04: Pᖐelo០ka trati ა. 020 v úseku Praskaაka – Hradec Králové, hlavní nádra០í do soubᆰhu s Opatovickou 
spojkou a tratí ა. 031 Pardubice – Hradec Králové se zapojením do ji០ního zhlaví ០st Hradec Králové hlavní 
nádra០í vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DD-05: Optimalizace a modernizace trati ა. 041 Hradec Králové – Jiაín vაetnᆰ elektrizace trati v úseku 
Hradec Králové – Vᘐestary, zastávek tram-train, podchodᛰ nebo lávek pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících 
objektᛰ.

7.1.2. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby pro technickou infrastrukturu:

Zásobování území vodou

TV-01: významný vodovodní ᖐad - propojení DN 300 vodovodního ᖐadu DN 200 na Pra០ské tᖐídᆰ podél 
silnice I/11 s ᖐadem DN 600 od ჀS Frantiᘐek;
TV-02: významný vodovodní ᖐad - propojení DN 300 vodovodního ᖐadu DN 200 na Pardubické ulici podél 
návrhu Ji០ní spojky s ᖐadem DN 300 (vychází z ᖐadu DN 600 pro ჀS Frantiᘐek);
TV-03: významný vodovodní ᖐad - propojení vodovodního ᖐadu DN 300 podél návrhu Ji០ní spojky s ᖐadem 
v Kuklenské ulici DN 600 pro zásobování rozvojových ploch;
TV-04: významný vodovodní ᖐad - propojení vodovodního ᖐadu DN 200 podél Raᘐínovy tᖐídy s ᖐadem u 
hypermarketu DN 200;
TV-05: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z Pálenecké ulice z ᖐadu DN 
200;
TV-06: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z Kalendovy ulice z ᖐadu DN 
300;
TV-07: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z ulice Jana Ⴠerného z ᖐadu 
DN 150;
TV-08: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z ulice Jana Ⴠerného z ᖐadu 
DN 200.

Odkanalizování území

TK-01: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka – prodlou០ení pᖐítoku Malého Labského náhonu pro odvádᆰní 
deᘐᙐových vod z rozvojových ploch;
TK-02: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Kampelíkovᆰ ulici;
TK-03: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Pardubické ulici;
TK-04: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do Malého 
Labského náhonu;
TK-05: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace na Pra០ské tᖐídᆰ;
TK-06: významná kanalizaაní stoka - prodlou០ení stávající splaᘐkové kanalizaაní stoky pro odvádᆰní 
splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch v Koutníkovᆰ ulici;
TK-07: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do Melounky;
TK-08: významná kanalizaაní stoka - prodlou០ení splaᘐkové tlakové kanalizaაní stoky pro odvádᆰní 
splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do stávající kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
TK-09: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do pᖐítoku 
Piletického potoka;
TK-10: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojové plochy do 
stávající kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
TK-12: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Kuklenské ulici;
TK-13: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Medkovᆰ ulici;
TK-17: významná kanalizaაní stoka - propojení významné kanalizaაní stoky CI v ulici 17. listopadu;
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TK-18: აerpací stanice odpadních vod pro odvádᆰní splaᘐkových vod z rozvojových ploch do stávající 
tlakové kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
TK-19: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových vod z Vysoké nad Labem do významné 
kanalizaაní stoky F.

Odpadové hospodáᖐství

TO-01: zaᖐízení pro nakládání s odpady - kompostárenský provoz a úpravna smetkᛰ Technických slu០eb 
Hradec Králové v prostoru mezi Skladiᘐtní oblastí a severní tangentou na Slezském Pᖐedmᆰstí;
TO-02: zaᖐízení pro nakládání s odpady - tᖐídírna plastᛰ a papíru Hradeckých slu០eb, a.s. v severním 
sousedství souაasného areálu Hradeckých slu០eb, a.s. na Slezském Pᖐedmᆰstí;
TO-03: zaᖐízení pro nakládání s odpady - sbᆰrný dvᛰr Hradeckých slu០eb, a.s. v sousedství areálu 
ჀOV v Tᖐebᘐi;
TO-04: zaᖐízení pro nakládání s odpady - pᖐekladiᘐtᆰ komunálního odpadu vაetnᆰ kompostárenského 
provozu a úpravny smetkᛰ vedle obalovny a skládky kameniva mezi Plaაickým písníkem a Bᖐezhradem.

Zásobování elektrickou energií:

TE-01: vedení distribuაní soustavy 110 kV - venkovní vedení 110 kV v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí, Svinary a 
Bleᘐno pro napájení nové transformovny TR HK-VY Hradec Králové Východ. Pᖐipojení dvojitým venkovním 
vedením smyაkou ze stávajícího venkovního dvojitého vedení 110 kV ა. 1195 a 1196 Týniᘐtᆰ n/O –
Neznáᘐov;
TE-02: významná elektrická stanice - transformovna 110/35 kV TR HK-VY Hradec Králové Východ, v k.ú. 
Slezské Pᖐedmᆰstí;
TE-03: vedení distribuაní soustavy 110 kV - venkovní vedení 110 kV v k.ú. Stᆰ០ery, Plaაice a Kukleny pro 
napojení nové transformovny TR HK-ZA Hradec Králové Západ. Pᖐipojení dvojitým venkovním vedením 
smyაkou ze stávajícího venkovního dvojitého vedení 110 kV ა. 1161 a 1162 Elektrárna Opatovice –
Rozvodna Vᘐestary;
TE-04: významná elektrická stanice – transformovna 110/35 kV TR HK-ZA Hradec Králové Západ v k.ú. 
Kukleny;
TE-05: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z venkovního vedení 35 kV ke 
sto០árové transformovnᆰ ა. TS 058 letiᘐtᆰ KVUSS na úsekový odpínaა na sloupu ა. 14 pᖐed sto០árovou 
transformovnou ა. TS 0722 Piletice Suᘐka v k.ú. Pouchov, Rusek a Piletice;
TE-06: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV mezi rohovým sloupem ა. 2 
venkovního vedení 35 kV v ulici Kladská ve Slatinᆰ a sloupem se stávajícím svodem do kabelu pro blokovou 
transformovnu ა. TS 1390 Safari v k.ú. Slatina a Slezské pᖐedmᆰstí;
TE-07: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z transformovny ა. TS 0905 U 
Lípy do zastavitelné plochy typu B – bydlení v ji០ní აásti Malᘐovy Lhoty v k.ú. Malᘐovice a Malᘐova Lhota;
TE-08: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - venkovní vedení 35 kV pro pokraაování venkovního 
vedení do transformovny ა. TS 0778 Obalovna do zastavitelné plochy OS – obაanské vybavení - sportovní 
zaᖐízení v k.ú. Plaაice a Bᖐezhrad;
TE-09: významná elektrická stanice - pᖐechodová transformovna na venkovním vedení 35 kV ა. VN 372 
Rozvodna Vᘐestary – pᖐechodová transformovna ა. TS 0343 ZVÚ v ulici K Metelce v k.ú. Svobodné Dvory;
TE-10: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - pᖐelo០ka venkovního vedení ა. VN 372 do kabelových 
vedení 35 kV. Venkovní vedení se ukonაí v ulici K Metelce v novᆰ vybudované pᖐechodové transformovnᆰ a 
nahradí se kabely 35 kV a០ do stávající pᖐechodové transformovny ა. TS 0343 ZVÚ. Venkovní vedení se 
nahradí kabelovými vedeními 35 kV, která propojí stávající dotაené transformovny TS 0641, TS 0741, 
TS 0149, TS 1188, TS 1358, TS 0691 a TS 0696 a pᖐipojí novᆰ navr០enou transformovnu v areálu nového 
závodu ZVU, a.s. Pᖐelo០ka venkovního vedení si vy០ádá výmᆰnu stávajících sto០árových transformoven za 
kabelové;
TE-11: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - pᖐelo០ka venkovního vedení ა. 374 v k.ú. Plotiᘐtᆰ 
n.L.;
TE-13: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do transformovny ა. TS 1188 v k.ú. Kukleny a Svobodné Dvory;
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TE-14: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do nové pᖐechodové transformovny v ulici K Metelce v k.ú. Kukleny a Svobodné Dvory;
TE-15: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1178 Cerea v k.ú. Kukleny;
TE-16: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1181 Arrow Bláhovka v k.ú. Kukleny a Plaაice;
TE-17: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV propojující stávající 
transformovnu ა. TS 1300 CPS Bláhovka se stávající transformovnou ა. TS 1002 Rychlírna v k.ú. Plaაice a 
Kukleny;
TE-18: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV propojující stávající 
transformovnu ა. TS-1270 OC Kukleny se stávající transformovnou ა. TS 1024 Kukleny námᆰstí v k.ú. 
Kukleny;
TE-19: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1028 HK 4 Markova v k.ú. Kukleny;
TE-20: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do zastavitelných ploch na Pra០ském Pᖐedmᆰstí (Ⴠervený dvᛰr), k.ú. Kukleny a Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí, s pᖐipojením do stávající transformovny ა. TS 0107 HK2 U Jelena a ukonაením na venkovním 
vedení 35 kV mezi odboაným sto០árem a stávající transformovnou ა. TS 683 Malý Bᖐezhrad písník;
TE-21: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy SV – smíᘐené obytné venkovské na jihu Slatiny v k.ú. Slezské 
Pᖐedmᆰstí a Slatina;
TE-22: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy SM – smíᘐené obytné mᆰstské do stávající transformovny ა. TS 0038 
Letiᘐtᆰ HTS v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí, Slatina, Piletice a Pouchov;
TE-23: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV ze stávající transformovny ა. 
TS 0038 Letiᘐtᆰ HTS do zastavitelné plochy SM – smíᘐené obytné mᆰstské (Správაice) s ukonაením na 
stávajícím venkovním vedení 35 kV ke stávající transformovnᆰ ა. TS 0340 Správაice v k.ú. Pouchov, 
Rusek a Vᆰkoᘐe;
TE-24: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV ze stávající transformovny ა. 
TS 0814 Vᆰkoᘐe do zastavitelné plochy B – bydlení (Vᆰkoᘐe) v k.ú. Vᆰkoᘐe;
TE-25: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy V – výroba na východᆰ Skladiᘐtní oblasti v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí.

Zásobování území plynem

TP-01: významný plynovod STL - prodlou០ení STL plynovodního ᖐadu západnᆰ od letiᘐtᆰ;
TP-02: významný plynovod STL - pᖐelo០ka STL plynovodu (pᖐelo០ka navazuje na TP-03) vedená ji០nᆰ od 
Piletické ulice;
TP-03: významný plynovod STL - pᖐelo០ka STL plynovodu DN 300 ji០nᆰ od Piletické ulice;
TP-04: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod DN 90 v úseku mezi ulicemi Lhotecká a 
Stᖐíbrná;
TP-05: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod DN 200/225 vedený ulicemi Kmochova, 
Úprkova a Na Hrázce, plynovod je napojen na RS Malᘐova Lhota a navazuje na propojovací plynovod TP-06;
TP-06: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený ulicemi Náhon a Na Obაinách, plynovod 
propojuje RS HK Malᘐovice I a RS HK Malᘐovice II;
TP-07: významný plynovod STL - prodlu០uje stávající STL plynovodní ᖐad v Honkovᆰ ulici a vede 
jihovýchodnᆰ do Bezruაovy ulice, dále ulicí Odlehlou do stávající RS HK Labská kotlina II Faráᖐství;
TP-08: významný plynovod STL v oblasti „Temeᘐvár“, navazující na TP – 07;
TP-09: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 100 od RS Bᖐezhrad smᆰrem na severozápad k Pra០ské 
tᖐídᆰ;
TP-10: významný plynovod STL v rozvojové lokalitᆰ „Nová Zelená“, navazující na TP -11;
TP-11: významný plynovod STL mezi novou RS „Smeᙐák“ a ruᘐenou RS HK Svobodné Dvory;
TP-12: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený ulicemi Koutníkova a P. Jilemnického;
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TP-13: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený Koutníkovou ulicí a podél bývalého 
areálu ჀKD, plynovod bude napojen na RS Plotiᘐtᆰ nad Labem;
TP-14: významný plynovod STL - propojení STL plynovodu DN 300 a RS Plotiᘐtᆰ nad Labem;
TP-15: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 300 mezi regulaაními stanicemi RS ჀKD Plotiᘐtᆰ a 
RS Plotiᘐtᆰ nad Labem;
TP-16: regulaაní stanice plynu VTL/STL „Smeᙐák“ (10 000 m3/h);
TP-17: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 500 vedená na západ od nové trasy dálnice D11.

Zásobování území teplem

TT-01: významné vedení systému CZT - horkovod vedený podél západního obchvatu Vᆰkoᘐ a dále na západ 
od letiᘐtᆰ;
TT-02: významné vedení systému CZT - horkovod vedený Koutníkovou ulicí k areálu bývalého ჀKD 
v Plotiᘐtích nad Labem;
TT-03: významné vedení systému CZT - pᖐelo០ka stávajícího horkovodu vedeného ulicí Za ᘀkodovkou;
TT-04: významné vedení systému CZT - horkovod v lokalitᆰ „Nová Zelená“ vedený od kᖐi០ovatky ulic 
Goაárova a Za ᘀkodovkou smᆰrem na západ;
TT-05: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování oblasti Pra០ského Pᖐedmᆰstí a mezi 
Plaაicemi a Kukleny, propojený s TT-04 a TT-06;
TT-06: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit na jihovýchod 
od Plaაic, propojený s TT-05;

TT-07: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví B a D mezi tᖐídou Antonína Dvoᖐáka 
a ulicí Na Okrouhlíku;

TT-08: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví A a C mezi tᖐídou Víta Nejedlého a 
Vᘐesportovním stadionem;

TT-09: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví A a D mezi Tᖐídou SNP a Skladiᘐtní 
oblastí (za Feronou);

TT-10: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit podél tratᆰ 
Hradec Králové - Letohrad, propojený s TT-09.

7.1.3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení pro zalo០ení prvkᛰ územního systému ekologické stability:

Jako veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení ke stabilizaci a zalo០ení prvkᛰ územního systému ekologické stability 
územní plán vymezuje vᘐechny prvky ÚSES, vyjma tᆰch, které se nacházejí na PUPFL, kde je hospodaᖐení 
s regulací USES zakotveno v závazném Lesním hospodáᖐském plánu pᖐísluᘐných porostᛰ.

Ⴠíslo 
skladebného 

prvku

Název skladebného 
prvku

typ 
prvku Stabilita výmᆰra prvku USES

11 Slatina LC nestabilní ploᘐný trvalý porost trav a bylin bez dᖐevin
12 Mezi mosty LC nestabilní liniový trvalý porost trav a bylin bez dᖐevin
16 Plaაický písník LC nestabilní liniový porost dᖐevin
25 Úvozová cesta LC nestabilní ploᘐný porost dᖐevin 

32 Bohdaneა LC nestabilní
ploᘐný porost trav a bylin s vtrouᘐenými dᖐevinami 
solitérním

36 Vᆰkoᘐe LC nestabilní liniový porost dᖐevin
42 Správაice RC 982 RC nestabilní liniový porost dᖐevin
44 HO 55 RK nestabilní sady

52
Ústí Piletického 
potoka LC stabilní ploᘐný porost dᖐevin 

53 Piletický potok LK stabilní liniový porost dᖐevin
55 U Starého Labe LK nestabilní ploᘐný porost dᖐevin 
73 Kopec sv. Jana LK nestabilní ploᘐný porost dᖐevin 
76 Plaაice LK nestabilní liniový trvalý porost trav a bylin bez dᖐevin
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Ⴠíslo 
skladebného 

prvku

Název skladebného 
prvku

typ 
prvku Stabilita výmᆰra prvku USES

77 RK 1278 RK nestabilní ploᘐný porost dᖐevin 
79 Labský náhon LK nestabilní liniový porost dᖐevin

81
Chaloupská 
svodnice LK nestabilní liniový porost dᖐevin

82 Úvozová cesta LK nestabilní ploᘐný trvalý porost trav a bylin bez dᖐevin
88 Piletický potok LK nestabilní liniový trvalý porost trav a bylin bez dᖐevin

89 Piletický potok LK nestabilní
liniový porost trav a bylin s vtrouᘐenými dᖐevinami 
solitérními

90 Piletický potok LK stabilní liniový porost dᖐevin
91 Piletický potok LK stabilní liniový porost dᖐevin
96 Za skladiᘐtní oblastí LK nestabilní
99 Na rozhraní LK stabilní liniový trvalý porost trav a bylin bez dᖐevin

100 Na rozhraní LK stabilní liniový trvalý porost trav a bylin bez dᖐevin

7.1.4. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a opatᖐení pro sni០ování ohro០ení v území povodnᆰmi a jinými 
pᖐírodními katastrofami a ke zvyᘐování retenაních schopností území:

PP-01: suchá retenაní nádr០ Plotiᘐtᆰ na toku Melounky v k.ú. Plotiᘐtᆰ nad Labem;
PP-02: suchá retenაní nádr០ Svobodné Dvory na toku Chaloupské svodnice v k.ú. Kukleny a Svobodné 
Dvory;
PP-03: suchá retenაní nádr០ Svᆰtí na Svᆰtské svodnici, pᖐítoku Melounky, v k.ú. Plotiᘐtᆰ nad Labem;
PP-04: suchá retenაní nádr០ Plaაice na Plaაickém potoku v k.ú. Plaაice;
PP-05: suchá retenაní nádr០ na toku Biᖐiაky nad rybníkem Biᖐiაka v k.ú. Nový Hradec Králové;
PP-06: suchá retenაní nádr០ na pᖐítoku Biᖐiაky v k.ú. Nový Hradec Králové;
PP-07, PP-08, PP-09, PP-10, PP-11: suché retenაní nádr០e na bezejmenných drobných vodních tocích 
v k.ú. Nový Hradec Králové;
PP-12: ochranná protipovodᒀová hráz na levém bᖐehu Plaაického potoku v k.ú. Bᖐezhrad.

7.2. Územním plánem se nevymezují veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení pro ochranu archeologického, 
kulturního a pᖐírodního dᆰdictví, stavby a opatᖐení k zajiᘐᙐování obrany a bezpeაnosti státu a 
území pro asanace, pro které lze vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního zákona.
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8. VYMEZENÍ DALᘀÍCH VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB 
A VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH OPATᖀENÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PᖀEDKUPNÍ PRÁVO

Územní plán nevymezuje veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení, pro které lze uplatnit 
pᖐedkupní právo.
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9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ ÚZEMNÍCH 
REZERV A STANOVENÍ MO័NÉHO BUDOUCÍHO VYU័ITÍ

K zajiᘐtᆰní podmínek pro mo០né budoucí vyu០ití se vymezují plochy a koridory územních rezerv na Výkrese 
základního აlenᆰní území (A.1) a v Hlavním výkrese (A.2.1). V tᆰchto plochách nesmí být stávající vyu០ití 
mᆰnᆰno zpᛰsobem, který by znemo០nil nebo podstatnᆰ ztí០il pᖐedpokládané budoucí vyu០ití

9.1. Vymezují se tyto územní rezervy:

a) R68.10 definována pro plochu rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci, ve prospᆰch 
rekreaაního areálu s koupaliᘐtᆰm po doslou០ení stávajícího výrobního areálu.

a) R79.23 definována pro plochu smíᘐenou obytnou – venkovskou, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby 
Plotiᘐtᆰ, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.

b) R69.08 definována pro plochu smíᘐenou obytnou – venkovskou, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby 
Plotiᘐtᆰ, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.

c) R69.16 definována pro plochu smíᘐenou obytnou – venkovskou, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby 
Pláckᛰ, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.

d) R69.43 definována pro plochu smíᘐenou obytnou – mᆰstskou, ve prospᆰch rozᘐíᖐení kompaktní smíᘐené 
obytné zástavby Vᆰkoᘐ, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství, pᖐiაem០ tato 
rezerva bude vyu០ita a០ po naplnᆰní okolních návrhových ploch zástavby Vᆰkoᘐ.

e) R69.59 definována pro plochy výrobní po naplnᆰní okolních návrhových ploch výroby a obაanského 
vybavení – komerაní zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlá v oblasti u letiᘐtᆰ.

f) R59.08, R59.11 definovány pro plochy smíᘐené obytné – mᆰstské, vაetnᆰ územních rezerv pro sít 
koridorᛰ veᖐejných prostranství ve prospᆰch budoucího dotvoᖐení zástavby ji០nᆰ od letiᘐtᆰ s dᛰrazem 
na vytvoᖐení kvalitního mᆰstského prostoru v Piletické ulici.

g) R49.05, R49,06, R49.07 definovány pro plochy lesní, ve prospᆰch propojení lesních komplexᛰ Ouliᘐtᆰ a 
Dehetník v severovýchodní აásti mᆰsta.

h) R70.07 definována pro plochy smíᘐené obytné – mᆰstské, respektive rozᘐíᖐení smíᘐené zástavby kolem 
3.okruhu v návaznosti na Svobodné Dvory, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných 
prostranství.

i) R70.124 definována pro plochy bydlení, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby Svobodných dvorᛰ po 
naplnᆰní návrhové plochy na východ od této plochy, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných 
prostranství

j) R50.05 definována pro plochy výroby, respektive rozᘐíᖐení skladiᘐtní oblasti.
k) R40.08 definována pro plochy bydlení, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby Slatiny, vაetnᆰ územních 

rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.
l) R41.22 definována pro plochy bydlení, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby Svinar, vაetnᆰ územních 

rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.
m) R41.24 definována pro plochu veᖐejného prostranství – veᖐejná zeleᒀ, respektive park s vybaveností ve 

prospᆰch obytné zástavby Svinar a plochy územní rezervy R41.24.
n) R50.07 definována pro plochu dopravní infrastruktury – silniაní pro zachování výhledové mo០nosti 

výstavby Pouchovské radiály v úseku od Severní ulice po ០elezniაní traᙐ ა. 020 vაetnᆰ nadjezdu.
o) R60.03 definována pro plochu dopravní infrastruktury - silniაní pro zachování výhledové mo០nosti 

výstavby Pouchovské radiály podél Piletického potoka v úseku od ០elezniაní trati ა. 020 po Vá០ní ulici.
p) R50.39 definována pro plochu dopravní infrastruktury – silniაní pro zachování výhledové mo០nosti 

prodlou០ení Pospíᘐilovy tᖐídy ke kᖐi០ovatce se silnicí I/33 (severní tangenta).

9.2. Vymezují se tyto koridory územních rezerv:

a) R78.02, R79.01, R79.02 definována pro koridor dopravní infrastruktury - silniაní pro zachování 
výhledové mo០nosti zapojení severní tangenty v úseku od kᖐi០ovatky na I/33 do MÚK Plotiᘐtᆰ dálnice 
D11 a rychlostní silnice R35
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10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ, VE KTERÝCH JE
PROVᆠᖀENÍ ZMᆠN JEJICH VYU័ITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

10.1. Pro ní០e vymezené plochy a koridory je podmínkou pro rozhodování nutnost provᆰᖐit zmᆰny 
jejich vyu០ití územní studií:

a) Jsou vymezeny tyto územní studie k provᆰᖐení podrobnᆰjᘐího ᖐeᘐení vybraných dopravních staveb 
(mᆰstských bulvárᛰ) a jejich návaznosti na okolní zástavbu, ve kterých bude provᆰᖐeno zejména 
navr០ení dostateაnᆰ ᘐirokého koridoru pro pᆰᘐí, cyklisty, motorová vozidla, pᖐípadnᆰ pro tram train, 
provᆰᖐení, popᖐípadᆰ navr០ení stromoᖐadí, ᖐeᘐení odstavování a parkování vozidel, osvᆰtlení, stanovení 
hmotového ᖐeᘐení okolní zástavby, vymezení pozemkᛰ, staveb a zaᖐízení pᖐedevᘐím pro veᖐejné 
vybavení a vymezení pozemkᛰ pro veᖐejná prostranství:
US-01: zanádra០ní prostor – západ;
US-02: zanádra០ní prostor – jih;
US-03: Nová Zelená;
US-04: Nová Pra០ská;
US-05: Koutníkova;
US-07: letiᘐtní bulvár – letiᘐtᆰ;
US-08: letiᘐtní bulvár – Vᆰkoᘐe;
US-09: u nemocnice.

b) Jsou vymezeny tyto územní studie k provᆰᖐení podrobnᆰjᘐího ᖐeᘐení vybraných lokalit, ve kterých 
bude provᆰᖐeno zejména stanovení hmotového ᖐeᘐení zástavby, vymezení pozemkᛰ, staveb a zaᖐízení 
pᖐedevᘐím pro veᖐejné vybavení a vymezení pozemkᛰ pro veᖐejná prostranství:
US-10: Zahrádkáᖐská;
US-11: Drtinova;
US-12: Nová Pálenecká – sever;
US-14: Bláhovka;
US-15: areál volného აasu Plaაice – Borovinka;
US-16: Bᖐezhrad u trati;
US-17: Plácky – jih;
US-18: Montas;
US-19: u Piletického potoka;
US-20: Pilnáაkova;
US-21: Tesla;
US-22: Temeᘐvár – východ;
US-23: ukonაení Beneᘐovy tᖐídy;
US-24: koleje univerzitního kampusu;
US-25: Zborovská;
US-26: Roudniაka – východ;
US-27: Terronic;
US-28: VOZ;
US-29: Orlická plovárna;
US-30: Brnᆰnská;
US-31: Malᘐova Lhota východ;
US-32: Svobodné Dvory;
US-33: rekreaაní areál U Labe;
US-34: Kopec sv. Jána;
US-35: Podzámაí;
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US-36: Eliᘐაino nábᖐe០í.
c) Je vymezena tato územní studie k provᆰᖐení podrobnᆰjᘐího ᖐeᘐení areálu národního centra pro 

krizovou pᖐipravenost, ve které bude provᆰᖐeno zejména navr០ení hmotového ᖐeᘐení zástavby 
v návaznosti na koridor letiᘐtního bulváru:
US-34: areál národního centra pro krizovou pᖐipravenost (NCKP).

d) Tyto územní studie, zaevidované poᖐizovatelem pᖐed nabytím úაinnosti opatᖐení obecné povahy, 
kterým se vydává tento Územní plán, byly vyu០ity jako podklad pro zpracování tohoto Územního plánu 
a jsou urაeny i nadále k rozhodování v území:
US 35: Hradec Králové – Rodinné domy pod vodárnou.

10.2. Lhᛰta pro poᖐízení územní studie 

Lhᛰta pro poᖐízení územní studie je 4 roky od nabytí úაinnosti opatᖐení obecné povahy, kterým se vydává 
tento územní plán.
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11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ, VE KTERÝCH JE
POᖀÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAჀNÍHO PLÁNU 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMᆠNÁCH JEJICH 
VYU័ITÍ

Plochy a koridory, ve kterých je poᖐízení a vydání regulaაního plánu podmínkou pro rozhodování o 
zmᆰnách jejich vyu០ití, nejsou stanoveny. 
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12. STANOVENÍ POᖀADÍ ZMᆠN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Územní plán stanovuje poᖐadí zmᆰn (etapizaci) v území:

a) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z50.38, Z50.32, Z50.33, Z50.28, P59.07, P69.55, P69.57,  Z59.01, 
Z69.67, Z68.08, Z68.07, P68.11, Z68.09, Z79.14 je mo០né a០ po vybudování pᖐelo០ky silnice I/11 
(severní tangenta – DS-02).

b) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z81.14, Z71.26 je mo០né a០ po vybudování pᖐelo០ky silnice I/37 
(ji០ní spojka – DS-03) a a០ po realizaci pᖐelo០ky VTL plynovodu TP-09.

c) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z71.37, Z71.51, Z71.57, Z71.58, Z71.59, P71.65, Z71.66, Z71.82, 
Z71.84, Z71.80, Z71.67, P71.79, Z71.68, P71.74, Z71.69, Z71.53, Z71.55, Z71.54, Z71.28, Z71.71, 
P71.75, Z71.78 je mo០né a០ po vybudování pᖐelo០ky ០elezniაní tratᆰ ა. 020 (DZ-04) v úseku Praskaაka –
Hradec Králové.

d) Stavební vyu០ití rozvojových ploch P70.39, Z70.41, Z70.38, Z70.40, P71.128, Z71.121, Z70.42 je 
mo០né a០ po vybudování radiály Nová Zelená (DS-27) alespoᒀ v jejím poloviაním profilu za podmínky, 
០e cílový návrh uspoᖐádání mᆰstského bulváru s vedením tram-train zᛰstane zachován.

e) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z69.48, Z69.50 je mo០né a០ po realizaci pᖐelo០ky STL plynovodu TP-
02.

f) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z69.31, Z69.32,Z69.38, Z69.40, Z69.42, Z69.45 je mo០né a០ po 
realizaci pᖐelo០ky STL plynovodu TP-03.

g) Zahájit výstavbu dopravního koridoru KD2 (lokalita ჀKD) je mo០né a០ po realizaci pᖐelo០ky VTL 
plynovodu TP-15.

h) Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených vyhláᘐeným záplavovým 
územím Z60.06, Z60.09, Z79.24, Z79.27, Z70.96, Z69.19., Z69.20, Z69.22, Z69.26, Z60.02, Z60.07, 
Z60.10, Z60.11 je mo០né a០ po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí Melounky PP-01 a PP-03.

i) Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených vyhláᘐeným záplavovým 
územím Z70.35, Z70.36, Z70.42, Z70.63, Z70.64, Z70.41, Z70.38Z71.121, Z71.119, Z71.118) je mo០né 
a០ po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí Chaloupské svodnice PP-02.

j) Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených záplavovým územím 
pᖐipraveným k vyhláᘐení Z50.08, Z50.37, Z60.51, Z60.52, Z60.59 je mo០né a០ po realizaci 
protipovodᒀové ochrany v povodí Piletického potoku (Ⴠernilovského a Librantického p.) mimo správní 
území mᆰsta Hradce Králové.

k) Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených vyhláᘐeným záplavovým 
územím Z72.06, Z73.02 je mo០né a០ po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí Plaაického potoku 
PP-04 a PP-12.
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13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ Mᛠ័E 
VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ჀÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ 
ARCHITEKT

Pro ní០e vyjmenované stavby a jejich zmᆰny mᛰ០e vypracovat architektonickou აást projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona ა. 360/1992 Sb.:

- vᘐechny stavby zapsané do seznamu kulturních památek;
- stavby v rámci ploch vymezených ve prospᆰch mᆰstského centra, mᆰstských subcenter a mᆰstských 

bulvárᛰ, vyjma staveb pro technickou infrastrukturu;
- stavby v plochách obაanského vybavení – veᖐejná infrastruktura (OV), vyjma staveb pro technickou 

infrastrukturu;
- stavby s vymezenými urbanistickými kompoziაními prvky „Lokální dominanta“ a „Kompoziაní akcent“.
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14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPᛠSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ 
STAVEBNÍ ᖀÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA

Stavby nezpᛰsobilé pro zkrácené stavební ᖐízení nejsou vymezeny.
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15. ÚDAJE O POჀTU LISTᛠ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POჀTU 
VÝKRESᛠ K NᆠMU PᖀIPOJENÉ GRAFICKÉ ჀÁSTI

15.1. Textová აást 

Textová აást Územního plánu Hradec Králové obsahuje 93 აíslovaných stran A4 a pᖐílohu ა. 1 (Tabulka 
ploch) se 22 აíslovanými stranami A4.

15.2. Grafická აást 

Grafická აást Územního plánu Hradec Králové obsahuje:

7 výkresových sad listᛰ (jedna sada listᛰ obsahuje 35 listᛰ A2): mᆰᖐítko

A.1 Výkres základního აlenᆰní území 1 : 5 000

A.2.1 Hlavní výkres 1 : 5 000

A.2.2 Urbanistická koncepce - prostorové uspoᖐádání 1 : 5 000

A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny 1 : 5 000

A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000

A.2.5 Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000

A.3 Výkres veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a opatᖐení 1 : 5 000
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