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Zápis z projednání konceptu s DO - OÚ Horní Olešnice
Účastníci:
za Tilmun atelier:
za obec:
za SOHL:
za ŘSD ČR:
za KÚ KHK:
za MěÚ Trutnov, OŽP:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková, RNDr. Ing. Libor Kukačka, Ph.D.
starosta Petr Řehoř
manažerka Lenka Kněžourová
Správa Hradec Králové, Jaroslav Kašpar
odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Jan Janeček
vedoucí odboru ŽP, vodní hospodářství - Ing. Vendula Kasperová,
Ochrana ZPF – Jan Trávníček, DiS.
OP – Ing. Markéta Zárubová, Ing. Monika Benešová

Před schůzkou byly všem pozvaným zástupcům dotčených orgánů zaslány odevzdané materiály
návrhu – koncept se zvolenou finální variantu vodohospodářského řešení.
Zástupce Povodí Labe, s. p., závod Jablonec nad Nisou - vedoucího provozního střediska Dvůr Králové
n. L.., Ing. Štěpána Černého, navštíví zástupci atelieru Tilmun 10.9.2021 na jejich pracovišti.
Policie České republiky, Dopravní inspektorát – z jednání omluven, bude se vyjadřovat v navazujícím
stupni PD.
Záznam ze schůzky:
Atelier Tilmun představil koncept řešení zadaného prostoru rozšířený zpracovatelem až ke kulturnímu
domu s ohledem na nutnost řešení území jako celku:
•
•

•

Představení provedených rozborů a zakreslení zjištěných skutečností o stávajícím stavu území
Představení návrhu řešení prostoru z hlediska koncepčního, provozního, programového,
vodohospodářského, terénních úprav a vegetačních úprav – vybraná varianta se zapracovanými
připomínkami k terénním úpravám mokřadu (spoluautor Ing. Štěnička)
Bylo odevzdáno 1 tištěné paré prezentace konceptu zástupci ŘSD.

Na schůzce byl vyjádřen jednomyslný souhlas s řešením atelieru Tilmun a byly vzneseny připomínky a
pro další zpracování navazujících fází PD:
OŽP – VH (Ing. Kasperová): nemá námitek, pravděpodobně se nebude jednat o vodní dílo z hlediska
TBD (nebude splňovat náležité parametry)

OŽP – ZPF (p. Trávníček, DiS.): návrh leží na pozemcích vedených jako statní plocha, pouze okrajové
parcely náleží do ZPF. V těchto částech bude nutno zažádat o vynětí z fondu, souhlas lze v rámci
uvedeného záměru předpokládat, pravděpodobně i bez záv. stanoviska.
OŽP – OP (Ing. Zárubová, Ing. Benešová): pro vydání územního souhlasu bude třeba předložit
vypracované biologické hodnocení dle příslušné legislativy, v návrhu je požadováno využít přednostně
domácí taxony výsadbového materiálu.
KÚ KHK ODSH (Ing. Janeček): V rámci řešeného širšího území bude v následující fázi využit/navržen
jeden technický sjezd nejlépe na stáv. místní komunikaci, který bude splňovat všechny zákonné a
normativní parametry. Stavba parku se nachází v OP silnice I/16 (viz níže).
ŘSD ČR, Správa Hradec Králové (p. Kašpar):
Stavba se nachází v katastrálním území obce Horní Olešnice, v úseku kde není k níže uvedenému
datu souvisle zastavěné území – tzv. „intravilán s charakterem extravilánu“. Na tomto základě je
bráno ochranné pásmo komunikace I. třídy 50 m od osy přilehlého jízdního pásu komunikace I/16.
Na základě předběžného projednání bude případná nařízená náhradní výsadba zeleně vyvolaná
rekonstrukcí stavby „I/16 Hranice Libereckého kraje - Vestřev, oprava silnice“ umístěna v dotčeném
území akce „Relaxační park v centru Horní Olešnice“.
V rámci stavby nebudou realizovány žádné technické sjezdy z komunikace I. třídy (I/16).
Na základě zachování bezpečnosti silničního provozu (BOZP) na komunikaci I/16 a řešení okolností
ohledně pohybu chodců v místech OÚ a parkoviště obce Horní Olešnice směrem do „Relaxačního
parku...“, záměr vyvolává nové umístění přechodu pro chodce / příp. místa pro přecházení včetně
chodníku, nástupních ploch autobusové zastávky a autobusového zálivu (dále příp. „I/16 Horní
Olešnice - Zastávka hromadné dopravy“). Technické řešení bude projednáno v samostatné
projektové dokumentaci, zpracované kompetentním projektantem pro dopravní stavby.
Zkoordinování výše uvedených staveb bude závislé na základě časové připravenosti projektu „I/16
Horní Olešnice - Zastávka hromadné dopravy“ ze strany obce Horní Olešnice.
Předpokládaný termín realizace stavby „I/16 Hranice Libereckého kraje - Vestřev, oprava silnice“ je
od roku 2022 – 2024 (3 roky).

Všichni společně se ohledně návrhu rekonstrukce přilehlé silnice I. třídy I/16 domluví na umístění
náhradních výsadeb za kácené stromořadí podél silnice v řešeném území. ŘSD se zkoordinuje s atelier
Tilmun a zástupci obce, OŽP souhlasí. Obec podmíní časovou realizaci náhradních výsadeb v koordinaci
s časovou realizací výsadeb předkládaného záměru na pozemcích návrhu parku.

Zapsali a připomínky účastníků jednání zapracovali: Ing. Gabriela Mlatečková Čížková, RNDr. Ing.
Libor Kukačka, Ph.D.

