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Městský úřad Náchod 
Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod 
 
PŘIPOMÍNKY  K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÝ KOSTELEC UPLATNĚNÉ DLE § 50 ODST. 3 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., 
O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, doručil dne 5. 2. 2014 veřejnou vyhláškou návrh Územního plánu Červený Kostelec a 
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Červený Kostelec na udržitelný rozvoj území. V zákonné lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění mohl každý uplatnit písemné 
připomínky. V zákonné lhůtě bylo uplatněno 148 připomínek, které byly vyhodnoceny pořizovatelem, pověřeným zastupitelem a zpracovatelem návrhu 
územního plánu jak je uvedeno níže: 
 
Z důvodu obsáhlého znění připomínek je dále text připomínek zkrácen na jejich podstatu. Úplné znění připomínek je součástí spisového materiálu o návrhu 
Územního plánu Červený Kostelec. 
 
Číslo 
připo-
mínky 

Jméno, adresa Katastrální území, 
č.poz. Připomínka Vyhodnocení Poznámka 

1 

Jaroslav Macek, Pod Vodojemem 
715, Červený Kostelec,                      
Miloslav Macek, Pod Vodojemem 
715, Červený Kostelec 

Olešnice u Červeného 
Kostelce, č.parc. 2589 

zařazení do ploch zastavitelného území 
obce - území pro bydlení akceptováno   

2 Bc. Jaroslav Macek, DiS., Olešnice 
350, Červený Kostelec 

Olešnice u Červeného 
Kostelce, č.parc. 2093 

zařazení do ploch zastavitelného území 
obce - území pro bydlení nevyhověno 

Jedná se o zástavbu ve 
volné krajině, v rozporu 
se zadáním a s principy 
ochrany ZPF. 

3 

 
Břetislav Vlček, Johnova 304, Nové 
Město nad Metují 
 

Červený Kostelec, 
č.parc. 1024/2 

možnost výstavby např. přízemního 
domu k sociálnímu bydlení jako 
bezbariérové byty pro seniory, případně 
tělesně postižené - stejné jako na 
poz.st.409/1 

akceptováno 

Plocha byla 
přehodnocena a 
zařazena do kategorie 
SM. 

4 TĚSNĚNÍ NÝVLT s.r.o., Lánská 
1194, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 174/1 a 174/5 

provedení změny podle požadavku - do 
kategorie plochy výroby a skladování - 
drobná a řemeslná výroba  

nevyhověno 

neodůvodnitelné 
zahušťování centra, 
znehodnocení kvality 
vnitrobloku 



5 
Vladimír Rýznar, Lipky 1211, 
Červený Kostelec, Hana Rýznarová, 
Lipky 1211, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 953 

uvedenou parcelu nelze zemědělsky 
obhospodařovat, žádost o označení jako 
plochy K-BI plochy bydlení v RD 

akceptováno 

Byla zvětšena plocha K-
BI-03, zvětšena plocha 
K-DS-01, uplatněna  12 
m šířka místní 
komunikace 

6 Ing. Ivo Hofman, U Svépomoci 
1015/1, Praha 4 - Nusle 

Červený Kostelec, 
č.parc. 971/20 

pozemek je nyní určen k zastavení za 
účelem bydlení (SC), nesouhlas se 
změnou na veřejnou zeleň (ZV) - 
požadavek na zachování podle platného 
ÚP 

akceptováno Opraveno jako stav. 

7 Petr Novák, Horní 255, Červený 
Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 176/4 

nesouhlas s návrhem, požaduje plochy 
smíšené s funkcí bydlení a nevýrobních 
služeb - podle žádosti z 13.6.2012 

nevyhověno 

neodůvodnitelné 
zahušťování centra, 
znehodnocení kvality 
vnitrobloku 

8 Aleš Novák, Horní 265, Červený 
Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 176/4 

nesouhlas s návrhem, požaduje plochy 
smíšené s funkcí bydlení a nevýrobních 
služeb - podle žádosti z 13.6.2012 

nevyhověno 

neodůvodnitelné 
zahušťování centra, 
znehodnocení kvality 
vnitrobloku 

9 Kateřina Jiroušková, Olešnice 321, 
Červený Kostelec 

Olešnice u Ćerveného 
Kostelce, č.parc. 2626 

požadavek na výstavbu rekreačního 
objektu nevyhověno Záměr je v rozporu s 

urbanistickou koncepcí.  

10 Ing. Oldřich Špelda ?? Horní Kostelec, č.parc. 
874/1 

požadavek do ploch zastavitelného 
území obce Červený Kostelec - území 
pro bydlení 

nevyhověno Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí.  

11 Elitechnics s.r.o., Lhota 261, 
Červený Kostelec   

1) není řešena doprava v klidu pro 
nákladní automobilovou dopravu,          
2) v textové části - odůvodnění - kapitole 
Hygienické podmínky-kvalita ovzduší 
navrhují vypustit zdroje znečištění 
ovzduší: Oerlikon Czek s.r.o. a ELITEX, 
které již neexistují a doplnit: Elitechnics, 
s.r.o. Červený Kostelec, Lhota za 
Č.Kostelcem 261, SPE 1,79 MW  3) 
doplnit do návrhu ÚP cyklostezku 
procházející průmyslovou zónou ve 
směru sever jih v oblasti Lhoty 

prověřit 
textovou část   



12 Ing. Miroslav Novák, Souběžná 501, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.pacr. 1102/8 

nesouhlas s vybudováním nových 
komunikací ve vnitrobloku ulic 
Souběžná, V Zahradách a Řehákova (v 
návrhu označeno K-PV-06) a se změnou 
funkčního využití přilehlých pozemků na 
území pro bytovou výstavbu (především 
plochy K-BI-12 a K-BI-13), požaduje 
zařazení předmětných pozemků do 
ploch smíšených obytných (SM). 
Důvodem je nesouhlas se změnou 
funkčního zařazení pozemku č.parc. 
1102/8 (spolumajitel) a dále z důvodu 
absence posouzení záměru bytové 
výstavby z hlediska nárůstu dopravní 
zátěže, bezpečnosti pohybu důchodců, 
hlučnosti a prašnosti v lokalitě 

akceptováno podmíněno dohodou o 
parcelaci 

13 PhDr. Miroslav Novák, Souběžná 
501, Červený Kostelec   

nesouhlas s vybudováním nových 
zpevněných komunikací L-DS-01 a K-
DS-01 v severní části extravilánu a 
přeložky K-DS-11 jižně od intravilánu 
obce, nesouhlas s umístěním ploch pro 
výrobu a skladování (K-VL-01 a K-VL-
02), žádá o ponechání dotčených lokalit 
v plochách určených pro zemědělskou 
výrobu  

akceptováno 

K-VL-1 se ruší, K-VL-2 
bude podmíněno 
výstavbou severní 
obslužné komunikace 

14 Ing. Jarmila Lelková, Větrník 792, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 596/1 a 596/3 

požaduje možnost stavby RD v souladu 
s požadavkem z 11.6.2012 ÚP umožňuje   

15 Hana Nováková, Lhota 264, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, č.parc. 
553/1 

žádá o zařazení do kategorie, kde chce 
postavit rekreační chatku bez 
zabudovaných základů a 
spříslušenstvím a úschovnou zahradního 
nářadí 

ÚP umožňuje   



16 Saar Gummi Czech s.r.o., Stolín 
105, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, č.parc. 848, 
k.ú. Lhota za Červeným 
Kostelcem p.č. 438 

žádá, aby návrh nového ÚP dostatačně 
umožnil možnost dopravního napojení 
jednotlivých pozemků (budoucích 
průmyslových a jiných provozních areálů 
v průmyslové zóně) na stávající 
komunikační systém této zóny a dále 
napojení prům.areálu prostřednictvím 
kamionové dopravy 

prověřit 
textovou část   

17 Eliška Šolcová, Na Strži 1079, 
Červený Kostelec 

Horní Kostelec, č.parc. 
328/9 

požaduje zahrnutí pozemku mezi 
zastavitelnou plochu umožňující stavbu 
rodinného domu 

akceptováno   

18 Oldřich Šolc, Na Strži 1079, Červený 
Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 388/1 a 391/1 

nesouhlasí se změnou pozemků 
č.parc.388/1 a 391/1 z ploch smíšených 
s funkcí bydlení a nevýrobních služeb na 
zemědělské plochy a požaduje jejich 
navrácení do kategorie zastavitelných 
ploch, na kterých by šlo postavit rodinný 
dům 

nevyhověno 

Záměr v rozporu s 
urbanistickou koncepcí, 
neodůvodnitelná míra 
rozvoje.  

19 Soges, s.r.o., Horní Kostelec 50, 
Červený Kostelec Stolín, č.parc. 133/1 požaduje ploch pro bydlení akceptováno   

20 
Jiří Ansorge, Horní 50, Červený 
Kostelec              Vratislav Ansorge, 
Sokolská 317, Červený Kostelec 

Horní Kostelec, č.parc. 
472/4, 468/2, 472/7, 
473/1, 1103/9, 1107/2 

převedení pozemků ze stávajícího 
"zemědělského půdního fondu" na 
"plochu smíšenou obytnou" s možností 
výstavby 

nevyhověno 

Neodůvodnitelná míra 
rozvoje, záměr zasahuje 
do krajinného rázu 
Jestřebích hor 

21 Josef Vít, Přemyslova 226, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, st.p.č. 10 a 
p.p.č. 21 

nově vyznačen biokoridor nefunkční - 
zasahuje po celé délce nejméně do 
poloviny mé zahrady.  Žádám o vedení 
hranice biokoridoru po břehu potoka 
Olešnice 

prověřit 
textovou část   

22 Jana Martínková, Končinská 1114, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem p.p.č. 636/3, 
636/4 a 868/1 

1) Žádáme o vyřazení plánované trasy 
obchvatu ve Lhotě u Červeného 
Kostelce 1/14 od obalovny přes údolí 
okolo lomu směrem ke Rtyni v 
Podkrkonoší. 2) Žádáme o vyloučení 
tranzitní dopravy z katastrálnéího území 
Červeného Kostelce. 

akceptováno   



23 Petr Krejbich, Lhota 187, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem p.p.č. 691/5 
a 691/7 a st. 195 

Přeložka silnice 1/14 by těsně vedla v 
bezprostřední blízkosti mých parcel, na 
kterých stojí i dům čp. 187 z roku 1924, 
proto s novým územním plánem 
Červeného Kostelce a jeho obchvatem 
nesouhlasím. Dům se otřásá při 
průjezdu vlaků z jedné strany a z druhé 
strany by byla níákladní doprava, 
Nemluvě o hluku a prachu. Mám obavy z 
praskání zdiva. 

akceptováno   

24 
Ing. Marek Špelda, Ph.D. a Mgr. 
Lenka Špeldová, Severní 1025, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1102/86 

1) Nesouhlasíme s vedním místní 
komunikace K-PV-0 vedoucí z ulice 
Řehákova včetně narhované křižovatky 
přes náš pozemek, přičemž sousední 
pozemek je v majetku města. 
Požadujeme, aby byl tento záměr z 
návrhu územního plánu vypuštěn, 
popřípadě, aby bylo její vedení změněno 
a oddáleno na sousední městský 
pozemek.   2) Nesouhlasíme s 
navrhovanou šíří místní komunikace K-
PV-0 vedoucí z ulice Řehákova a 
rozlohou navrhované křižovatky. 

akceptováno vymezen požadavek na 
dohodu o parcelaci 

25 
Ing. Petr Pitřinec, Mgr. Radka 
Pitřincová, Lipky 1219, Červený 
Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1007/20, 1007/15 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno   

26 
Ing. Petr Pitřinec, Mgr. Radka 
Pitřincová, Lipky 1219, Červený 
Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1102/7 

Nesouhlasíme s navrhovanou šířkou 
místní komunikace K-PV-0 vedoucí z 
ulice Řehákova. 

akceptováno vymezen požadavek na 
dohodu o parcelaci 

27 
Ing. Petr Pitřinec, Mgr. Radka 
Pitřincová, Lipky 1219, Červený 
Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1102/7 

Nesouhlasíme s navrhovanou velikostí 
křižovatky K-PV-0, která je plánována v 
těsné blízkosti našeho pozemku. 

akceptováno   



28 Michal Sedláček, Bohdašín 63, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 
690/10 a 690/12 

Vyjadřuji zásadní nesouhlas s umístěním 
navrhované pozemní komunikace, 
potažmo ochranného koridoru (v návrhu 
úz. Plánu označeného jako L-DS-05), do 
výše zmíněného katastrálního území a 
žádám o jeho úplné odstranění. 

akceptováno   

29 Aneta Kolínová, Výsluní 323, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelecem, p.p.č. 
690/10 a 690/12 

Požaduji, aby byl z důvodu plánované 
výstavby rodinných domů na  p.p.č. 
690/10 a 690/12 v kú Lhota za 
Červeným Kostelcem zrušen 
navrhovaný koridor pozemní 
komunikace, označený v návrhu úz. 
Plánu jako  L-DS-05. Zároveň žádám, 
aby část pozemku, která je v současném 
územním plánu navržena jako zastavěná 
plocha byla zachována (v návrhu nového 
územního plánu je navržena plocha 
zastavitelná) a zbytek pozemků byl 
zahrnut do plochy zastavitelné. 

akceptováno   

30 Zdenek Ryšavý, Devět Křížů 142, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, sp.p.č. 
637/2, 637/4 a st. 153 

Přeložka silnice 1/14  - jelikož na 
uvedených parcelách stojí dům čp. 142, 
mám obavy, že uvedená přeložka 
vedoucí v bezprostřední blízkosti těchto 
parcel, by vedla k narušení statiky domu 
následkem otřesů z nákladní dopravy, 
která také výrazně zvedne prašnost a 
hlučnost. 

akceptováno   

31 Jiří a Marie Špeldovi, Devět Křížů 
114, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 690/8, 
690/2 a st. 689 

Zásadně nesouhlasíme s touto 
přeložkou a s tím spojeným územním 
plánem (hluk, exhalace, otřesy). 

akceptováno   

32 Vladimír Vítek, Řehákova 315, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1105/35 a st. 799 

Žádám o přesun p.p.č. 1102/35 do zóny 
VD - plochy výroby a skladování - 
drobná a řemeslná výroba. 

nevyhověno Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí.  



33 

Petr Laštovička, Devět Křížů 394, 
Červený Kostelec a dalších 33 
občanů oblasti Devět Křížů (viz 
přílohy) 

Lhota za Červeným 
Kostelcem - oblast 
Devět Křížů 

Jako občan lokality Devět Křížů vznáším 
připomínku na tento stav a žádám o 
ucelené dořešení přeložení silnice 1. 
třídy I/14 mimo obydlenou část Devět 
Křížů. 

nevyhověno Navržené řešení vyplývá 
ze ZÚR KHK.  

34 Hrušková - Táborská Hana, Lhota 
156, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, parcely č. 
621, 630 

1) Žádáme o vyřazení nově navržené 
trasy koridoru silnice I/14 ve Lhotě 
Červený Kostelec od obalovny přes údolí 
kolem lomu a dále ke Rtyni v 
Podkrkonoší. 2) Žádáme o úplné 
vyloučení tranzitní dopravy městem 
Červený Kstelec a zvolení jiné 
alternativy transitní dopravy. 

akceptováno   

35 Táborský Vladimír, Lhota 156, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, parcely č. 
621, 630 

1) Žádáme o vyřazení nově navržené 
trasy koridoru silnice I/14 ve Lhotě 
Červený Kostelec od obalovny přes údolí 
kolem lomu a dále ke Rtyni v 
Podkrkonoší. 2) Žádáme o úplné 
vyloučení tranzitní dopravy městem 
Červený Kstelec a zvolení jiné 
alternativy transitní dopravy. 

akceptováno   

36 Posekaný Zdeněk, U Kaštánku 928, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, parcely č. 
636/1, 636/5 a 868/3 

1. Žádám o vyřazení plánované trasy 
obchvatu ve Lhotě u Červeného 
Kostelce 1/14 od obalovny přes údolí 
okolo lomu, směrem ke Rtyni v 
Podkrkonoší. 2. Žádám o vyloučení 
tranzitní  dopravy z katastrálního území 
Č. Kostelce. 

akceptováno   

37 
Jiří Němeček, Lipky 1254 Červený 
Kostelec a Iveta Němečková, Na 
Skalce 980, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1007/23 a 1007/21 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou  - lehký průmysl (VL) 
K-VL-01, která je plánována v těsné 
blízkosti našeho pozemku. 

akceptováno   



38 Ligačová Veronika, Generála 
Kratochvíla 1000, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p. č 
1007/22 a 1006/13 

Nesouhlasím se změnou funkčního 
využití pozemků 1007/22 a 1006/13, 
kterých jsem vlastníkem na území pro 
bytovou výstavbu (v nýávrhu ÚP 
označeno jako K-BI-02) a území pro 
plochy výroby a skladování (v návrhu ÚP 
označeno jako  K-VL-01). Požaduji 
zařazení předmětných pozemků do 
ploch smíšených obytných (SM) 

akceptováno 

K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
BI-02 bude dále 
vymezena jako plocha 
smíšená obytná 

39 Linhart Zdeněk, Jiráskova 260, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1007/1, 1007/11, 
1007/13, 1007/24, 
1006/3 a 1006/5 

Nesouhlasím se změnou funkčního 
využití pozemků 1007/1, 1007/11, 
1007/13, 1007/24, 1006/3 a 1006/5, 
kterých jsem vlastníkem na území pro 
bytovou výstavbu (v návrhu ÚP 
označeno jako K-BI-02) a území pro 
plochy výroby a skladování (v návrhu ÚP 
označeno jako  K-VL-01). Požaduji 
zařazení předmětných pozemků do 
ploch smíšených obytných (SM) 

akceptováno 
plocha K-BI-02 bude 
dále vymezena jako 
plocha smíšená obytná 

40 Ing. Míšková Anna, Souběžná 1166, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1006/12, 1006/15a, 
1007/25 

Nesouhlasím s vybudováním nových 
komunikací ve vnitrobloku ulic 
Souběžná, V Zahradách a Řehákova (v 
návrhu ÚP označeno K-PV-06) a se 
změnou funkčního využití přilehlých 
pozemků na území pro bytovou výstavbu 
(především plochy K-BI-14). Požaduji 
zařazení předmětných pozemků do 
ploch smíšených obytných (SM).  Dále 
nesouhlasím se změnou funkčního 
využití pozemků 1006/12, 1006/15a, 
1007/25, kterých jsem vlastníkem na 
území pro bytovou výstavbu (v nýávrhu 
ÚP označeno jako K-BI-02) a území pro 
plochy výroby a skladování (v návrhu ÚP 
označeno jako  K-VL-01). Požaduji 
zařazení předmětných pozemků do 
ploch smíšených obytných (SM) 

akceptováno 

vymezen požadavek na 
dohodu o parcelaci, 
plocha K-VL2 vypuštěna, 
plochy jsou převedeny 
jako smíšené 



41 9 občanů z ulice Řehákova, Červený 
Kostelec   

Požadujeme zejména zvážení samotné 
existence plánované průmyslové zóny, 
detailní řešení průjezdu Řehákovou ulicí 
(omezení tonáže vozidel, případně 
znemožnění obsluhy zóny touto ulicí), 
zachování podmínky dopravní 
obslužnosti (a její dořešení) průmyslové 
zóny komunikací od Bohdašína v 
případě realizace průmyslové zóny a 
minimalizaci plochy určené pro 
průmyslovou zónu tak, aby byl zachován 
klidový ráz části města. 

akceptováno 
K-VL-02 ponechána, bez 
možnosti průjezdu 
Řehákovou ulicí 

42 Věra Klepáčková, Mstětín 3, 
Červený Kostelec 

Stolín, p.č. 300/2 a část 
p.p.č. 302/1 

Požaduji o zařazení pozemku par.č. 
300/2 a část p.č. 302/1 kú Stolín na 
plochu pro bydlení. Žádost předložena 
11.6.2012 na Měú Červený Kostelec. 

akceptováno 
300/2 je pro bydlení již 
vymezena, parcela 
302/1 nebude využita 

43 Ing. Josef Merta, Náchodská 349, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 621/3 
a 621/4 

1. Zásadně nesouhlasím s navrženou 
dopravní stavbou L-DS-05, která mé 
pozemky zcela znehodnotí. 2. V 
původním ÚP Červeného Kostelce se 
uvažovalo k zastavění výše uvedených 
parcel stavbami pro bydlení. Z daného 
důvodu jsem uvažoval i s vlastní 
stavbou. Daný můj zámšr je zcela 
negován navrhovanou dopravní stavbou, 
která zlikviduje stávající klidné a zdravé 
prostředí pro bydlení. 

akceptováno   



44 Jan Kafka, 17. listopadu 37, Červený 
Kostelec   

1. Nesouhlasím s vybudováním tzv. 
jižního propojení (K-DS-11) a na něj 
navazující prodloužení Nerudovy ulice 
(K-DS-13). Žádám, aby prodloužení 
Nerudovy ulice bylo z územního plánu 
vyjmuto. Protože jižní propojení nelze z 
Úp vyjmout vzhledem k ZÚR 
Královéhradeckého kraje, žádám, aby 
ÚP dále využití této komunikace 
nerozvíjel a naopak doporučil její 
vypuštění ze ZÚR. 2. Žádám, aby ÚP 
navrhl nové trasy separované dopravy 
pro pěší a cyklisty v centru města (např. 
podél navrhovaného propojení 
Náchodská-Sokolská K-DS-7) a 
alternativní cyklotrasu spojující centrum 
města a Olešnici. 3. Žádám, aby bylo v 
ÚP navrženo řešení dalších 
problematických křižovatek při silnici I/14 
(křižovatka ulic 5. května a Bratří Čapků, 
křižovatky v ulici Náchodská). 4. 
Nesouhlasím s rozsahem navrženým 
rozvojových ploch v okrajových částech 
města. Žádám redukci rozvojových ploch 
zejména v Horním Kostelci (H-BI-01 a H-
BI-02), v severní části města (K-VL-01 a 
K-VL-02) a v oblasti Devět Křížů (L-SM-
01, L-SM-02 a td.)  

nevyhověno 

Dopravní řešení vyplývá 
z požadavků dle ZÚR 
KHK, ÚP s nimi musí být 
v souladu; ÚP vymezuje 
plochy veřejných 
prostranství a plochy pro 
dopravu, kde je možné 
umístit cyklistické trasy; 
rozvojové plochy byla 
částečně redukovány. 



      

5. Žádám, aby byl z platného ÚP do 
návrhu ÚP převzat zákaz výstavby 
velkoprodejen v centru města a aby byl 
pro účely ÚP přesněji specifikován 
pojem velkoprodejna a území, na němž 
zákaz výstavby platí. 6.  Žádám doplnění 
Sokolské ulice do výčtu urbanistických a 
architektonických hodnot. 7. Žádám, aby 
bylo rozhodování o využití ploch 
stávajícího autobusového nádraží (K-
SC-01) a textilní továrny v Jiráskově ulici 
podmíněno pořízením regulačního 
plánu. Jedná se o plochy, které 
bezprostředně navazují na centrum 
města. 

nevyhověno 

Pozemky s 
požadovaným RGP (K-
SC-01) jsou v majetku 
města. RGP je 
nadbytečný, neboť 
město může ovlivnit 
podobu budoucí 
zástavby jako jejich 
vlastník účinněji než 
RGP.  

45 Eduard Vlček, Velké Svatoňovice 
314  

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 
630/12, 630/1, 630/11 

1. Žádáme o vyřazení plánované trasy 
obchvatu ve Lhotě u Červeného 
Kostelce 1/14 od obalovny přes údolí 
okolo lomu, směrem ke Rtyni v 
Podkrkonoší. 2. Žádáme o vyloučení 
tranzitní dopravy z katastrálního území 
Červeného Kostelce. 

akceptováno viz dopravní řešení 

46 Ing. Ludmila Kuldová, Wenzigova 
1308/21, Vinohrady, Praha 2 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1102/15 

Nesouhlasím se zařazením pozemku 
p.p.č. 1102/15 do zóny (K-BI-16) - 
zastavěná plocha a žádám o ponechání 
pozemku v současném zařazení. 

vymezen 
požadavek na 

dohodu o 
parcelaci, 

funkce 
zůstane 

  

47 
Pavla Ralbovská, Lhota za 
Červeným Kostelcem 222, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, st.p.č. 249 a 
p.p.č. 636/2 

Žádáme o vyřezení trasy obchvatu ve 
Lhotě za Červeným Kostelcem z plánů a 
zamezení její realizace. 

akceptováno   



48 Miroslav, Jana a Lenka Semerákovi, 
Stolín 86, Červený Kostelec 

Stolín, p.p.č. 155/5, 15, 
16 a st. p.č. 119 

1. Nesouhlasíme s plánovaným 
rozšířením průmyslové zóny Stolín a to v 
sousedství našich nemovitostí. Jedná se 
konkrétně o plochy označené symboly 
S-VL-01 a S-VL 02. 2 . Nesouhlasíme s 
vedením plánované komunikace I/14 v 
těsné blízkosti našich nemovitostí. 3. 
Žádáme o provedení nezávislých měření 
všech emisí - hluk, pach, emise z 
dopravy již současného stavu v 
průmyslové zóně a s výsledky seznámit 
veřejnost. 4.  Žádáme, aby mezi všemi 
obytnými zónami a průmyslovou zónou 
byly jasně vymezené a dostatečně 
funkční plochy ochranné zeleně. 5. 
Nesouhlasíme s jakýmkoliv dalším 
rozšířením průmyslové zóny Stolín či 
Lhota do doby, než veškerá doprava z již 
přetížené silnice III/3036 bude vymístěna 
na silnici I/14, která ovšem bude v 
dostatečné vzdálenosti od našich 
nemovitostí. 

nevyhověno 

Umístění plochy výroby 
a její dimenze je v 
souladu s urbanistickou 
koncepcí a zohledňuje 
potřeby udržitelného 
rozvoje sídla. Trasa 
silnice I/14 je v souladu 
se ZÚR KHK; vymezený 
koridor umožňuje 
výsadbu izolační zeleně 
event. realizaci dalších 
opatření vedoucí k 
eleminaci případných 
negativních vlivů 
dopravy, po realizaci 
přeložky I/14. 

49 Ludmila Koletová , Za Občinou 573, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
851/1 

Návrh jižního obchvatu města K-DS-11 
protíná můj pozemek v lokalitě u 
Kaštánku a rozděluje ho na dvě nestejné 
části. Menší část, označená v návrhu 
územního plánu jako ochranná zeleň, by 
pro mne v případě ealizace obchvatu 
byla naprosto nevyužitelná, navrhuji 
posunutí trasy obchvatu co nejtěsněji ke 
hranici s pozemkem 851/25 označeného 
v návrhu úz.plánu jako K-RI-01. Tímto by 
se zvětšila zbývající část mého pozemku 
a zlepšila se možnost jeho využití. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 



50 Karel Středa, Lhota 355, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

51 Veronika a Lukáš Holubovi, Bratří 
Čapků 402, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

52 František a Barbora Balážovi, 17. 
listopadu 45, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jakožto obyvatelé Lhoty za Červeným 
Kostelcem bychom chtěli vyjádřit 
zásadní nesouhlas s plánovaným 
umístěním ochranného koridoru l-DS-05 
silnice i s možnou budoucí výstavbou 
pozemní komunikace ve zmíněném 
koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

53 Petr Geisler, Na Výsluní 226, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

54 Zdeněk a Denisa Elovi, 17. 
Listopadu, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 



55 Zdeněk Beneš, Výsluní 373, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

56 František a Iveta Kanóczovi, Výsluní 
323, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

57 Zdeněk a Libuše Semerákovi, 
Výsluní 323, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako majitel nemovitosti v katastrálním 
území Lhota za Červeným Kostelcem 
zásadně nesouhlasím s plánovanný 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 
silnice ani s možnou budoucí výstavbou 
konkrétní pozemní komunikace ve 
zmíněném koridoru na katastrálním 
území Lhota za Červeným Kostelcem 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

58  Naděžda a Jiří Janákovi, Výsluní 
203, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, parcela č. 
607 

Jako majitel nemovitosti v katastrálním 
území Lhota za Červeným Kostelcem 
zásadně nesouhlasím s plánovanný 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 
silnice ani s možnou budoucí výstavbou 
konkrétní pozemní komunikace ve 
zmíněném koridoru na katastrálním 
území Lhota za Červeným Kostelcem 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

59 Herbert a Olga Janákovi, Výsluní 35, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 



60 Pavla Bitnarová, Výsluní 80, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

61 Jana Krátká, Výsluní 80, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

62 Ludmila Krátká, Výsluní 80, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

63 Martin Mikeš, 17. listopadu, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

64 Michal a Jana Hybšovi, Lhota 347, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako majitelé nemovitosti v katastrálním 
území Lhota za Červeným Kostelcem  
bychom chtěli vyjádřit nesouhlas s 
plánovaným umístěním ochranného 
koridoru L-DS-05  a též  případné 
pozemní komunikace. Žádáme o  
zrušení navrhovaného koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 



65 Miroslav a Milena Krámovi, Výsluní 
107, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

66 Miroslav Krám ml., Výsluní 107, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

67 Jana Geislerová, Na Výsluní 226, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

68 Jana Peterová, Gen. Kratochvíla 
1000, Červený Kstelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 726/2 
a 725/4 a st.p.č. 128 

Vyjadřuji nesouhlas s navrženým 
Územním plánem Červeným Kostelcem, 
respektive s navrhovanou komunikací, 
která má vést přes můj pozemek v 
Červeném Kostelci, Lhota. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

69 Antonín Brát a Terezie Brátová, 
Lipky 536, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1008/6 a 541 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13 

70 Jaroslav a Terezie Pilátovi, Lánská 
1068, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1010/12 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 14 



71 Karel a Eva Felzmannovi, Lipky 981, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1010/5 a 1395 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 15 

72 
Ing. Jaroslav Pitřinec, Ing. Marie 
Pitřincová a  Ing. Tomáš Pitřinec, 
Větrník 806, Červený Kostelec 

Celý územní plán 
Červeného Kostelce 

Nesouhlasíme s vybudováním nových 
komunikací ve vnitrobloku ulic 
Souběžná, V Zahradách a Řehákova (v 
návrhu ÚP označených K-PV-06) v 
navržené podobě. Nesouhlasíme s 
využitím jižní části plochy K-SM-01 
(parcely 1014/25) jako oblati pro 
smíšené bydlení. Nesouhlasíme s 
využitím ploch K-VL-01 a K-VL-02 jako 
ploch pro průmysl. Nesouhlasíme s 
vybudováním komunikace K-DS-11, kerá 
není (vzhledem k plánované přeložce 
silnice I/14) natolik potřebná, aby se 
kvůli ní vyplatilo znehodnotit krajinu mezi 
lesem Občina a rybníkem Krčmařík. 
Nesouhlasíme s vybudováním 
komiunikace K-DS-01 v úseku mezi 
rybníkem Janouchem a Lipkami. Z 
estetických důvodů nesouhlasíme 
převedením ploch O-BV-03, O-BV-03, 
O-BV-02 a O-BV-10 na plochy k bydlení. 

akceptováno 

K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13; dopravní 
řešení lokality mezi 
uliceni Souběžná a V 
Zahradách bude řešeno 
v rámci územní studie; 
ostatní – viz urbanistická 
koncepce. 

73 Radomír a Božena Česenkovi, Bratří 
Čapků 260, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

1) Nesouhlasíme s rozsahem stanovení 
záplavového území Q 100 a vyznačením 
aktivní zóny na pozemek st. č. 263 a 
pozemky p.č. 20/1 a 809/7 v še v kú 
Lhota za Červeným Kostelcem a aby byl 
tento zákres z územního plánu vypuštěn. 
2) Žádáme o zvýšení protipovodňové 
ochrany obytné zástavby ve Lhotě 
formou protierozních opatření a menších 
poldrů. 

nevyhověno 
Vymezení Q100 je 
limitem do ÚP 
převzatým. 



74 Radomír a Jitka Česenkovi, Bratří 
Čapků 260, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem,  

1) Nesouhlasíme, aby koridor pro 
obslužnou komunikaci byl v takovém 
rozsahu (75m), který umožní jeho 
případnou změnu na přeložku I/14. 2) 
Nesouhlasíme s umístěním koridoru pro 
obslužnou komunikaci L-DS-05 na 
našem pozemku 691/1 v kú Lhota za 
Červeným Kostelcem. 3) Žádáme o 
zvážení potřebnosti "severního 
obchvatu" města. 

akceptováno 
Vyhověno - viz dopravní 
řešení, severní obchat 
města je ponechán. 

75 Radomír a Jitka Česenkovi, Bratří 
Čapků 260, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 736/1 
a 747 

1) Nesouhlasíme, aby naše pozemky 
p.p.č. 736/1 (trvalý travní porost) a 747 
(les) v kú Lhota za Červeným Kostelcem 
byly v mapě veřejně prospěšná opatření 
zahrnuty do ploch, které je možné 
vyvlastnit (případně zatížit předkupním 
prácem). 2) Žádáme o stanovení 
regulativu pro pozemek p.č. 747, kterým 
bude umožněna stavba včelína na jeho 
západním okraji. 

akceptováno 

Pozemky pod ÚSES 
nejsou k vyvlastnění, 
včelín lze realizovat 
podle §18 SZ.  

76 Radomír a Jitka Česenkovi, Bratří 
Čapků 260, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

1) Nesouhlasíme s rozsahem stanovení 
záplavového území Q 100 a vyznačením 
aktivní zóny na pozemek st. č. 263 a 
pozemky p.č. 20/1 a 809/7 v še v kú 
Lhota za Červeným Kostelcem a aby byl 
tento zákres z územního plánu vypuštěn. 
2) Žádáme o zvýšení protipovodňové 
ochrany obytné zástavby ve Lhotě 
formou protierozních opatření a menších 
poldrů. 3) Nesouhlasíme s umístěním 
plánované trasy vodovodu z Lipek do 
Rtyně v Podkrkonoší na pozemku p.č. 
748 v kú Lhota za Červeným Kostelcem 
a požadujeme její posunutí k trase 
existujícího vodovodu podél obecní 
cesty (p.č. 814). 

nevyhověno 

Vymezení Q100 je 
limitem do ÚP 
převzatým. Záměr 
vodovodu je převzatý z 
nadřazené 
dokumentace. 
Protipovodňovou 
ochranu řeší ÚP celistvě.  

77 Zdeněk a Věra Doležalovi, Bratří 
Čapků 246, Trutnov 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1102/32 

Nesouhlasíme s návrhem vedení 
komunikace přes náš pozemek. akceptováno vymezen požadavek na 

dohodu o parcelaci 



78 Karel Středa, Lhota 355, Červený 
Kostelec + dalších 26 občanů 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

79 Miroslav Bartoš a Rudolf Bartoš, 
Lipky 460, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
468 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13 

80 Ing. Oluše Mertová, Náchodská 349, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 617/8 
a 630/2 

1. Nesouhlasím s navrženým využitím 
(zatříděním) mých pozemkových parcel 
do kategorie ZP (zelené plochy 
přírodního charakteru). 2. Navrhuji 
provedení změny v návrhu územního 
plánu obce Červený Kostelec u výše 
uvedených parcel na kategorii SM 
(plochy smíšené obytné městské). 

nevyhověno Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí.  

81 Milan Vepřek a Marie Vepřková, 
Lipky 799, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
796 

Nesouhlasím s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13 

82 Václav a Marie Laštovičkovi, Lipky 
634, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
955/2 a st.č. 619 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 14 

83 Jan Krátký, Výsluní 80, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 



84 Karel Krátký, Výsluní 80, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

85 Simona Možíšová, Výsluní 223, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

86 Kateřina Kleslová, Řehákova 711, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatel městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

87 Jakub Možíš, Výsluní 223, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatel městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

88 Miroslav a Renata Možíšovi, Výsluní 
223, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako majitelé rodinného domu 
požadujeme, aby byl zrušen navrhovaný 
koridor pozemní komunikace, 
označovaný jako L-DS-05 z důvodu 
narušení stávajícího charakteru 
prostředí. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 



89 Jana Tomášková, Výsluní 231, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

90 Zdeněk Tomášek, Výsluní 231, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

91 Simona a Pavel Sedláčkovi, Lhota 
91, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

92 Lenka a Martin Prouzovi, Výsluní 
325, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

93 
Ludmila Dohaničová, Lhota za 
Červeným Kostelcem 325, Červený 
Kstelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako majitel nemovitosti v katastrálním 
území Lhota za Červeným Kostelcem 
zásadně nesouhlasím s plánovaným 
umístěním ochranného koridoru (L-DS-
05) silnice anis možnou budoucí 
výstavbou konkrétní pozemní 
komunikace ve zmíněném koridoru na 
katastrálním území Lhota za Červeným 
Kostelcem. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 



94 Gabriela, Vlasta a Václav Čudovi, 
Výsluní 85, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

95 Lukáš laštovička, Lhota 367, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako majitel nemovitosti v katastrálním 
území Lhota za Červeným Kostelcem 
zásadně nesouhlasím s plánovaným 
umístěním ochranného koridoru (L-DS-
05) silnice ani s možnou budoucí 
výstavbou konkrétní pozemní 
komunikace ve zmíněném koridoru na 
katastrálním území Lhota za Červeným 
Kostelcem. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

96 Hana Laštovičková, Lhota 367, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako majitel nemovitosti v katastrálním 
území Lhota za Červeným Kostelcem 
zásadně nesouhlasím s plánovaným 
umístěním ochranného koridoru (L-DS-
05) silnice ani s možnou budoucí 
výstavbou konkrétní pozemní 
komunikace ve zmíněném koridoru na 
katastrálním území Lhota za Červeným 
Kostelcem. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

97 
Marie a Josef Vítovi, Lhota 25 a 
Renata a Jaroslav Vodičkovi, 
Výsluní 418, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

98 
Lada a Bořek Drozdovi, Lhota 26, 
Červený Kostelec; Milada a Josef 
Vítovi, Výsluní 25, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Lhota za 
Červeným Kostelcem zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochranného koridoru L-DS-05 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru. 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 



99 Petr a Miluše Machovi, V poli 261, 
Rtyně v Podkrkonoší 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Jako obyvatelé městské části Rtyně v 
Podkrkonoší přiléhající bezprostředně k 
dané oblasti a jako majitelé rodinného 
domu požadujeme, aby byl zrušen 
navrhovaný koridor pozemní 
komunikace označovaný jako L-DS-05  

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

100 Jaroslav a Renata Čermákovi, 
náměstí TGM 28, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
160 a 163 

tyto parcely byly návrhem územního 
plánu Červený Kostelce zařazeny do 
ploch zeleně - soukromá a vyhrazená 
(ZS). Žádáme o zařazení do ploch 
smíšených obytných -  v centrech měst 
(SC). V dosud platném ÚP jsou tyto 
plochy zařazeny v režimu možné 
výstavby rodinných domů. 

nevyhověno Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí.  

101 Jaroslav Čermák, náměstí TGM 28, 
Červený Kostelec 

Bohdašín nad Olešnicí, 
p.p.č. 3/1 

parcela je návrhem ÚP Červeného 
Kostelce zařazena do plochy 
zemědělské (NZ). Žádám o zařazení do 
návrhu ploch smíšených obytných. 

nevyhověno Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí.  

102 Jiří a Lucie Regnerovi, náměstí TGM 
93, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
159/1, 159/2 a 159/3 

tyto parcely byly návrhem územního 
plánu Červeného Kostelce zařazeny do 
ploch zeleně - soukromá a vyhrazená 
(ZS). Žádáme o zařazení do ploch 
smíšených obytných -  v centrech měst 
(SC). V dosud platném ÚP jsou tyto 
plochy zařazeny v režimu možné 
výstavby rodinných domů. 

nevyhověno Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí.  

103 Adolfa Regnerová, náměstí TGM 93, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
159/1, 159/2 a 159/3 

Tyto parcely byly návrhem územního 
plánu Červeného Kostelce zařazeny do 
ploch zeleně - soukromá a vyhrazená 
(ZS). Žádáme o zařazení do ploch 
smíšených obytných -  v centrech měst 
(SC). V dosud platném ÚP jsou tyto 
plochy zařazeny v režimu možné 
výstavby rodinných domů. 

nevyhověno Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí.  



104 Helena Šimková, Lhota 19, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Požaduji, aby v návrhu ÚP města 
Červeného Kostelce nebyl koridor pro 
obslužnou komunikaci L-DS-05 v 
navrhované šíři cca 75 m, nesouhlasím 
se záborem zemědělské půdy pro 
dopravní komunikaci jakéhokoliv druhu 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

105 Jaroslava Šimková, Lhota 19, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Požaduji, aby v návrhu ÚP města 
Červeného Kostelce nebyl koridor pro 
obslužnou komunikaci L-DS-05 v 
navrhované šíři cca 75 m, nesouhlasím 
se záborem zemědělské půdy pro 
dopravní komunikaci jakéhokoliv druhu 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

106 Jan Šimek, Lhota 19, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Požaduji, aby v návrhu ÚP města 
Červeného Kostelce nebyl koridor pro 
obslužnou komunikaci L-DS-05 v 
navrhované šíři cca 75 m, nesouhlasím 
se záborem zemědělské půdy pro 
dopravní komunikaci jakéhokoliv druhu 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

107 Klára Hovadová, Václavická 1220, 
Náchod 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 726/2 
a 725/4 a st.p.č. 128 

Vyjadřuji nesouhlas s navrženým 
Územním plánem města Červený 
Kostelec, respektive s navrhovanou 
komunikací, která má vést přes můj 
pozemek v Červeném Kostelci, Lhota. 

akceptováno 

Trasa přeložky silnice 
I/14 je převzata ze ZÚR 
a zpřesněna v ÚP dle 
terénních poměrů a 
normových dopravních 
parametrů.  

108 Josef Ladnar, Letná 481, Červený 
Kostelec 

Celý územní plán 
Červeného Kostelce 

Požaduji, aby v návrhu ÚP města 
Červeného Kostelce nebyl stanoven 
zákaz výstavby v pásmu 25 m od 
lesního pozemku. 

akceptováno Textová část byla 
prověřena.  



109 Ing. Jarmila Lelková, Větrník 792, 
Červený Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 596/1 a 596/3 

požadavek z 11.6.2012 splněn s 
podmínkou: realizace zastavitelné 
plochy (ve které se nachází parcela č. 
1095/15) pouze za podmínky jejího 
dopravního připojení na novou místní 
komunikaci K-DS-01 a navazující L-DS-
01. Žádám, aby podmínka realizace 
zastavitelné plochy K-Vl-02 byla v 
novém územním plánu vynechána, 
případně z ní učiněna vyjímka pro moji 
parcelu 

nevyhověno 

Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí a 
v kolizi s dalšími limity v 
území.  

110 Obyvatelé (16) Lhoty za Červeným 
Kostelcem 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Nesouhlasíme s napojením návrhové 
plochy označené L-SM-10 po místní 
komunikaci III. třídy. Naše připomínka se 
týká též návrhu výstavby na návrhové 
ploše označené L-SM-10 

nevyhověno 

Připojení kapacitně 
vyhovuje, výstavba je 
navíc převzata z 
platného ÚP. 

111 Ludmila Hejnová, Devět křížů 171, 
Lhota za Červeným Kostelcem 

Olešnice u Červeného 
Kostelce, p.p.č. 2458 

Připomínka o provedení změny v 
územním plánu obce: Změna 
zemědělské půdy na plochy určené k 
bydlení. 

nevyhověno 

Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí a 
se zásadami ochrany 
ZPF. 

112 Jindřich Řezníček, Stolín 49, 
Červený kostelec 

Olešnice u Červeného 
Kostelce, p.p.č. 2457 

Připomínkuji a zároveň žádám, aby můj 
pozemek byl zahrnut do připravovaného 
územního plánu jako plochy k bydlení. 

nevyhověno 

Záměr je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí a 
se zásadami ochrany 
ZPF. 

113 Lukáš Laštovička, Dis., Lánská 
1282, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 1007/14, 2254, 
2073 a 2079 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13 

114 Ing. Martin Nymš, Bratří Čapků 32, 
Červený Kostelec Červený Kostelec 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01 na území Červeného Kostelce 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13 



115 Vladimír Šteger, Stolín 224, Červený 
Kostelec   

Jako obyvatelé části Stolín zásadně 
protestujeme proti plánovanému 
umístění ochrann=ho koridoru L-DS-06 a 
zároveň nesouhlasíme se současnou ani 
budoucí výstavbou pozemní komunikace 
ve zmíněném koridoru  

nevyhověno 

Trasa přeložky silnice 
I/14 je převzata ze ZÚR 
a zpřesněna v ÚP dle 
terénních poměrů a 
normových dopravních 
parametrů.  

116 Blanka Samková, Říčařova 289, 
Hradec Králové 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 602/1, 
602/2, 861/1, 602/1, 
603, 600, 861/5, 601/2, 
601/1 

Zásadně nesouhlasím s dopravní 
stavbou L-DS-05, která mé pozemky, 
ornou půdu, trvalý travní porost a ostatní 
plochy znehodnotí 

akceptováno 
trasa I/14 upravena 
pouze v rozsahu dle 
ZÚR 

117 Ing. Karel  a Ing. Marie Fučíkovi, 
Lánská 1067, Červený Kostelec   

1) Nesouhlasíme s návrhem plochy L-BI-
01 a hlavně s L-SM-12, kde i přes 
navržené komunikace dojde 
pravděpodobně ke zvýšení provozu 2) s 
návrhem K-VL-01, kde má být 
průmyslová výroba, která navazuje na 
todinné domky bez odclonění zelení, 
kterýá je navrhována v jiných místech 

nevyhověno 

Plochy pro umístění 
komunikací umožňují 
zároveň ochranu 
například formou 
izolační zeleně, plocha 
výroby bude 
redukována.  

118 Jitka Vejrová, Školní 1080., Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 35/1 

Požaduji, aby v návrhu ÚP města 
Červený Kostelec 1) nebyl umístěn 
koridor pro obslužnou komunikaci L-DS-
05 a její pokračování L-DS-01-04 2) 
nebyl stanoven zákaz výstavby v 
záplavovém území Q100 toku Olešnice 

akceptováno 

Plocha L-DS-05 bude 
vypuštěna,  v 
záplavovém území nelze 
stavět. 

119 Lukáš Laštovička, Dis., Lánská 
1282, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, 
č.parc. 1007/14 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01 (viz přílohy), která je plánována v 
těsné blízkosti našeho pozemku. 
Požaduji, aby z návrhu územního plánu 
byl vypuštěn záměr průmyslové zóny a 
území bylo označeno jako plocha 
zeleně. 

akceptováno K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13. 



120 Marie  a Antonín Hanušovi, Bratří 
Čapků 22, Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, p.p.č. 39/1 a 
38 

Požadujeme, aby v návrhu ÚP 
Červeného Kostelce 1) nebyl veden 
koridor pro obslužnou komunikaci L-DS-
05 v navrhované šíři cca 75 m, 2) byla 
rozšířena zastavitelná plocha L-SM-04 a 
L-SM-07 na úkor koridoru pro obslužnou 
komunikaci L-DS-05, 3) nebyl stanoven 
zákaz výstavby v pásmu 25 m od 
lesního pozemku, 4) nebyl stanoven 
zákaz výstavby v záplavovém území 
Q100 toku Olešnice a nebyla vyznačena 
aktivní zóna na našich pozemcích, 5) 
byla zvýšena protipovodňová ochrana 
území Lhoty, 6 byl umožněn převod 
zemědělského pozemku na lesní 

akceptováno 

Plocha L-DS-05 bude 
vypuštěna,  v 
záplavovém území nelze 
stavět. 

121 
Oldřich, Martin, Petr a Kateřina 
Vachovi, Bratří Čapků 358, Červený 
Kostelec 

ÚP 

Požaduji, aby v návrhu ÚP Červeného 
Kostelce  1) nebyl stanoven zákaz 
výstavby v záplavovém území Q100 toku 
Olešnice, 2) nebyl umístěn koridor pro 
obslužnou komunikaci L-DS-05 a jejího 
pokračování L-DS-01-04 

akceptováno 

Plocha L-DS-05 bude 
vypuštěna,  v 
záplavovém území nelze 
stavět. 

122 Jiří a Ivana Semerákovi, Bratří 
Čapků 22, Červený Kostelec ÚP 

Požadujeme, aby v návrhu ÚP města 
Červeného Kostelce 1) nebyl veden 
koridor pro obslužnou komunikaci L-DS-
05 v navrhované šíři cca 75 m, 2) byla 
rozšířena zastavitelná plocha L-SM-04 a 
L-SM-07 na úkor koridoru pro obslužnou 
komunikaci L-DS-05, 3) nebyl stanoven 
zákaz výstavby v pásmu 25 m od 
lesního pozemku, 4) nebyl stanoven 
zákaz výstavby v záplavovém území 
Q100 toku Olešnice 5) byla zvýšena 
protipovodňová ochrana území Lhoty, 6) 
byl umožněn převod zemědělského 
pozemku na lesní 

akceptováno 

Plocha L-DS-05 bude 
vypuštěna,  v 
záplavovém území nelze 
stavět. 



123 Jaroslav a Věra Možíšovi, Olešnice 
25, Červený Kostelec 

Olešnice u Červeného 
Kostelce, p.p.č. 790/1 

1. Požadujeme zachovat náš pozemek v 
současně zastavěném území obce  v 
ploše bydlení (SV) 2. Plocha obytná 
smíšená venkovská (SV) má dle návrhu 
velice omezené využití. Lidé bydlící na 
venkově snad nemusí všichni tíhnout k 
zemědělské činnosti. Bylo by rozumné 
připustit i jiné činnosti, které jsou v méně 
husté venkovské zástavbě spíše 
schopné realizace než v městské.. 3. Na 
soukromých pozemcích vedle objektu 
bydlení jsou v návrhu územního plánu 
vyznačeny plochy zeleně přírodního 
charakteru (ZP), které lze využít spíše 
pro veřejné záměry. Bylo by snad 
vhodnější využití těchto pozemků jako 
plochy zeleně soukromé (ZS), navazující 
na pozemky staveb pro bydlení. 

akceptováno Výkres bude upraven a 
regulativy prověřeny.  

124 Mgr. Richard a Jana Brátovi, Lipky 
464, Červený Kostelec 

Červený Kostelec, p.p.č. 
1007/19, 1007/17, 
1007/8, 1007/6 

Nesouhlasíme s navrhovanou 
průmyslovou zónou (plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl (VL)) K-VL-
01, která je plánována v těsné blízkosti 
našeho pozemku. 

akceptováno K-VL-1 redukována - viz 
žádost č. 13 

125 
Stanislava, Simona a Ondřej 
Hejdovi, Brodky 277, Červený 
Kostelec 

ÚP Jsme proti rozšiřování průmyslové zóny 
v této oblasti.  akceptováno K-VL-1 redukována - viz 

žádost č. 13 

126 

Jana Hofmanová, Řehákova 408, 
Červený Kostelec a Marta 
Feistauerová, Řehákova 39, 
Červený Kostelec 

ÚP 

Podáváme připomínku proti budování 
průmyslové zóny v oblasti za ulicí 
Řehákova a obchvatu k zóně.Stavíme se 
proti tomuto návrhu budování zóny i 
obchvatu. Požadujeme detailní řešení 
průjezdu Řehákovou ulicí, která 
nevyhovuje nárůstu dopravy. Vznikají 
tím velká rizika zasahující všechny 
obyvatele této oblasti. 

akceptováno 
K-VL-2 bude vypuštěna, 
ostatní plochy 
redukovány. 



127 Marek Fiala, Na hrázi 887, Červený 
Kostelec   

Mám výhrady k rozvojovým plochám K-
VL-01 a K-VL-02. Tato tzv. průmyslová 
zóna sever by měla být územním 
plánem spíše utlumena. Dále má 
připomínky k alternativní místní 
komunikaci K-DS-01 a K-Ds-02. 
Nepřikládá se velký význam osobní a 
nákladní dopravě v Červeném Kostelci 
směrem k České Skalici a dále k 
nadregionálním centrům a dálniční síti.. 
V návrhu není reflektováno směřování 
AID zaměstnanců průmyslové zóny 
Stolín místní komunikací Okružní-
Zemědělská.V návrhu je mylně 
zaznamenán jev "současný stav 
cyklostezek". Chybí mi návrhy k ulehčení 
pohybu cyklistů v centru města, chybí mi 
důraz na cyklistické a pěší propojení 
místních částí s centrem 
města.Navrhované spojení směr Stolín a 
dále k Červené Hoře, vedené přes 
průmyslovou zónu, je k propojení Stolína 
a jeho pokračování dále 
nevyhovující.Parcela na křížení ulis 
Jiráskova a Lánská patří městu - v 
návrhu vedena jako plocha k zastavění - 
místo návrhu v kategorii SM by mohla 
být v kategorii ZV. Ve výkresu je chybně 
zakresleno trasování zatrubněného 
vedení Červeného potoka v centru 
města (úsek Havlíčkova-Náchodská). 

akceptováno 
částečně 

K-VL-1 dukována - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-1 zrušena, ostatní 
připomínky částečně 
akceptovány.  

      

 Vyjádření k regulaci umístění zařízení k 
výrobě energie z fotovoltaických a 
větrných elektráren je v návrhu ÚP 
nejednoznačné, případně zbytečně 
přísné. 

prověřit 
textovou část   



128 František a Martina Pišlovi, 
Souběžná 256, Červený Kostelec Červený Kostelec 

Jako občané Červeného Kostelce 
podáváme připomínku k navrhovanému 
ÚP Č. Kostelce. Jde nám o oblast vedle 
Sametu za Instalacemi Keyzlar. Jsme 
proti budování této průmyslové zóny i 
proti nové příjezdové cestě k ní, vedoucí 
podél lesa Lánského ze Rtyně. 
nesouhlasíme s rozšířováním průmyslu 
a dopravy v této oblasti, která je vhodná 
pro bydlení, neboť rozvoj  průmyslu v 
blízkosti obytné zóny je absolutně 
nevyhovující zájmům občanů zde 
bydlících. 

akceptováno 
K-VL-2 bude vypuštěna, 
ostatní plochy 
redukovány. 

129 
Veyr, V Zahradách 1263, Č. 
Kostelec a Martin Borůvka, V 
Zahradách 908, Č. Kostelec 

Červený Kostelec 

Podáváme připomínku ve věci 
navrhovaného ÚP v Červeném Kostelci. 
Jedná se o oblast za Řehákovou ulicí  v 
případě budování průmyslové zóny a 
obchvatu k zóně. Stavíme se proti 
tomuto návrhu budování zóny i 
obchvatu. Požadujeme detailní řešení 
průjezdu Řehákovou ulicí, která 
nevyhovuje nárůstu dopravy. Týká se to 
též průjezdu budoucích zaměstnanců, 
kde pochybujeme, že by využívali 
obchvatu do této zóny. vznikají tím velká 
rizika zasahující všechny obyvatele této 
oblasti.  

akceptováno 

K-VL-1 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-2 zůstane s 
podmínou nového 
severního připojení 



130 Jan Andrle, Souběžná, 
Červený Kostelec Červený Kostelec 

Jako občané Červeného Kostelce 
podáváme připomínku k navrhovanému 
ÚP Č. Kostelce. Jde nám o oblast vedle 
Sametu za Instalacemi Keyzlar. Jsme 
proti budování této průmyslové zóny i 
proti nové příjezdové cestě k ní, vedoucí 
podél lesa Lánského ze Rtyně. 
nesouhlasíme s rozšířováním průmyslu 
a dopravy v této oblasti, která je vhodná 
pro bydlení, neboť rozvoj  průmyslu v 
blízkosti obytné zóny je absolutně 
nevyhovující zájmům občanů zde 
bydlících. 

akceptováno 
K-VL-2 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-1 redukována.  

131 Martin a Martina Neumannovi, 
Souběžná 840, Červený Kostelec Červený Kostelec 

Vznášíme připomínku k návrhu ÚP v 
Červeném Kostelci. Jde o lokalitu 
Souběžné ulice, Řehákova ulice a 
budování průmyslové zóny a obchvatu k 
zóně. Jsme proti tomuto návrhu 
budování zóny i obchvatu. Požadujeme 
detailní řešení průjezdu Řehákova, 
Souběžnou ulicí, která nevyhovuje 
nárustu dopravy. 

K-VL-1 
zrušena - viz 
žádost č. 13, 

plocha K-VL-2 
zůstane s 
podmínou 

nového 
severního 
připojení 

K-VL-2 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-1 redukována.  

132 Jan a Věra Woytelovi, Řehákova 
403, Červený Kostelec Červený Kostelec 

Nesouhlasíme s plánovanou výstavbou 
průmyslové zóny v Červeném Kostelci 
za Řehákovou ulicí. Žádáme, aby bylo 
od zamýšlené plánované průmyslové 
zóny upuštěno, neboť dostatečně velký 
prostor pro rozšíření průmyslových ploch 
ve městě je například ve Lhotě kolem 
podniků Elitex a Saar Gumi atd. 

K-VL-1 
zrušena - viz 
žádost č. 13, 

plocha K-VL-2 
zůstane s 
podmínou 

nového 
severního 
připojení 

K-VL-2 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-1 redukována.  



133 Milan a Jitka Máslovi, Bohdašín 64, 
Červený Kostelec Červený Kostelec 

Jako obyvatelé Č. Kostelce - Bohdašína 
nesouhlasíme s navrhovanou výstavbou 
průmyslové zóny v Řehákově ulici v Č. 
Kostelci. Dále nesouhlasíme se 
samotnou průmyslovou zónou, která 
jednak zbytečně zabírá další 
zemědělskou půdu,….. 

K-VL-1 
zrušena - viz 
žádost č. 13, 

plocha K-VL-2 
zůstane s 
podmínou 

nového 
severního 
připojení 

K-VL-2 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-1 redukována.  

134 Jiří, Alena a Lukáš Pichovi, 
Řehákova 905, Č. Kostelec Červený Kostelec 

Podáváme připomínku k navrhovaného 
ÚP v Červeném Kostelci. Jedná se o 
oblast za Řehákovou ulicí,  v případě 
budování průmyslové zóny a obchvatu k 
zóně. Stavíme se proti tomuto návrhu 
budování zóny i obchvatu. Požadujeme 
detailní řešení průjezdu Řehákovou ulicí, 
která nevyhovuje nárůstu dopravy. T 

K-VL-1 
zrušena - viz 
žádost č. 13, 

plocha K-VL-2 
zůstane s 
podmínou 

nového 
severního 
připojení 

K-VL-2 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-1 redukována.  

135 Aleš, Milena a Oldřich  Vondráčkovi, 
Řehákova 915, Č. Kostelec Červený Kostelec 

Podávám připomínku k navrhované 
změně ÚP v části obci Červeného 
Kostelce. Plánovaná změna se týká 
průmyslové zóny navazující na 
Řehákovu ulici. Se změnou a rozšířením 
průmyslové zóny nesouhlasím a 
podávám připomínku. 

K-VL-1 
zrušena - viz 
žádost č. 13, 

plocha K-VL-2 
zůstane s 
podmínou 

nového 
severního 
připojení 

K-VL-2 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-1 redukována.  

136 8 občanů z ulice Koubovka, Č. 
Kostelce Červený Kostelec 

Podáváme připomínku k navrhovaného 
ÚP v Červeném Kostelci. Jedná se o 
oblast za Řehákovou ulicí,  v případě 
budování průmyslové zóny a obchvatu k 
zóně. Stavíme se proti tomuto návrhu 
budování zóny i obchvatu. Požadujeme 
detailní řešení průjezdu Řehákovou ulicí, 
která nevyhovuje nárůstu dopravy.  

K-VL-1 
zrušena - viz 
žádost č. 13, 

plocha K-VL-2 
zůstane s 
podmínou 

nového 
severního 
připojení 

K-VL-2 zrušena - viz 
žádost č. 13, plocha K-
VL-1 redukována.  



137 Jebousková Olga, Řehákova 747, Č. 
Kostelec Červený Kostelec 

Rozhodně nesouhlasím s územním 
plánem 2013 - 2014 města Č. Kostelec, 
který se týká vybudování nové městské 
komunikace z ulice Řehákova jako 
propojení ulic V Zahradách a Souběžná, 
zejména silnice vedené pod parcelou č. 
1102/34 p.č.st. 752 čp. 747 a přes celou 
parcelu 1102/32 

akceptováno 

Návrh komunikace 
vypuštěn, území bude 
řešeno podrobněji 
územní studií s 
podmínkou uzavření 
dohody o parcelaci.  

138 Oldřich Jebousek, Řehákova 747, Č. 
Kostelec Červený Kostelec 

Rozhodně nesouhlasím s územním 
plánem 2013 - 2014 města Č. Kostelec, 
který se týká vybudování nové městské 
komunikace z ulice Řehákova jako 
propojení ulic V Zahradách a Souběžná, 
zejména silnice vedené pod parcelou č. 
1102/34 p.č.st. 752 čp. 747 a přes celou 
parcelu 1102/32 

akceptováno 

Návrh komunikace 
vypuštěn, území bude 
řešeno podrobněji 
územní studií s 
podmínkou uzavření 
dohody o parcelaci.  

139 Marie Jebousková, Řehákova 747, 
Č. Kostelec Červený Kostelec 

Rozhodně nesouhlasím s navrhovanou 
komunikací, a to konkrétně s její částí, 
která má vést v šíři parcely číslo 1102/34 
- 752 s číslem popisným 747 (kde trvale 
bydlím), vedoucí přes parcelu 1102/32. 
Návrh: Považuji za dostatečný 
plánovaný přístup z druhé strany. 
Případně by nová komunikace mohla 
končit jako slepá na parcele č. 1102/72, 
popř. 1102/35. 

akceptováno 

Návrh komunikace 
vypuštěn, území bude 
řešeno podrobněji 
územní studií s 
podmínkou uzavření 
dohody o parcelaci.  

140 Jana Němcová, Raisova1168Hlinsko 
v Čechách,  

Červený Kostelec p.p.č. 
1102/11 

Nesouhlasím s novým územním plánem, 
který se značně dotýká našeho 
pozemku. Jak v přední části od ulice v 
Zahradách kde část pozemku je zabrána 
pro výstavbu komunikace, tak v zadní 
části směr ulice Souběžná kde asi 2/3 
našeho pozemku je vedena opět 
komunikace a rozděluje naši parcelu na 
2 části čímž vlastně celou parcelu 
znehodnocuje. 

akceptováno 

Návrh komunikace 
vypuštěn, území bude 
řešeno podrobněji 
územní studií s 
podmínkou uzavření 
dohody o parcelaci.  



141 Jan Uhlíř, Běstviny, 33, Dobruška Červený Kostelec p.p.č. 
1102/10 

nesouhlasím s navrhovaným územním 
plánem , který se týká mé parcely . 
Důvodem je protínání zahrady s cestou , 
která rozdělí můj pozemek na 2 nefu 
nkční. 

akceptováno 

Návrh komunikace 
vypuštěn, území bude 
řešeno podrobněji 
územní studií s 
podmínkou uzavření 
dohody o parcelaci.  

142 - 
143 

Zemědělské družstvo Žernov, 
Žernov 95, Česká Skalice Žádost o změnu 

Žádáme o změnu Úp za účelem 
výstavby výstavby silážního plata na 
parcele č. 2283 v kú Olešnice u 
Červeného Kostelce. 

akceptováno 

Lze realizovat dle § 18 
SZ, ovšem exsituje 
nadále případné 
omezení koridorem 
územní rezervy 
alternativního vedení  
I/14. 

144 

Michaela a Pavel Henčlovi, Devět 
Křížů 391, Č. Kostelec; Ivana a 
pavel Laštovičkovi, Devět Křížů 134, 
Č. Kostelec; Jana a David 
Bohadlovi, Kostelecká 865, Rtyně v 
Podkrkonoší 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Uplatňujeme připomínku k návrhu ÚP, 
konkrétně k plochám L-SM-01 a L-SM-
02. U plochy L-SM-01 potom o část mezi 
tzv. Lomečkem (p.p. 687/2) a hranicí 
města se Rtyní v Podkrkonoší. Výše 
uvedenou část plochy L-SM-01 a plochu 
L-SM-02 navrhujeme vypustit ze 
zastavitelného území. prosíme o 
zapracování uvedených připomínek do 
návrhu ÚP města Červený Kostelec. 

nevyhověno 

Požadavek je v rozporu 
s urbanistickou koncepcí 
a s požadavkem na 
udržitelný rozvoj území.  

145 Ing. Jiří Lipovský, V poli 325, Rtyně v 
Podkrkonoší 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Připomínka k navrhované komunikaci s 
označením L-DS-04, L-DS-03 a L-DS-
01. I když to není z plánu přímo patrné, 
je situována dopravní komunikace do 
prostoru přirozeného odvodu srážkové 
vody. Připomíná nebo spíše upozorňuje, 
že při přívalových srážkách bude silnice 
trpět zaplavováním. 

prověřit 
textovou část   

146 
Tomáš Linek a Kateřina Peterová, 
Lipky 344, Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Lhota za Červeným 
Kostelcem, st.p.č. 477, 
čp. 344 

Nesouhlasíme s  navrženým ÚP města 
Červený Kostelec, respektive s 
navrhovanou silniční komunikací, která 
má vést kolem našeho domu a 
pozemku. 

nevyhověno 

Návrh a zpřesnění 
dopravního koridoru je 
požadováno v ZÚR 
KHK.  



147 Milan Petera, Letná 997, Červený 
Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Nesouhlasím s navrhovaným územním 
plánem , konkrétně ve Lhotě za 
Červeným Kostelcem. Údajně k rozšíření 
průmyslové zóny a především s 
výstavbou nové silnice. 

nevyhověno 

Návrh a zpřesnění 
dopravního koridoru je 
požadováno v ZÚR 
KHK, lokakace a 
umístění ploch výroby 
odpovídá urbanistické 
koncepci a požadavku 
na udržitelný rozvoj 
území (hospodářský 
pilíř).  

148 Ing Josef Hanuš, Devět Křížů 256, 
Červený Kostelec 

Lhota za Červeným 
Kostelcem 

Mé stanovisko, které se týká především 
území a skutečností v blízkosti domu čp. 
256 a souvisejících pozemků, které 
vlastníme a kde spolu s rodinou syna 
bydlíme. 1) výkres1b2 řeší koncepci Di 
průběh MK III. třídy přes p.parcely a 
dokonce i dům čp. 256 v našem 
vlastnictví. Žádám, aby bnyl správně 
zakreslen průběh po MK p.p.č 638/3 v 
majetku města ČK. 2) V textové části 
návrhu na str. 9 a 10 i následně str. 43 
chybí zmínka o vodní ploše na p.p.č. 
638/1 a zde pramenicí vodoteči 
směřující do rybníka na p.p.č. 621/6 - 
tento je již v mapové části zakreslen - a 
pokračující do rybníka zvaný Benešák. 
Žádám o provedení opravy do textové i 
mapové části návrhu ÚP v souladu se 
skutečností. 3) Výkres 1b1 uvádí na 
p.p.č. 638/1 možné využití pro účely OS, 
předpokládám, že správně má  být toto 
využití zaneseno na p.p.č. 6+87/2, kde 
již dnes je asfaltové hřiště "V lomečku".  

akceptováno Grafika je přiměřeně 
upravena dle KN. 



      

4) výkres 1b1 uvádí v souvislosti s 
konstrukcí dopravního koridoru L-DS-05 
možný zábor cca 1/4 p.p.č. 624/1 - les. V 
této části lesa nám rostou staré duby a 
buky cca 140 let tvořící významný 
krajinotvorný celek. V případě realizace 
přeložky 1/14 musí být tyto zachovány. 
5) Žádám aby celek L-DS-05 byl v 
návrhu ÚP zcela vypuštěn a průběh 
nové komunikace 1/14 směrem od 
Stolína byl  ukončen již na stávající 1/14 
v prostoru mezi čerpací stanicí PHM a 
obalovnou. 

prověřit 
textovou část   

 




