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silnice a chodníky
úvodní studie

Sportovci pro Novou Paku v počátku své po-
litické činnosti, tedy na přelomu tisíciletí, sou-
středili svou pozornost na stabilizaci financí 
města a na demokratizaci a racionalizaci 
správy města. 
Teprve s vytvářením volně použitelných peněz 
jsme začali přemýšlet, za co nejdůležitějšího 
je v rámci města utratit. Ředitelé jednotlivých 
složek města a řada místních politiků nás 
často upozorňovali, že nejdůležitější je pro-
voz města. My jsme se však soustředili na 
investice. Investice města nemají žádného 
mluvčího, jsou to jen stavby, tedy budovy, sil-
nice a chodníky, a ty „nemluví“. Nicméně moc 
dobře víme, jak jsou zejména náměstí, silnice 
a chodníky pro občany důležité, že vlastně 
vytvářejí město. Velice rychle se tak tyto do-
pravní tepny staly investiční prioritou.
Původně (několik volebních období) jsme 
měli jeden volební program, kde se hlasovalo         
o všech položkách, bez ohledu na to, zda jde 
o činnost města nebo stavební investice. Le-
tos jsme se rozhodli, že oddělíme investice, 
jako samostatnou část volebního programu. 
Nakonec jsme investice ještě rozdělili vedví, 
na investice obecně a silnice a chodníky. Tím 
se zdůraznil význam chodníků a silnic.   
Z hlediska určení lze dopravní komunika-
ce rozdělovat následovně: za prvé náměstí           
a další veřejná prostranství, parkoviště, za 
druhé na silnice s asfaltovým povrchem, za 
třetí chodníky, tedy jen pro pěší, a za čtvrté to 
jsou prašné cesty.

hlavní silnice
státní a krajské

Pokud jde o prioritu, tak nejzá-
važnější je silnice I/16, tam se 
nejvíc jezdí a je to vizitka města. 
Naším cílem je pěkná hlavní 
silnice s chodníkem od cedule 
Nová Paka/Kumburský Újezd až 
po ceduli Nová Paka/Vrchovina. 
V tomto směru se mnohé po-
vedlo, nicméně nejsou prvotřídní 
chodníky v Pražské ulici a levý 
chodník (od Prahy) v ulici Legií, 
plus chodník od Studénky do 
Kumburského Újezdu vůbec 
není. Velmi jsme usilovali 
o nový asfaltový povrch přímo 
na hlavní silnici od LIDLu po 
druhou kruhovou křižovatku, 
tedy směr Stará Paka a Krko-
noše; mělo být hotovo už přes 
prázdniny, v září doufáme,
že Ředitelství silnic a dálnic ČR 
jej dokončí v listopadu 2014.   
Silnice I/16 má být do budoucna 
přeložena v trase Kumburský 
Újezd – Studénka – Heřmanice 
– Vrchovina, kravín – Vidochov 
pumpa (tam bude kruhová 
křižovatka), jde o tzv. obchvat 
města. Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, pracoviště Hradec Králo-
vé, k přípravě stavby obchvatu 
přistupuje poctivě. Jsou tu však 
dvě nyní zdržující okolnosti. Za-
prvé zákonodárce mění zákony 
týkající se vyvlastňování pro lini-
ové stavby, a majitelé pozemků 
v trase ničemu a nikomu nevěří. 
Solidní lidi, kteří prodali za nízkou 
cenu, jsou rozhořčeni, a opráv-
něně. Určitě jsme připraveni těm, 
kdo takto „nevýhodně“ prodali, 
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STAV VegeTAČNíCH PLoCH NoVé oKRUžNí 
KŘIžoVATKy U LIDLU byL VeLMI NeUTěŠeNý. 

STáT, TeDy ŘeDITeLSTVí SILNIC A DáLNIC, NeMá 
ZáJeM (ANI PeNíZe) ŘeŠIT, JAK Co VyPADá. 

ANI LIDL ToHo MoC NeUDěLAL. ZeMINA byLA 
Po STAVbě JíLoVITá S KAMeNy A VeLMI ZAPLe-

VeLeNá. MěSTo PŘIPRAVILo (PRoJeKT 
INg. MIRoSLAV PyCIAK) PŘíRoDNí SPoLe-

ČeNSTVo TRVALeK A TRAVIN TeCHNoLogIí 
VýSADby Do ŠTěRKU. TATo VýSADbA Má 

VýRAZNé AUToRegULAČNí SCHoPNoSTI A 
MINIMáLNí NáRoKy NA ÚDRžbU. V oSTRůVKU 

RoSTe ASTRA CHLUMNí, MARULKA LéKAŘSKá, 
PRyŠeC MNoHobARVý, KoSTŘAVA MAIReoVA, 

KAKoST KRVAVý, DobRoMySL obeCNá, PRoSo 
RoZKLADITé, ŠALVěJ HAJNí, oKRASNý ČeSNeK 
A TULIPáN. PLoCHy PŘeD LIDLeM byLy UPRA-
VeNy ZáHoNy oKRASNýCH TRAVIN, MoCHNy 
KŘoVITé, NíZKéHo ŠeŘíKU A byLy obNoVeNy 

TRAVNATé PLoCHy. K oPěRNýM ZDeM byL 
VySáZeN LoUbINeC PěTILISTý.



pomoci v dalším jednání se státem, 
případně z městských prostředků. 

Ti, co hrají fair, se mohou spo-
lehnout, že je město nenechá na 
holičkách. Také nastaly složitosti 

při přípravě obslužných cest v okolí 
obchvatu; na obchvat nemohou 

přímo ústit polní a lesní cesty. Nyní 
se plánuje a připravuje poměrně slo-
žitý cestní systém po obou stranách 

obchvatu.    
V Nové Pace je také řada krajských 

silnic, především zde vede silnice 
druhé třídy č. II/284 od Staré Paky 

směrem na bělou u Pecky. Tato 
silnice je v ulici Lomnická asi nejoš-
klivější silnicí Nové Paky. Pak vede 

zatrubněnou částí Rokytky            
– a taky nic moc. Po odbočení 

z I/16 u polikliniky vede kolem pivo-
varu přes Štikov, zde je asfalt slušný, 

chybí  ale chodník od pivovaru do 
Štikova. 

Pak je tu řada krajských silnic třetí 
třídy. Krajská je silnice od kapličky, 

směr Zlámaniny, gebauerovu, horní 
část, kraj pěkně opravil. Krajská je 

i Šlejharova od Staré Paky a pak 
Kumburská ul. směr brdo. Dále je to 
silnice z Vrchoviny do Podlevína (tra-
gická) a silnice po Vrchovině (stará). 

Krajská je i silnice od pivovaru do 
Přibyslavi a Radkyně (v různé kva-

litě). Krajskou je překvapivě i silnice 
od I/16 po hospodu ve Studénce, 

o její opravě s krajem teď jedná-
me a že bychom si ji opravenou 

jako město převzali. Na krajských 
silnicích spolupracujeme s krajem, 
nicméně jejich správcem je přede-

vším Správa a údržba silnic 
Královéhradeckého kraje, která má 

pro Paku pracoviště vedle 
betonárky.

sbírá, jen rozseká) UbAL z roku 2011                         
(213 tis. Kč). Samochodný pracovní 
stroj bSI 35 jsme koupili v roce 2012, 
je to auto pro zedníky na opravy ka-
nálových vpustí, v zimě má nástavbu 
na posyp chodníků. V zimě jezdí, tedy 
vyhrnuje a sype, po sídlišti. Stroj stál 
350.000 Kč. 
Multikára FUMo 30 z roku 2013 je osa-
zena vysprávkovou nástavbou na opra-
vu ulic, v zimě je na multikáře nástavba 
na posyp chodníků. V zimě jezdí multi-
kára (za 710 tis. Kč) ve středu města. 
Úplně nová je sekačka SPIDeR za půl 
milionu korun, je na dálkové ovládání                                                                        
a může i do velmi prudkých sva-
hů. Letos jsme koupili i vysavač ulic 
gLUTToN, také za půl milionu, vysáva-
lo se s ním třeba po pouti. Ruku v ruce 
se zkvalitňováním strojního vybavení jde 
i zlepšování a specializace pracovních 
sil. V roce 2006 pracovalo v Technic-
kých službách 26 pracovníků, postupně 
se počet zaměstnanců snížil až na 12, 
zůstali jen ti skutečně kvalitní. Následně 
jsme začali pořizovat novou techniku     
a ta vyžadovala jiný typ pracovníků. Ak-
tuálně máme 20 stálých zaměstnanců, 
nicméně pro využití některých strojů 
bychom potřebovali další, pak bychom 
mohli například vysprávkovou soupravu 
používat na 2 směny, tedy v létě. V zimě 
jsou požadavky na pracovní sílu velice 
nárazové. Když napadne sníh, potřebu-
jeme jet na 3 směny, ale vždy pár dnů. 
Platí ovšem, že Technické služby se 
hodně změnily, ze zoufalé zanedbané 
armády, která se vzdává, je nyní dobře 
vybavená jednotka, která je schopna 
aktivně řešit všechny problémy. I kdyby 
napadlo půl metru sněhu, tak se s ním 
Technické služby poperou. Jsme sa-
mozřejmě schopni povolat jim soukro-
mé firmy na pomoc s úklidem, ale ze 
začátku se s přírodou budou rvát samy. 

místní komunikace
= technické služby

Všechny ostatní silnice v Nové Pace 
s asfaltovým povrchem jsou místní ko-
munikace, jejich údržbu a opravy zajišťují 
Technické služby města. V létě se silnice 
čistí a opravují, v zimě především vyhr-
nují. 
Pokud jde o rekonstrukce těchto silnic, 
tak jsme zvolili časové pořadí, vlastně 
pořadí důležitosti: 1. centrum města,      
2. sídliště a další hustě obydlené oblas-
ti města, 3. ostatní. Mimořádně důležitá 
a prioritní je komunikace ze sídliště do 
centra města. 
Pokud jde o způsob údržby místních ko-
munikací, tak jsme se za 10 let značně 
vzchopili. Na přelomu tisíciletí jsme byli 
s holýma rukama bez jakýchkoli mož-
ností, odkázáni na objednávky u krajské 
správy silnic, s nevalnou kvalitou práce. 
Začali jsme se pokoušet sami opravovat 
drtí, ale ta neměla dobrou životnost. Po-
stupně jsme si zakoupili vlastní techniku, 
jak na údržbu, tak na opravy asfaltových 
povrchů. Pokud jde o techniku, tak té 
dnes Technické služby mají dostatek na 
letní i zimní práce. Vlajkovou lodí je teď 
samosběrný vůz LADog z roku 2013      
s přídavným kartáčem, tedy stroj na za-
metání ulic a chodníků za 3,4 milionů.
Základním „bojovým“ vozidlem v Tech-
nických službách je vždy traktor, těch 
máme celkem 7, k tomu řadu vleků          
a návěsů. Poslední jsme koupili v roce 
2013 JoHN DeeRe pro kompostárnu. 
Nakladač KRAMeR je z roku 2006, ale je 
v dobrém stavu. 
Nové jsou i travní sekačky PARK              
(235 tis. Kč) z roku 2011 a STIgA (200 
tis. Kč z roku 2009); na vysekávání pří-
kopů se používá mulčovač (trávu ne-Volební program

VLAJKoVoU LoDí TeCHNICKýCH SLUžeb Je 
Teď SAMoSběRNý VůZ LADog Z RoKU 2013 

S PŘíDAVNýM KARTáČeM, TeDy STRoJ NA ZA-
MeTáNí ULIC A CHoDNíKů. UMí PRoPLACHoVAT 

A VySáVAT I KANALIZAČNí VPUSTI.

DŘíVe JSMe oPRAVy SILNIC 
SLožITě obJeDNáVALI, NAKo-
NeC JSMe SI PoŘíDILI VLASTNí 
SoUPRAVU. Je To SICe JeN NA 
oPRAVU MeNŠíCH VýTLUKů A 

PRASKLIN, NICMéNě SoUPRAVA 
Je ZAMěSTNáNA oD KVěTNA Do 

ŘíJNA. VýSPRáVKoVá SoU-
PRAVA PRACUJe ZA PěKNéHo 

PoČASí DeNNě, PoSTUPUJe 
oD CeNTRA Do PeRIFeRIí, Má 

PŘeD SeboU JeŠTě MNoHo LeT 
PRáCe. V LeTeCH 2013 A 2014 

Se oPRAVILo VžDy 10 ULIC. 



závěr
Sportovci pro Novou Paku mají jasný 
program, co dělat na úseku silnic 
a chodníků. Svoji představu předestírá-
me níže, máme jasné pořadí akcí,
které budeme dělat. 

chodníky
Plán výstavby a oprav chodníků je dán 
dopravním zatížením silnice, podél kte-
ré vede, a vedle toho rovněž množstvím 
chodců, kteří po něm chodí.  
Největší doprava je po silnici I/16. Největší 
pohyb chodců je na chodnících vedoucích 
ze sídliště do centra, ať už ulicí V Aleji nebo 
přes ulici Legií. Velký pohyb osob je také 
v centru města, určitým kritickým bodem 
je vyústění ulice Na Tržišti do Masarykova 
náměstí a Komenského ulice, tedy okolí 
obchodu Fanzy sport. Zde se střetáva-
jí trasy ze sídliště, od vlakové zastávky, 
z Komenského ulice a od autobusového 
nádraží. Toto místo musí být do budouc-
na pečlivě řešeno při změnách v centru 
města – chodci musí mít prioritu, stejně 
jako ji mají na místě pro přecházení na Du-
kelském náměstí. Na Dukelském náměs-
tí příčný práh „štve“ motoristy, nicméně 
chodci jsou v bezpečí; už se taky nejez-
dí zákazem vjezdu v navazující ulici Jiřího 
z Poděbrad, neboť tam jsou sloupky.
Velké dopravní zatížení má také silnice 
II/284, tedy silnice od Štikova do Staré 
Paky. Chodník do Štikova bude nutný, a 
to už kvůli obchvatu. Chodník směr Stará 
Paka sice je, ale hrozný, o tom níže. 
Velký pohyb osob je také po sídlišti, klíčo-
vý je „tah“ ke škole a školce, v budouc-
nosti se zvýší důležitost trasy k bazénu. Na 
sídlišti je teď dost zajištěno, je potřeba ře-
šit okolí velkého domu čp. 1274 až 1279, 
tedy blízko Pražské ulice, a dále ulici Heř-
manickou, podél školy. Heřmanickou ulicí 
budou jezdit auta k bazénu, bude se tam 
i chodit do bazénu, a zajistil by se i pohyb 
školní mládeže na hřiště. 
Podrobněji o jednotlivých chodnících níže 
v této části, zde jsou předloženy naše 
představy o výstavbě a opravách chodní-
ků v Nové Pace. 

náměstí a další
prostranství

Pokud jde o náměstí, tak je na 
20 až 30 let vyřešeno náměstí 
před radnicí, tedy Dukelské ná-
městí, plus k němu vedoucí 
silnice, dokonce i ulice ke 
stadionu a dalším sportovištím. 
Pokud jde o zcela nové náměstí 
Muzejní, tak to je nové a zapadá 
do širší koncepce centra města. 
Nicméně navazující ulice ke kinu 
bude muset být rekonstruována 
v souvislosti s rekonstrukcí ulice 
Lomnické.
Problémem tak zůstává Masa-
rykovo náměstí, z širšího centra 
pak ještě prašné parkoviště u 
autobusového nádraží.

silnice a cesty
v osadách

Specifickým problémem jsou silnice 
po našich osadách. Silnice tam jsou 
„obcotvorným“ prvkem. bez silnic by 
se tato většinou krásná místa propad-
la do klasifikace „úplná díra“, a to my 
nechceme. Naopak si myslíme, 
že teprve do budoucna se ukáže 
přínos těchto lokalit, do kterých se 
stěhuje mnoho lidí z „města“, kterým 
nevadí trocha dojíždění. Lze to i vidět 
na ostatních okolních vesnicích stejné 
velikosti, ty až na výjimky vymírají, 
kdežto většina packých osad se drží 
nebo roste.
Vybrané opravy komunikací pro příští 
období, tedy náš volební program na 
tomto úseku, jsou uvedeny dále v této 
části. 

VýSLeDeK PRáCe 
NAŠí PARTy PRo 
oPRAVy KANALI-
ZAČNíCH VPUSTí. 
RoZPADLé Nebo 
PRoPADLé DeŠťoVé 
VPUSTI PRACoVNíCI 
NeJPRVe RoZebe-
RoU, NáSLeDNě 
VySKLáDAJí KANALI-
ZAČNí KRoUžKy Do 
PožADoVANé VýŠKy. 
PoToM Se oKoLí 
VPUSTI ZALIJe CHe-
MICKýM ASFALTeM.

IZRAeLSKá ARMá-
DA Má KVALITNí 
TeCHNIKU I boJoVoU 
MoRáLKU. NeNí To 
VeLKá ARMáDA, ALe 
Je boJeSCHoPNá. 
TAKTéž NAŠe TeCH-
NICKé SLUžby MAJí 
DoSTATeK NoVýCH A 
KVALITNíCH VoZIDeL 
PRo SVoJI ČINNoST, 
PRACoVNí NASAZeNí 
Se TAKé ZLePŠILo.

Volební program



INFORMAČNÍ LETÁK ŘEDITELSTVÍ



SILNIC A DÁLNIC ČR
Z ČeRVNA 2014


