
Lomnická ulice

stav
Lomnická ulice je v současnosti 

nejošklivější ulicí Nové Paky. 
Přitom jde o poměrně význam-

nou silnici, jde totiž o silnici II. třídy, 
z historického jádra města směrem 

na severozápad, do přímo navazující 
sesterské obce Stará Paka. 

Paralelní s Lomnickou je ulice Staro-
packá, ta je po rekonstrukce 

v minulém desetiletí. Staropacká 
ulice držela primát nejošklivější silnice 
právě až do této své rekonstrukci, po 

ní předala pomyslné poslední místo 
v soutěži krásy právě Lomnické ulici. 

Další problematickou komunikací 
v sousedství je ulice Na Strži, 

tam je třeba udělat asfaltový povrch.   
Z hlediska celostátní hlavní silniční 

sítě leží město Nová Paka 
na průsečíku sil. I/16

(směr Jičín–Trutnov) a právě silnice 
II/284 (směr Lomnice nad Popelkou 
– Lázně Bělohrad). Předmětný úsek 
Lomnické ulice, po níž je část průta-

hu silnice II/284 vedena, 
tvoří v dopravním systému města 

Nová Paka místní sběrnou radiálu. 
Oblast Lomnické ulice (a s ní rovno-
běžné ulice Staropacké) se nachází 

v nejnižší údolnicové části Nové 
Paky, neboť právě v tomto směru 

také z města vytéká i Rokytka.

Dům číSLO POPISNé 112 ZaSahuJe Svým ROhem až DO chODNíku 
– měSTO TeNTO Dům JIž vykOuPILO Za 600 TIS. kč a PřI RekONSTRukcI hO ZBOuRá

NáSLeDuJe PROBLemaTIcká TROJIce čP. 481, 482 a 483.



SeceSNí „OZDOBa“ LOmNIcké uLIce, TeDy Dům čP. 524. Ovšem BLýSká 
Se Na LePší čaSy, Dům má OD SRPNa 2014 NOvéhO maJITeLe, míSTNíhO 
uSeDLíka. Tak Se SNaD NěcO STaNe. eLekTRIcké veDeNí – DRáTy By PřI 

RekONSTRukcI měLy BýT PřemíSTěNy PO ceLé uLIcI DO Země. 

PRO Image LOmNIcké uLIce BuDe kLíčOvý DaLší OSuD 
DOmu čP. 482, TeDy STřeDNíhO DOmku. ReaLITNí kaN-
ceLář Je OchOTNa PRODaT SvůJ PODíL 10/18 TOhOTO 

DOmku, OSTaTNí OSmNácTINy JSOu v exekucI. 

plán rekonstrukce
Rekonstrukci navrhujeme začít na křižovatce ulic Lomnická x St. Suchardy x Staropacká, tedy poblíž centra 
města, kde trasa průtahu silnice II/284 (navazující ul. kotíkova) byla již dříve zatím jakžtakž vyhovujícím
způsobem zrekonstruována. konec rekonstrukce by byl na hranici Nové a Staré Paky.
Rekonstrukce je nutná i z hlediska značného dopravního zatížení Lomnické ulice, stále se zvyšuje počet
projíždějících vozidel (tranzit silnice II/284 i místní doprava) a rostou i potřeby okolních nemovitostí. 
Nechceme však jen obnovu zpevněných povrchů (vozovka + chodníky), ale i rekonstrukci celé dopravní 
i technické infrastruktury, tedy výměnu všech dosluhujících inženýrských sítí.
Pokud jde o konkrétní parametry rekonstrukce, tak šířkové uspořádání rekonstruované trasy bude 
dvoupruhová vozovka s obrubami, jízdní pás 2 x 3,0 m, chodníky 2 x 2,0 m s rozšířením vozovky 
ve směrových obloucích (R = 100 m / vozovka 2 x 3,5 = 7 m, R = 27 m / vozovka 2 x 4,0 = 8 m). 
Základní návrhová šířka chodníkových pásů (2,0 m) bude přizpůsobena místním podmínkám (šířka chodní-
ků v rozmezí 1,5–2,8 m). Na volné neupravené ploše poblíž restaurace „Novopacké sklepy“ chceme udělat 
parkoviště pro asi 30 osobních vozidel. 
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Lomnická ulice – plán rekonstrukce



Lomnická ulice – plán rekonstrukce



konkrétní kroky
Silnice II/284 patří kraji, inženýrské sítě, které jsou pod         
vozovkou a v chodníku, vlastní provozovatelé těchto sítí     
(vodohospodářská společnost, čeZ, O2). 
klíčová bude spolupráce s krajem. město již vyhotovi-
lo vlastním nákladem studii akce, s krajem nyní připravuje       
výběrové řízení na zhotovení projektu rekonstrukce. v tomto 
projektu bude jednotně naplánována rekonstrukce silnice, 
chodníků a všech sítí, vyjma vodovodu a splaškové kana-
lizace, tyto dvě sítě si v koordinaci s hlavním projektantem 
připraví vodohospodářská společnost. 
město již vykoupilo žlutý, zchátralý dům čp. 112 v zatáčce 
naproti pomníku Františka haupta, za 620.000 kč. Demo-
lice tohoto domu bude stát 400.000 kč. Nicméně výsled-
kem bude napřímený a rozšířený chodník. městské pozem-
ky v okolí tohoto domu (ten už tam nebude) získají také na 
ceně. v tomto směru bude klíčové budoucí řešení domu     
čp. 482, realitní kancelář je ochotna prodat 10/18 tohoto 
domu za 300 tis. kč. 
Nová vozovka sil. II/284, celková plocha nové asfalto-
vé vozovky činí cca 4.350 m2 x 2.000 kč/m2, bude stát                   
8,7 mil. kč, to by platil kraj. 
město bude platit chodník pro pěší, tedy nové chodníkové 
plochy: 2.700 m2 x 1.500 kč/m2, rozebrání zpevnění, obno-
va zvýšené chodníkové rampy a oprava opěrné chodníkové 
zídky budou za 4.050.000 kč. město dále zaplatí parkoviště 
a úpravy místních komunikací za cca 2,5 mil. kč. Také nové 
veřejné osvětlení jde za městem, bude za cca 2 mil. kč.
vodovod bude za 2 mil. kč. Ten platí vodohospodářská Lo
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ZeLeNě Je vyZNačeN maJeTek měSTa 
Na STaROPackém kONcI LOmNIcké 

uLIce, včeTNě čP. 112, 
RůžOvě POmNík FRaNTy hauPTa, 
hNěDě OZNačeN PROBLemaTIcký 

Dům čP. 482



společnost, stejně tak splaškovou kanalizaci za 7,6 mil. kč. 
velkou položkou bude dešťová kanalizace, město bude stát 
6,8 mil. kč, kraj (odvodnění silnice) pak zaplatí 1,6 mil. kč.  
Rozvody elektřiny se platí z prostředků čeZ Distribuce,     
cca za 4,3 mil. kč, dráty půjdou do země, tedy pod chod-
ník – to pomůže vzhledu ulice. 
Suma sumárum zaplatí město 13,3 mil. kč, kraj nejvíce,         
a to 22 mil. kč, zbylí investoři 18 mil. kč, celkově jde tedy 
o akci za 53,3 mil. kč, tato cena je však takzvaně projekto-
vá. Soutěž na dodavatele určitě sníží tuto projektovou cenu, 
pod 40 mil. kč se však těžko dostaneme, na město by pak 
připadlo cca 10 mil. kč, což je přijatelné a jednoznačně        
to za to stojí.
Nyní bude důležitá koordinace úsilí města a kraje. Nicmé-
ně kraj, i při nedostatku svých peněz, je ochoten (prvním 
náměstkem hejtmana je Ing. O. Ruml z Nové Paky) stavbu 
připravovat, následně realizovat a financovat.
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JDe TO! NeSmíme LOmNIckOu vZDávaT, 
a muSíme Se SNažIT NaJíT DOhODu S kRaJem 
– TOmu PaTří SILNIce. ZáBěR Je Ze SOuSeDNí 
STaROPacké uLIce, PřeD RekONSTRukcí TO 
ByLa 
NeJOškLIvěJší uLIce v NOvé Pace.
Na PěkNOu vOZOvku NaváZaLI vLaSTNícI 
DOmů a mNOZí „vyšPeRkOvaLI“

POmNík FRaNTy 
hauPTa Se Na-
cháZí v OPRavDu 
OškLIvé LOka-
LITě. DOčká Se 
LePšíhO OkOLí?


