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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27. srpna 2020  
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle  

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Přítomni: Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 

Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, 
Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana 
Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, 
Miroslav Reichl, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef 
Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 

Lukáš Bělohradský, Jiří Kos, Ing. Tomáš Roubíček 
 
Lukáš Bělohradský, Jiří Kos, Ing. Tomáš Roubíček 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Michal Loukota 
 
 

Přítomno 0 občanů 
 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 

Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu 

starosty. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zastupitelé i přihlížející 

občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 

 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

 

Pan Kříž navrhl předřadit bod č. 10 před bod č. 3.  

 
 

Usnesení ZM č. 231/2020 
ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání s předřazením bodu č. 10 před bod č. 3. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke        17:00 – 17:05                                                                            

Záležitosti odboru správy majetku 

2. 

10. 

Převod pozemků pro plánovanou rekonstrukci Průmyslové ulice 

Nákup pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu – 

předřazený bod 

Ing. Tomáš Hocke        17:05 – 17:10                                                                            

Záležitosti odboru finančního 

3. Schválení smlouvy o úvěru ve výši 35 mil. Kč Ing. Tomáš Hocke        17:10 – 17:20                                                                       

Záležitosti odboru dopravního 

4. Informace o stavbě S5, dalších strategických dopravních stavbách 

a studie posouzení dopravního systému ve městě Turnov 

Mgr. Jana Svobodová   17:20 – 17:45                                                                       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

5 Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol Mgr. Petra Houšková    17:45 – 18:00                                                                           

6. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - I. etapa 

intenzifikace ČOV 

Ing. Tomáš Hocke   

                                                                         

      

7. 

 

Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - VII. 

etapa VH sítě v BZ Hruštice - Károvsko 

                                                                                 

Ostatní 

8.         Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2019 Mgr. Petra Houšková   18:00 – 18:55                                                                           

9. 

11. 

 

Greenway Jizera - spolufinancování úseku Přepeře-Příšovice 

Příspěvky občanů 

                                                                                                                                                  

Mgr. Jana Svobodová 

Ing. Tomáš Hocke        18:55 – 19:00 

                                                                                   

      

 
 
 
 

2. Převod pozemků pro plánovanou rekonstrukci Průmyslové ulice   
 

Rozprava:  
Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení převzetí nemovitého majetku, formou daru z vlastnictví Libereckého 

kraje. V rámci plánované rekonstrukce ulice Průmyslová budou mimo jiné vybudovány nové autobusové zastávky a 

chodníky v ul. Fučíkova. Jelikož se jedná o pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje a láme se tam katastrální 

území Turnov a Ohrazenice u Turnova, budou pozemky převedeny do vlastnictví obou obcí - Turnov a Ohrazenice, 

dle dohodnutého plánu realizace stavby (na straně pravé zastávka a chodník Turnova a na straně levé Ohrazenic). 

Liberecký kraj pozemky převede po realizaci staveb do vlastnictví obou obcí. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 232/2020 
ZM schvaluje  
převzetí majetku formou daru na základě Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a Darovací smlouvy od 
Libereckého kraje. Po realizaci projektu "Rekonstrukce Průmyslové ulice" budou převedeny části 
pozemků p. č. 905/1, o předpokládané výměře 30,37 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a část 
pozemku p. č. 1048/25, o předpokládané výměře 41,58 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, oba v 
obci Ohrazenice a katastrálním území Ohrazenice u Turnova, a dále část pozemku p. č. 3905/2, o 
předpokládané výměře 13,63 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, v obci Turnov a katastrálním 
území Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
 
 
 
 



3  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 27. 8. 2020 

10. Nákup pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu   
 

Rozprava:  

 

Na základě jednání RM a ZM v červnu 2020 Vám předkládám finální smluvní dokumentaci pro nákup pozemků 

v areálu pily na Koňském trhu.  
 

Základní obrysy nákupu pozemků: 

- Jedná se o areál 8704 m2, p. č. 242-3957m2, p. č. 246- 4476m2, p. č.244-64m2, p. č.247/7-567m2, k. ú. 

Turnov 

- Navrhovaná kupní cena je 35 mil. Kč (mimo strojního vybavení) 

- Areál pily by byl provozován do 30. 9. 2025, pak by zbyl vyklizený areál s objekty bez strojního vybavení, 

- dohodli jsme se na následujícím nájmu na 5 let ve výši 50 tis. Kč/měsíc - tedy do září 2025 (celkem tedy 3 

mil. Kč) 

- Z hlediska územního plánu je areál v plochách bytových smíšených 

- Z hlediska zátopové zóny je areál zasažen záplavou Q100, ale není v aktivní zóně 

- Byla právně prozkoumána s možnými riziky cesta nákupu areálu na splátky a jednorázovou platbou. 

Z hlediska právního doporučení je navržena zásadně bezpečnější cesta jednorázovým nákupem. 
 

Důvody nákupu: 

- Areál je blíže centru a přirozeně na něj navazuje 

- V prostoru uvažuji o výstavbě nových bytových domů (3-4 nadzemní podlaží), v přízemí s občanskou 

vybaveností nebo parkováním, kvalitní veřejný prostor se zelení, možná i výstavba nové občanské 

vybavenosti jako celku 

- Není zasažen aktivní záplavou, územní plán je nakloněn výstavbě okamžitě, bez nutných změn 

- Z hlediska finanční zátěže města i s ohledem na pravděpodobné snížení daňových příjmů je zatížení pro 

rozpočet města přijatelný 
 

Kupní smlouva 

Kupní cena je ponížena na 31,37mil. Kč se započtením nájmu na 5 let ve výši 3,63 mil. Kč (změna 630 tis. Kč 

způsobená DPH). 
 

Nájemní smlouva 

Především se řešil způsob údržby pronajímaného majetku, pojištění pronajímaných nemovitostí, případné vrácení 

poměrné části nájmu při ukončení podnikatelské aktivity dříve než za 5 let. S tím, že nájem musí trvat minimálně 2 

roky. Vracené nájemné bude poníženo o 10%.  
 

Znalecký posudek č. 5175-355-2020, O ceně obvyklé a místně obvyklého nájemného nemovitých věcí 

Znalecký posudek od znaleckého ústavu Statikum ocenil areál Pily na Koňském trhu na částku 14,9 mil. Kč. 

Obvyklý nájem stanovil na částku 56 tis. Kč/měsíčně. 
 

Právní stanovisko s právním doporučením Zakoupení nemovitosti městem Turnov od třetí osoby za cenu 

vyšší než v místě a čase obvyklou „Nemovité věci zapsané na LV 4598 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres 

Semily, kraj Liberecký – areál pily“ 

Právní stanovisko s právním doporučením vypracovala paní Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka. 

Důvody pro zakoupení nemovitostí, jejichž odhadní cena je dle znaleckého posudku, který byl zpracován obchodní 

společností STATIKUM s.r.o., znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se 

sídlem Purkyňova 125, 612 00 Brno, celkem 14.900.000 Kč, za cenu 35.000.000 Kč, jsou tyto: 

a) Existence důležitého zájmu města ve smyslu § 38, odst. 1 zákona o obcích, který spočívá v těchto 

pozitivech  

- získání přímého vlastnického vlivu města na ucelený rozsáhlý funkční celek nemovitostí přímo navazující 

na centrum města 

- budoucí vliv města jako vlastníka na estetiku dané lokality 

- získání přímého vliv na všechny budoucí komerční i nekomerční investice v dané lokalitě  

- získání možnosti realizovat stavby lokálního veřejného zájmu     

- vytvoření budoucích možností pro příjmy města z dané lokality     

- možnost realizovat základní cíle samosprávy v oblasti bydlení, služeb, dopravy, veřejného prostoru, 

parkování a dalších v blízkosti centra města 

- rozvoj majetku města v oblasti nemovitostí  

- návratnost investice ihned v prvních pěti letech (sjednaný nájem na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2024 za 

nájemné 50.000,- Kč měsíčně) – podpůrný důvod 

b) Aktuální nabídka současného vlastníka, která se nemusí opakovat, a který danou smluvní cenu žádá; 

nabídka přitom nemusí být trvalá.  

Konstantní zájem města být obecně vlastníkem důležitých lokalit v centru města. 
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Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Miklík, p. Polášek, p. Špinka, p. Knížek, p. Weissová, p. Maierová, p. Loukota, p. 

Kunetka, p. Kordová, p. Mikula, p. Kovačičin, p. Uchytil 

V diskusi zaznělo: Nákup pozemků se mi líbí, ale ne za těchto podmínek. Co se stane s pozemky v Turnově, když 

my tyto pozemky koupíme za tuto cenu? Není to rozumná cena.; Otázka ceny se řídí nabídkou a poptávkou; 

Myšlenka nahradit pilu bytovou zónou je správná myšlenka. Odhadní cena neodpovídá ceně na trhu. Kupovat 

strategické pozemky v centru města je správné. Může to koupit nějaký spekulant a vyčkávat; Cena vyvolává určité 

pochybnosti. Pozemky na Koňském trhu mají určitá rizika. Měla by být vyhotovená analýza, prosím vedení města, 

aby nás přesvědčili, že nebyla cesta k nižší ceně.; Je možné jednání odložit o měsíc, abychom měli čas si prostudovat 

materiály?; Odložit to možné není, součástí dohod je koupě v září; Bylo by možné poskytnout lepší finanční 

analýzu?; Do této chvíle jsme nevěděli, že je tento odhad.; O částce 35 mil. se jedná od prvopočátku. Majitelé pily 

nabídli nabídku jako první městu, vnímám to jako pozitivum. Cena odhadní nikdy neodpovídá ceně kupní. 

Strategický pozemek v centru města vnímám jako velice důležitý; O této sumě jsme diskutovali už v květnu. Pro 

město je bezpečnější zaplatit celou částku a pak platit jen nájem. Pozemek byl předmětem zájmu 20 let, hodnotím 

jako velmi solidní přístup od majitelů areálu, že pozemky nabídli městu; Zástupci ODS a ANO se na pracovním 

zastupitelstvu vyjádřili, že jsou pro nákup; S rozdílem 20 mil. nesouhlasím; Cena je vysoká, ale je vyvážená 

strategickým zájmem města; Můžeme koupi odmítnout a koupí to spekulant a potom budeme několik let koukat na 

hromadu suti; Pro budoucí rozvoj města je koupě vhodná; Domy tam bude stavět investor, ale bude mít vícenáklady, 

je to v neaktivní záplavové zóně. Nemám k tomu analýzu; Zůstanou tam nemovitosti, které se budou muset 

zdemolovat, to bude stát hodně peněz; Jsem přesvědčen, že se díky tomu nezvednou ceny ostatních pozemků; Tržní 

cena je vždy vyšší než odhadní. Je to o politickém a strategickém rozhodování; Máme 5 let na to nechat udělat 

studii, co tam bude;        

 

p. Kříž navrhl jmenovité hlasování 

 

Bc. Ondřej Fotr  PRO   

Mgr. Jaromír Frič ZDRŽEL SE 

Ing. arch. Václav Hájek PRO 

Ing. Tomáš Hocke PRO 

Mgr. Petra Houšková PRO 

MUDr. Martin Hrubý PRO 

Ing. Jaroslav Knížek PROTI 

Eva Kordová  PRO 

Ing. Jiří Kovačičin PRO 

Ing. Michal Kříž  PROTI 

Ivan Kunetka  PRO 

Mgr. Michal Loukota PRO 

PhDr. Hana Maierová PRO 

Ing. Zbyněk Miklík PRO 

Jiří Mikula  PRO 

Mgr. Pavel Mlejnek PRO 

MUDr. Rostislav Polášek ZDRŽEL SE 

Miroslav Reichl  ZDRŽEL SE 

David Schindler  PRO 

Mgr. Jana Svobodová PRO 

Ing. Tomáš Špinka ZDRŽEL SE 

RNDr. Josef Uchytil PRO 

DiS., Daniela Weissová PRO 

 
 

Usnesení ZM č. 233/2020 
ZM bere na vědomí  
obsah nabídky obchodní společnosti Josef PLÁTEK spol. s r. o., Koňský trh 205, 511 01 Turnov, zapsaných 
na LV č. 4598 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, vůči městu Turnov, na 
prodej nemovitostí, a to:  
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2, jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
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•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
za smluvní cenu 35.000.000 Kč, za částečné návratnosti části kupní ceny v prvních pěti letech formou 
nájemného (sjednaný nájem na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2024 za nájemné 50.000 Kč měsíčně). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
  
 

Usnesení ZM č. 234/2020 
ZM bere na vědomí  
obsah znaleckého posudku zpracovaný obchodní společností STATIKUM s. r. o., znaleckým ústavem 
jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 125, 612 00 Brno, s 
odhadní cenou nemovitostí  
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2, jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
celkem 14.900.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
  
 

Usnesení ZM č. 235/2020 
ZM bere na vědomí  
obsah právního stanoviska AK Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové s právní analýzou možnosti zakoupení 
nemovitostí  
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2, jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
za podmínek nabídky obchodní společnosti Josef PLÁTEK spol. s r. o., Koňský trh 205, 51 101 Turnov, 
zapsaných na LV č. 4598 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, tj. za smluvní 
cenu 35.000.000 Kč, ve vztahu k platné právní úpravě zákona o obcích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
  
 

Usnesení ZM č. 236/2020 
ZM schvaluje  
zakoupení nemovitostí doposud ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti Josef PLÁTEK spol. s r. o., 
Koňský trh 205, 511 01 Turnov, zapsaných na LV č. 4598 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, 
Liberecký kraj, Česko, do vlastnictví města Turnov, formou uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitostem, a to konkrétně k nemovitostem:  
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2, jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
z důvodu existence a definování důležitého zájmu města ve smyslu ustanovení § 38, odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), spočívající v 
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a) získání přímého vlastnického vlivu města na rozsáhlý funkční celek nemovitostí přímo navazující na 
centrum města,  
b) získání vlivu města jako vlastníka na estetiku dané lokality, 
c) získání přímého vlivu na všechny budoucí komerční i nekomerční investice v dané lokalitě mj. ve 
vztahu k charakteru pozemků (ochranné pásmo vodního zdroje), 
d) získání možnosti realizovat stavby lokálního veřejného zájmu,  
e) v budoucnu vytvoření potenciálních možností pro příjmy města z dané lokality (pronájmy, prodeje),    
f) možnost realizovat za využití předmětných nemovitostí základní cíle samosprávy v oblasti bydlení, 
služeb, dopravy, veřejného prostoru, parkování a jiných v blízkosti centra města, 
g) rozvoji majetku města v oblasti nemovitostí,  
h) ojedinělosti aktuální nabídky, jež nemusí být v budoucnu opakována 
za navrhovanou kupní cenu 35.000.000 Kč, slovy Třicetpětmilionůkorunčeských. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
  
 

Usnesení ZM č. 237/2020 
ZM schvaluje  
pronájem nemovitosti - areálu pily na Koňském trhu specifikovanou: 
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2 , jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2 , jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
ve prospěch pronajímatele  - obchodní společnosti Josef PLÁTEK, spol. s r. o. se sídlem Koňský trh 205, 
511 01 Turnov, IČ: 44684291, jako nájemce na dobu určitou pěti let za nájemné ve výši 3.000.000 Kč 
(slovy: třimilionykorunčeských) plus DPH ve výši 630.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
 
 

3. Schválení smlouvy o úvěru ve výši 35 mil. Kč   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 25. 6. 2020 usnesením č. 209/2020 souhlasilo s podmínkami 

poptávkového řízení na dlouhodobý úvěr ve výši 35 mil. Kč na financování nákupu pozemků pro rozvoj města – 

areál pily Koňský trh, jedná se o areál o rozloze 9064 m2. Na poptávku se nevztahovala pravidla zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek – účinnost zákona od 1. 10. 2016. Na základě toho proběhlo poptávkové řízení – 

bylo osloveno devět bankovních institucí prostřednictvím datové schránky a e-mailem. Na podatelnu MěÚ Turnov 

byly doručeny dvě nabídky uchazečů – Komerční banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s. Hodnotící komise ve složení 

Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaroslav Knížek, RNDr. Josef uchytil, DiS. a Bc. Jana Chodaničová, jednala dne 5. 8. 2020 a 

posoudila splnění požadovaných podmínek. Nakonec posoudila cenové nabídky všech uchazečů a vyhodnotila jako 

nejvhodnější nabídku od Komerční banky, a. s., která nabídla úrokovou sazbu 0,82 % p. a. fixovanou na 5 let a 

neúrokové náklady vyplývající z poskytovaného úvěru ve výši 0 Kč. Cenová nabídka Komerční banky, a. s  - Město 

Turnov by v případě přijetí tohoto úvěru uhradilo částku 835.727,24 Kč. 

 

Diskuse: p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Výběr byl jednoduchý, nízký úrok nějakým způsobem rozpočet města nezatíží. 
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Usnesení ZM č. 238/2020 
ZM schvaluje  
přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 35 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru od Komerční 
banky, a. s. dle § 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na financování 
nákupu pozemků p. č. 242,244,246 a 247/7 (areál Koňský trh) v roce 2020 se splatností do 31. 12. 2025. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
 
  

4. Informace o stavbě S5, dalších strategických dopravních stavbách a studie 

posouzení dopravního systému ve městě Turnov   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvem města bylo v roce 2019 rozhodnuto o zpracování studie posouzení dopravního systému ve městě. 

Vítězem výběrového řízení na zpracování této studie se stala společnost AFRY CZ s. r. o., za cenu 262 570 Kč vč. 

DPH. Zpracovatel odevzdal v dubnu 2020 dílo, které bylo projednáno v dopravní komisi města 17. 6. 2020 a v RM 

12. 8. 2020. RM svým usnesením č. 475/2020 vzala na vědomí zpracování dopravního modelu města a doporučila na 

ZM projednat stavbu silnice S5, řešení dopravy na Semilsko a Jilemnicko v návaznosti na jednání s ŘSD a 

Libereckým krajem. 

 

Stavba kapacitní silnice S5  - silnice I/35 Turnov – Úlibice 

Záměrem je výstavba silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice, která se po realizaci stane významnou integrální 

součástí dopravní sítě ČR. Jedná se o přeložku stávající silnice, která bude celá realizovaná v nové trase. 

Dokumentace EIA na stavbu silnice I/35 Turnov - Úlibice zpracovaná v červnu 2020 firmou Ekoteam Hradec 

Králové byla zveřejněná MŽP v Informačním systému EIA dne 18. 8. 2020 na internetových stránkách CENIA: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP462 

Ke zveřejněné dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov - Úlibice“ na životní prostředí se dotčené územní 

samosprávné celky, dotčená veřejnost a dotčené orgány mohou písemně vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Následně MŽP zajistí zpracování posudku k 

dokumentaci EIA a vypíše veřejné projednání (pravděpodobně samostatně v Libereckém a Královéhradeckém kraji). 

Proces posuzování vlivů záměru silnice I/35 Turnov – Úlibice na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí bude ukončen vydáním stanoviska MŽP a zveřejnění stanoviska na úřední 

stránce dotčeného kraje. Až po ukončení procesu EIA zadá investor ŘSD ČR zpracování dokumentace pro územní 

řízení. Součástí této dokumentace bude záborový elaborát, kde bude uveden přehled všech dotčených pozemků 

včetně ploch trvalých a dočasných záborů těchto pozemků. Podle zpracovaného záborového elaborátu zahájí 

investor stavby proces majetkoprávního vypořádání připravované stavby tzn. bude provádět výkupy pozemků od 

vlastníků a uzavírat smlouvy na dočasné nájmy pozemků. 

 

Studie proveditelnosti Praha  - Mladá Boleslav -  Liberec 

Stavba rychlého železniční spojení Praha - Mladá Boleslav – Liberec.   

K proveditelnosti stavby je nezbytné dát územně plánovací dokumentaci do souladu s navrženým koridorem. Ke 

studii byla podána řada připomínek a s jejími závěry nesouhlasilo ani vedení Libereckého kraje a požadovalo její 

přepracování. Na projektu rekonstrukce železničního uzlu Turnov SŽDC průběžně pracuje, realizace 2022 a dále. 

 

 I/10 Turnov, MÚK Fučíkova - Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově,  

Dostavba stávající neúplné křižovatky silnic I/10 a III/28728 v Turnově: křížení silnice I/10 se silnicí III/28728 

(Fučíkova ulice). Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy dne 22.07.2020 oznámil veřejnou vyhláškou 

zahájení územního řízení na stavbu s názvem „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“. 

 

I/10 Ohrazenice, U Pyrámu – zobousměrnění sjezdu 

Přestavba stávající křižovatky v Ohrazenicích u bývalého autosalonu Ford. Vybudování nájezdu a připojovacího 

pruhu na silnici I/10 ve směru na Turnov (ve správě ŘSD ČR). Navržená přestavba se týká doplnění nájezdu a 

připojovacího pruhu na stávajícím odbočení do obce Ohrazenice. Realizace přestavby křižovatky dojde k přímému 

napojení na silnici I/10 z Ohrazenic. Zpracovatel Valbek Liberec pro investora ŘSD ČR zpracovává novou 

dokumentaci pro územní řízení. 
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Dopravní model města – studie posouzení dopravního systému ve městě Turnově 

Dopravní model obsahuje výpočet intenzit dopravy na silnicích a významných místních komunikacích ve městě a 

posouzení kapacity komunikací včetně přeshraničních vazeb, a to jak pro současný stav, tak i v prognóze do roku 

2050.  

 

Veškeré podklady k výše uvedeným dopravním stavbám jsou uloženy na webu města: 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/dopravni-a-rozvojove-studie/ 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 239/2020 
ZM bere na vědomí  
informaci o stavbě silnice I/35 Turnov - Úlibice, dalších strategických dopravních stavbách a studii 
posouzení dopravního systému ve městě Turnově. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 240/2020 
ZM pověřuje  
starostu města Ing. Tomáše Hockeho, aby seznámil Ředitelství silnic a dálnic ČR Správu Liberec a 
představitele Libereckého kraje se studii posouzení dopravního systému ve městě Turnově a dále jednal 
o přípravách strategických dopravních staveb na katastru města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

5. Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol   
 

Rozprava:  

 

V Turnově je v současnosti platná obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených Městem Turnov. Vzhledem ke skutečnosti, že se v době od vydání této vyhlášky realizovala 

v Turnově výstavba nových rodinných a bytových domů a vznikly i nové ulice, je třeba na tuto skutečnost reagovat a 

řešit úpravu obecně závazné vyhlášky a doplnit všechny nově vzniklé ulice, aby školské obvody v obci byly 

skutečně stanoveny dle aktuální situace. 

Nově vzniklé ulice byly přiřazeny v souladu s celkovým stávajícím rozdělením obvodů ve městě takto: 

ZŠ Skálova: Ladislava Cibulky, Na Cvičišti, V Zahrádkách, Zámecká 

ZŠ Žižkova: Slunečná, U Hvězdárny 

Oproti stávajícímu rozdělení navrhujeme ještě změnu u osady Kobylka, která byla ve vyhlášce omylem uvedena u 

dvou základních škol – u ZŠ Skálova i u ZŠ Žižkova. Nově navrhujeme, aby nyní náležela školskému obvodu 

spádové školy ZŠ Žižkova. 

 

Diskuse: p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Děti z Mašova jsou na druhém stupni rozdělené do více škol, nešlo by s tím něco udělat? 

 
 

Usnesení ZM č. 241/2020 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov, s 
účinností od 1. 10. 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
  

https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/dopravni-a-rozvojove-studie/
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6. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - I. etapa intenzifikace 

ČOV   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov ve výši 12 mil. Kč, 

která má být určena na realizaci akce s názvem „Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa“ dle projektové 

dokumentace ve stupni pro provedení stavby z 12/2019, zpracované firmou PROVOD – inženýrská společnost, s. r. 

o. Předmětem realizace první etapy rekonstrukce ČOV je intenzifikace nebo rekonstrukce stavebních i 

technologických celků, konkrétně kalového a plynového hospodářství, usazovací nádrže, hrubého předčištění, sanace 

přívodního potrubí na ČOV (mimo areál), spojovací rozvody (areálové sítě), elektro část a přenosy dat a zpevněné 

plochy v areálu ČOV dotčené stavbou. Dodavatelem stavby je Sdružení „KUNST a JSS – Turnov – Intenzifikace 

ČOV – I. etapa“. Realizace stavby bude probíhat od května do října roku 2021. Po jejím dokončení bude realizován 

roční zkušební provoz a následně proběhne kolaudace. Celková cena realizace akce „Turnov – intenzifikace ČOV – 

I. etapa“ je 77 777 777 Kč bez DPH (včetně rezervy díla ve výši 1,5 mil Kč). VHS Turnov žádá o spolufinancování 

této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 12 mil Kč. Investiční dotaci požaduje poskytnout ve třech 

splátkách (1. zálohu ve výši 4 mil. Kč vyplatit do dne 30. 9. 2020, 2. zálohu ve výši 4 mil. Kč vyplatit do dne 30. 9. 

2021 a doplatek dotace ve výši 4 mil. Kč do 30. 6. 2022). Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální 

dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno nejdéle do 31. 3. 2022. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 242/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 12 mil. Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 
Turnov, IČ 49295934 na intenzifikace ČOV – I. etapa v Turnově se zařazením druhé splátky dotace ve výši 
4mil. Kč do rozpočtu města pro rok 2021 a třetí splátky dotace ve výši 4 mil. Kč do rozpočtu města pro 
rok 2022. Zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití individuální dotace se 
bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

7. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - VII. etapa VH sítě v BZ 

Hruštice - Károvsko   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov ve výši 3 176 900 

Kč, která má být určena na realizaci akce s názvem „Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. – VH sítě“ dle 

dokumentace pro stavební povolení, číslo zakázky 19034, zpracované firmou Profes projekt s. r. o.  

Předmětem díla je výstavba vodohospodářských sítí včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, řešení přeložek 

VH sítí dle projektu s názvem „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, etapa VII“ v Turnově (tj. 

přeložka jednotné kanalizace v délce 54,2 bm, nová stoka "B" v délce 60,9 bm, 15 přípojek pro budoucí RD, 

přeložka vodovodu LT 250 v délce 58,3 bm, přeložka vodovodu LT100 v délce 30,8 bm, prodloužení vodovodu v 

délce 102,2 bm, 15 vodovodních přípojek). Dodavatelem stavby je firma ZEPOS RS s. r. o. Realizace stavby bude 

probíhat od května do října roku 2020. Celková cena realizace akce „Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. – 

VH sítě“ je 3 392 493 Kč bez DPH. VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov 

částkou celkem 3 176 900 Kč. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o 

dotaci městu předáno po ukončení akce, nejdéle však do 28. 2. 2021. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 243/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 3 176 900 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské 
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sdružení Turnov, IČ 49295934 na VII. etapu výstavby vodohospodářských sítí v bytové zóně Hruštice – 
Károvsko. Zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití individuální dotace se 
bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  
 

8. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2019   
 

Rozprava:  

 

Město Turnov je členem dobrovolného svazku Mikroregion Jizera. Dle platných legislativních norem schvaluje 

základní dokumenty hospodaření svazku členská schůze a zastupitelstva členských obcí jsou informována o těchto 

dokumentech s návrhem usnesení – bere na vědomí. Jako zástupce Turnova, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

předkládám Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Jizera. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 244/2020 
ZM bere na vědomí  
Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

9. Greenway Jizera - spolufinancování úseku Přepeře-Příšovice   
 

Rozprava:  

 

Na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany 

z 20. listopadu 2017 (usnesení Zastupitelstva města Turnova ze dne 16. 2. 2017) Vám předkládám žádost obcí 

Příšovice a Přepeře o spolufinancování realizovaného úseku.  

S odkazem na článek o spolufinancování projekčních a realizačních prací zakotvený ve smlouvě navrhuje obec 

Příšovice proplacení nákladových podílů obcí na realizaci akce "Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice 

do obce Přepeře" s kolaudačním souhlasem dne 9. 12. 2019 dle tabulky v příloze. Na základě výsledku jednání 

partnerských obcí na tomto projektu dne 15. 6. 2020 v Turnově byl návrh upraven na 1/3 podílů na realizačních 

nákladech na cyklostezku Příšovice – Přepeře, úprava vychází z tří možných variant v dané části projektu a tento 

realizovaný úsek řeší jednu variantu. Podíl Města Turnov dle schváleného systému financování upraveného 1/3 je 

507.558 Kč. Celkové náklady na realizaci po odečtení získaných dotací byly 2.832.823 Kč. 

V současné době jsme před vydáním územního rozhodnutí na trasu z Turnova do Svijan, je již vyvěšeno na úřední 

desce. Rádi bychom pokračovali v projekční přípravě – dalším stupni, po získání územního rozhodnutí budeme 

vypisovat výběrové řízení na projektanta. Již jsme na další stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

získali dotaci od Libereckého kraje ve výši 800.000 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 245/2020 
ZM schvaluje  
na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – 
Svijany z 20. listopadu 2017 a schváleného systému financování s koeficientem redukce 0,3 
spolufinancování realizovaného úseku - akce "Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce 
Přepeře" ve výši 507.558,- Kč. Finanční příspěvek Města Turnov bude v plné výši poukázán Obci 
Příšovice, která se následně dle vzájemné smlouvy vypořádá s Obcí Přepeře. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 246/2020 
ZM ukládá  
zařadit částku 507.558 Kč na spolufinancování realizovaného úseku - akce "Cyklostezka podél silnice 
II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře" do RO č. 3 pro rok 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo se nepřihlásil do diskuse. 

 

 

 

 

Ostatní: 

P. Houšková pozvala zastupitele na Oslavy 150. výročí narození prof. Josefa Pekaře. 

P. Weissová pozvala zastupitele na přednášku jak zacházet s dotacemi. 

P. Kordová poděkovala p. Mlejnkovi za cyklus přednášek. Pozvala na cyklus čtení Na Sboře, který začne 8. 9. 

P. Svobodová pozvala zastupitele na Oslavy v Maškově zahradě s otevřením pumptracku v sobotu 29. 8.  

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. září 2020 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Bc. Ondřej Fotr 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

 


