
 Záznam 
z jednání mezi městem Turnov a sdružením PUDIS a A+R SYSTÉM pro Turnov  konaného 

dne 14.2.2013 v Turnově 
 
Přítomni:  Ing. Jan Petr  -                         PUDIS a.s. Praha 
                  Ing. Tomáš Honc     -             PUDIS a.s. Praha 
                  Ing. arch. Pavel Obermann -  A+R SYSTÉM s.r.o. Praha 
                  Ing. Tomáš Hocke -                Zastupitel města Turnov pro územní plán 
                  p. František Zikuda -              Zastupitel města Turnov, předseda dopravní komise           
                  RNDr. Miroslav Varga -         MěÚ Turnov - odbor rozvoje města 
                  Ing. Pavel Kanclíř -                 MěÚ Turnov - odbor rozvoje města 
                  Bc. Pavel Vaňátko -                MěÚ Turnov  - odbor dopravy    
 
Předmětem druhé schůzky mezi městem a sdružením PUDIS a A+R SYSTÉM pro Turnov  
byl  výrobní výbor k rozpracované Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov. 
 
Varianta 1. etapa 0 –  tzv. jihovýchodní okruh z OK Sobotecká  ulicí J. Palacha do ulice A. 
Dvořáka, Markovou ulicí na Mariánské nám, dále ulicí 28. října k nemocnici a zde napojení 
do ulice 5. května. Realizace je bez stavebních úprav jen změnou dopravního značení. 
 
Varianta 1 etapa 1 – jihovýchodní okruh s novou trasou vpravo podél Stebenky  do ulice Na 
Hrázce s napojením do ulice A. Dvořáka. Trasa si vyžádá demolici 3 domů (Na Hrázce čp. 
262 pana zastupitele Kratochvíla, A. Dvořáka čp. 304 pana Véla a A. Dvořáka čp.305 pí 
Chvalinové). Varianta vychází z konceptu regulačního plánu centra Turnova. 
 
Varianta 2 severní – z OK Sobotecká v trase SZOK přes Koňský trh místo demolice 
městského domu čp. 184 v Palackého ulici navrhuje projektant demolici soukromého objektu 
pana Votrubce čp.185,  dále přes areál Cryturu, podél hasičárny k areálu atletického stadionu 
a napojení do Žižkovy ulice. 
 
Varianta 2  superseverní- jako severní varianta s vyústěním do Žižkovy ulice až v prostoru 
parku (Rývovy sady) za pensiony. Napojení zpět do ulici 5. května přes Károvsko. 
 
 Varianta 3 jižní  – údolím Stebenky do Struh. Z ulice J. Palacha do ulice  A. Dvořáka a podél 
tenisové haly vlevo podél Stebenky pod nemocnici a napojení do ulice 5. května. 
 
Varianta z Daliměřic, přes Rohozec a Dolánky – napojení z komunikace I/10 u vlakové 
zastávky Dolánky v trase pěší stezky přes lávku přes Jizeru s vyústěním v Metelkových 
sadech do Žižkovy ulice. (tj. varianta bez velkého mostu přes Jizeru)  
Dále bylo diskutováno následující: 
Napojení Výšinky z ulice Na Kamenci sjezdem podél budoucího obchodního centra u Lidlu  
na komunikaci I/35, systém jednosměrných komunikací v centru města (nám. Českého ráje, 
Hluboká ulice), zobousměrnění Markovy ulice. 
Pořizovatel předá projektantovi digitální podklady na akce rekonstrukce ulice 28. října ,  
Mariánského náměstí a rekonstrukce Markovy ulice. 
ÚS nebude řešit tranzitní dopravu ani napojení vnitroměstských okruhů mimo katastr města 
Turnov. Na příští KD zpracuje projektant podrobněji variantu dopravy podél Stebenky. 
 
Další kontrolní den se uskuteční do 3 týdnů v Turnově. 
Zapsal: Dr. Varga 


