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

dne 21.3.2013 v Turnově 
 
Přítomni:   Ing. Tomáš Honc     -             PUDIS a.s. Praha 
                  Ing. arch. Pavel Obermann -  A+R SYSTÉM s.r.o. Praha 
                  Ing. Tomáš Hocke -                starosta města 
                  Ing. Jaromír Pekař -                místostarosta města    
                  RNDr. Miroslav Varga -         MěÚ Turnov - odbor rozvoje města 
                  Ing. Pavel Kanclíř -                 MěÚ Turnov - odbor rozvoje města 
                  Bc. Pavel Vaňátko -                MěÚ Turnov  - odbor dopravy    
 
Předmětem třetí schůzky mezi městem a sdružením PUDIS a A+R SYSTÉM pro Turnov byl  
výrobní výbor k rozpracované Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov. 
 
Zpracovatelé představili varianty vnitroměstské dopravy centrem města Turnov: 
 
Varianta 1 etapa 0 „Jednosměrný okruh centrem“:  předpokládá využití stávajících 
komunikací v centru města, vytvořené úpravy jsou provedeny pomocí dopravních opatření 
případně drobných stavebních úprav (ostrůvky). Markova ulice jednosměrná,  šíře upravena  
dle PD -  s předpokládaným občasným využitím obousměrného provozu (uzavřené náměstí 
Českého ráje). Mariánské nám upravené dle PD, Havlíčkovo nám. jednosměrné z ulice 5. 
května.  Ulice 28. října – jednosměrná ve směru k nemocnici. Kinského ul. jednosměrná ve 
směru do ul. 5. května. 
Ulice 5.května – jednosměrná ve směru od Husovy ulice do Sobotecké ulice. 
Náměstí Českého ráje - jednosměrné - vytvořeny parkovací stání. Ulice Pod Stránkou 
napojena do Tázlerovy ulice - jednosměrná ve směru do Hluboké ul. 
Problematické místo – ulice Tázlerova, která je v nejužším místě široká pouze 4 m 
s problematickým vyústěním do ulice Hluboká v blízkosti okružní křižovatky. 
 
Varianta 1 B etapa 0 „Jednosměrný okruh centrem“: obousměrná Markova ulice, ostatní 
dtt. varianta 1 etapa 0 a Mariánské náměstí 
 
Varianta 1A etapa 1„Jednosměrný okruh centrem s demolicemi“  - Jednosměrné ulice 
viz. výše uvedené varianty. Nově vytvořená obslužná komunikace vpravo od  Stebénky do ul. 
Na Házce s propojení do ulice A. Dvořáka  (nutné demolice 3 domů)  
Problematické místo - nové křížení s ul. Sobotecká v těsné (cca 50 m) blízkosti okružní 
křižovatky, zvýšení provozu před poliklinikou, 3x demolice. Tato varianta ani varianta 1B 
etapa 1 nebudou dále rozpracovány! 
 
Varianta 1C etapa 1 „Jednosměrný okruh centrem “  - Jednosměrné ulice viz. varianta 1 
etapa 0. Využití ulice Pod Stránkou, jednosměrná ve směru do ulice A. Dvořáka. Nová část 
ulice podél Stebenky dle regulačního plánu centra a rozpracovaného návrhu nového ÚP 
Turnov. Varianta bez demolic. 
 Problematické místo - školní zahrada, posun nové komunikace více ke Stebence s cílem 
zmenšit zábor školní zahrady bude zapracován v případě vybrání této varianty během dalšího 
projednávání. Bude popsáno v technické zprávě odevzdané v rámci I. fázi. 
 
 



Varianta 2A etapa 1 „SZOK-Koňský trh bez demolic“ - Vytvoření nové obslužné 
komunikace v úseku okružní křižovatka Sobotecká přes Koňský trh do Palackého ulice a 
autobusové nádraží, bez demolic s využitím plochy  stávajícího parkoviště u Malé Jizery  
Tato varianta (stejně jako 2B.1) má smysl pouze s realizací celé Severozápadní odlehčovací 
komunikace – samostatně neřeší problematiku odlehčení průjezdu centrem města. Předány 
podklady z PD pro stavební povolení obchodního centra na Koňském trhu od firmy ARK 
Liberec. 
 
Varianta 2B etapa 1„SZOK-Koňský trh demolice Palackého čp.185“  - Vytvoření nové 
obslužné komunikace v úseku okružní křižovatka Sobotecká přes Koňský trh do Palackého 
ulice a autobusové nádraží,  s předpokládanou demolicí soukromého objektu čp. 185 
v Palackého ulici. 
Tato varianta (stejně jako 2A.1) má smysl pouze s realizací celé Severozápadní odlehčovací 
komunikace – samostatně neřeší problematiku odlehčení průjezdu centrem města. 
 
Varianta 2A etapa 2 „Prodloužená SZOK“ – Upravená trasa SZOK přes Luka - jedná se o 
přemostění Malé Jizery s napojení do ulice Aleje Legií.  
Problematické místo – most přes Malou Jizeru v délce 350 m, zásah do Ryvových sadů. 
 
Varianta 2B etapa 2 „Dolánky –Alej Legií“   - propojení Turnova a městské části Dolánky 
pomocí nově vybudované komunikace. Využívá ve velké míře stávající účelové komunikace. 
Částečný zábor parku bude nutný z důvodů dosažení normové šířky obousměrné komunikace. 
Problematické místo -  údolí Jizery u jezu a ochrany městských sadů, napojení na silnici I/10 
(trasa I/10 v zatáčce, terénní podmínky, železnice, Dlaskův statek). Vhodné zpracovat 
dopravně inženýrské posouzení a dopravní model města. 
 
Varianta 3 „ Jihovýchodní okruh – údolím Stebenky“ - Odpojení z ulice Výšinka, ulicí A. 
Dvořáke k tenisové hale a vedení v údolí Stebenky směr Struhy. Nová komunikace ukončena 
před nemocnicí napojením do ulice 28. října. V rámci této varianty je nutné upravit napojení u 
nemocnice. Vhodné doplnit s variantou 1C etapa 1 nová silnice podél Stebenky školní 
zahradou. 
Problematické místo – zásah do biokoridoru údolí Stebenky, zásah do venkovních tenisových 
kurtů u Střelnice, nutná úprava autobusových zastávek u nemocnice. 
 
Propojení k LIDLu  – Vzhledem k výstavbě nového obchodního střediska je nevhodná 
blízkost jednotlivých křižovatek na silnici I/35.  Technicky lze, ale malé využití, hrozba 
sesuvu napojení. Nebude dále sledováno.  
 
Nově bude prověřena varianta velkého mostu z Daliměřic přes Jizeru do prostoru ulice Alej 
Legií. 
 
Další projednání v Turnově: 
 8.4. od 16:00 hod komise rozvoje a správy majetku na radnici 
10.4. od 14:30 hod jednání s KHS Semily 
10.4. od 15:00 hod dopravní komise na radnici  
24.4. od 16:00 hod. veřejnost na KCT Střelnice 
 
 
Zapsal: Dr. Varga 


