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2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne   29.8.2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Maškova zahrada 

2. Dražba pozemků 

3. Průchod Františkánskou zahradou – nákup pozemku 

4. Vykoupení pozemků pro fotbalové hřiště 

5. Vykoupení pozemků z vlastnictví Českých drah, a.s. 

6. Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 

7. Hrad Valdštejn – zajištění torza tarasní zdi pod 3. S kalním blokem 

8. Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného prostranství 
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1.Podklady na zasedání ZM dne: 29.8.2013 

 

Název materiálu:   Projekt „Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov“ 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

                    

Vypracoval:  Těhníková Ludmila 

                    vedoucí odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v RM:  - Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo:   

Usnesení ZM č. 168/2011 

ZM schvaluje předloženou architektonickou studii řešení Maškovy zahrady vypracovanou firmou 

BFB studio Praha ve variantě č. 2 návrhu zimního stadionu, tj. s kapacitou 346 míst, v architekto-

nickém provedení "list". 

(Hlasování: 23/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 169/2011 

ZM souhlasí s etapizací výstavby sportovního areálu v Maškově zahradě. 

(Hlasování: 15/1/8) 

 

Usnesení ZM č. 170/2011 

ZM schvaluje výstavbu první etapy v letech 2013 - 2014 dle varianty 1, tj. výstavbu koupaliště, 

souvisejících komunikací, parkovišť a zelených ploch. 

(Hlasování: 15/0/9) 

 

Usnesení ZM č. 171/2011 

ZM schvaluje jako druhou etapu výstavbu zimního stadionu v období 2015 – 2017, v případě vol-

ných finančních prostředků v dřívějším termínu. 

(Hlasování: 14/2/8) 

 

Usnesení ZM č. 172/2011 

ZM ukládá OSM zpracovat zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

sportovišť v Maškově zahradě – zimní stadion, venkovní koupaliště  

a související stavby, a to s rozdělením nabídky na jednotlivé stupně stavební projektové dokumen-

tace a po jednotlivých stavebních celcích. Zadání výběrového řízení bude předloženo na jednání 

RM v říjnu 2011. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 Usnesení ZM č. 68/2012 

ZM bere na vědomí zprávu o finančním potenciálu a stavu investičních akcí města a zároveň ukládá 

vedení města připravit a předložit konkrétní kroky ke zlepšení příjmové stránky města vycházející z 

předložené zprávy. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

RM 13.5.2013 Projekt „ Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada “ 

Je požadován ekonomický rozbor provozu do finanční komise (včetně vstupného), je nutné aktuali-

zovat údaje z vrtu, finanční ztráty obdobných koupališť jsou v řádu 40,- tis.Kč  až  600,- tis. Kč. Je 
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nutné zapracovat připomínky z komise ŽP. Svolat pracovní komisi do 14 dnů. Do podmínek výbě-

rového řízení bude zahrnuta doložka o realizaci části areálu, dle finančních možností města. 

 

Usnesení RM č.  212/2013 

RM bere na vědomí prezentaci konceptu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci 

„Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončení dokumentace ke stavebnímu 

povolení. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 97/2013 

ZM schvaluje koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Sportovní a rekre-

ační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončením dokumentace ke stavebnímu povolení a s 

následným vypracováním dokumentace k provádění stavby.  

(Hlasování:18/0/3) 

 

Přílohy: č.1 Propočet – rekapitulace objektů stavby 

Č.2 Provozní náklady 

Č.3 Vizualizace 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: - 

 

Projednáno v:  - komise pro rozvoj a správu majetku 6.4.2013 Komise rozvoje nepřijala k tomuto 

bodu usnesení, nicméně většina byla pro: Komise souhlasí s koncepcí projektu Maškovy zahrady ve 

stupni ke stavebnímu řízení. 

 

                          - komise dopravní 

                          - komise sportovní 

                          - komise pro životní prostředí  

    - finanční výbor  

Maškova zahrada - provozní náklady 18.6.2013 

FV prostudoval materiál provozních výdajů sportovního areálu Maškova zahrada a vyslovuje tento 

závěr: 

1) v modelu  se neuvažuje s DPH, 

2) v modelu se neuvažuje s odpisy a je nutno upozornit na vytvoření rezervy na opravy sportovního 

areálu Maškova zahrada v budoucích letech, 

3) domníváme se, že uvedený rozptyl v provozní ztrátě (výsledek hospodaření) je reálné číslo. 

Usnesení 5/0/0 
 

 

Vztah k rozpočtu města: předpoklad nákladů v r.2013 cca 2.600 tis.Kč (projekční a konzultační 

činnost) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
Po prezentaci konceptu projektu ke stavebnímu povolení na ZM dne 30.5.2013 a přijetí usnesení 

ZM byla ze strany projektanta dokončena dokumentace ke stavebnímu povolení a dne 1.7.2013 

předána na stavební úřad se žádostí o vydání všech potřebných stavebních a vodohospodářských 

povolení na celou stavbu. Dne 16.8.2013 proběhlo na základě vypsaného stavebního řízení ústní 

jednání na místě stavby.  Předpoklad vydání pravomocného stavebního povolení je polovina 

září 2013. 

Dne 17.7.2013 vydal stavební úřad souhlas s odstraněním stavby (kotelna, část spojovací chodby a 
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3 skleníky). 

Od 1.7.2013 pracuje projektant na zpracování projektové dokumentace k provádění stavby bez 

zimního stadionu. Tato činnost je pravidelně konzultována na pracovních poradách výrobního 

výboru a zpracovatele dokumentace k územnímu řízení, tj. fy BFB studio s.r.o., Praha. Konečný 

termín předání této projektové dokumentace je dle SOD stanoven na 30.8.2013.  Vyhotovení 

prováděcí dokumentace na zimní stadion je součástí smlouvy o dílo a zadavatel (Městská sportovní 

Turnov s.r.o.) pro její vyhotovení musí dát zhotoviteli závazný pokyn do 31.12.2013 jinak se 

dokumentace nebude vyhotovovat. 

Technologická část projektu prošla na základě požadavku investora oponentním řízením od dvou 

firem. Závěry budou zapracovány do prováděcí  projektové dokumentace. 

 

Součástí projektu je i průzkumný vrt na vodu, který byl zrealizován začátkem srpna a  předběžně 

ukázal dostatečné množství vody.  Projekt předpokládá možnost využití tohoto zdroje vody. 

 

Předpokládané náklady dle propočtu dokumentace pro stavební povolení jsou v celkové výši 

195 mil Kč bez DPH. Z této částky činí vlastní stavba zimního stadionu cca 75 mil. Kč bez DPH. 

Rekapitulace objektů stavby je v příloze č. 1 tohoto podkladu pro jednání ZM. Vzhledem k tomu, že 

objednatelem stavby bude Městská sportovní Turnov, s.r.o. není nutno do nákladů stavby DPH 

počítat. 

 

Provozní náklady: Městská sportovní s.r.o. jako budoucí majitel areálu a jeho provozovatel 

zpracovala ekonomickou bilanci předpokládaných provozních nákladů koupaliště, které se dle 

usnesení ZM bude realizovat v I. etapě. Provozní náklady byly zároveň zpracovány i nezávislou 

projekční kanceláří.  Tyto náklady se pohybují v rozmezí 500-800 tis.Kč/rok. Podrobné propočty 

jsou přiloženy v příloze č. 2 

 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby: 

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby podlého režimu zákona o veřejných zakázkách  č. 

137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 tohoto zákona se jedná o významnou 

veřejnou zakázku, na kterou se vztahuje speciální režim.  Běžné lhůty stanovené zákonem se 

prodlužují o polovinu své minimální délky, hodnotící komise musí mít min. 9 členů z toho 2/3 členů 

musí mít odbornost ve vztahu k veřejné zakázce, odůvodnění významné veřejné zakázky musí 

schvalovat zastupitelstvo atd. 

Z výše uvedeného stručného popisu veřejné zakázky je zřejmé, že její administrace je časově 

náročná a je nutné zahájit přípravu a realizaci co nejdříve. Délku procesu výběrového řízení na 

dodavatele odhadujeme  na 8 měsíců. 

 

Předpokládané doba výstavby koupaliště a doprovodných staveb je v délce 12 měs.  

V případě, že máme zájem koupaliště zprovoznit k 1.6.2015 je nezbytné  rozhodnout o vlastní 

realizaci na tomto jednání ZM. 

 

Slovo starosty: 

O záměru výstavby koupaliště v Maškově zahradě se hovoří již dlouhá léta. Záměr vznikl za 

přispění J.B.Horáčka, který zde původně chtěl vybudovat akvapark s hotelovým komplexem a 

zimním stadionem. Na tento účel zakoupil pro město i pozemky. Po jeho smrti prošel záměr 

několika transformacemi od hledání dotačních peněz až k myšlence postavit tuto občanskou 

vybavenost za peníze městské. Toto zastupitelstvo města v anketě prioritních akcí uvedlo záměr 

koupaliště v Maškově zahradě na druhém místě za rekonstrukcí ulice 28. října. Na základě tohoto 

vyjádření a podpory projektu v rámci volebních programů politických stran a uskupení v ZM 

započaly práce na studii a projektech. Jednotlivé etapy projektů byly ZM předkládány a postupně 
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schvalovány. Při návrhu areálu byly brány v ohledu jak investiční, tak i provozní náklady. Hledalo 

se atraktivní architektonické pojetí, i samotná náplň, tak aby zařízení mohlo být kokurence schopné 

s okolními koupališti. Projekt byl konzultován na pracovních jednáních, byl oponován, probírán 

z různých stran provozovatelem. Předkládaný projekt z mého hlediska splňuje požadavky na 

občanskou vybavenost města velikosti Turnova. Svým vzhledem a náplní snad zaujme jak 

turnováky, tak turisty, kteří míří do Českého ráje. Doba k realizování takového projektu je příhodná 

– jsou nízké úrokové výše u půjček i nízké ceny stavebních prací.  

V závěru je ještě nutné zmínit koupaliště v Dolánkách. Toto koupaliště bylo bezesporu na velmi 

atraktivním, i když povodní ohroženém místě. S vidinou nového akvaparku však bylo zdemolováno 

a stavba samotná byla vymazána z katastru nemovitostí. Je nutné spravedlivě říci, že o demolici 

rozhodlo ZM. I já jsem se zabýval myšlenkou návratu koupaliště do tohoto prostoru a odpovědně 

mohu sdělit, že za stávajících legislativních předpisů to není možné. Původní stavba, kterou 

bychom mohly opravovat, upravovat je legislativně odstraněna a novou v tomto prostoru nelze 

postavit. Rovněž pomíjím i fakt, ža takovou stavbu by nechtěla pojistit žádná pojišťovna. Řešením 

pro Dolánky tak může být zvýšená péče o tento prostor případně vybudování koupacího biotopu 

bez doprovodných staveb. Poslední záměr, o kterém bych se chtěl zmínit je welness centrum na 

Všeni. Tento záměr za cca 1 mil.Kč bude hotelovým komplexem s termální vodou. Svým 

prvořadým záměrem má být určen pro hotelové hosty spíše střední a vyšší věkové hranice pro 

relaxaci a rehabilitaci. Rozhodně, ne pro běžné vodní hrátky dětí a mládeže. Jeho hlavní sezóna je 

od října do května a domnívám se, že i v případě jeho realizace nebude přímým konkurentem 

turnovského koupaliště. 

 

Záměr venkovního ledové plochy 

Záměr venkovní ledové plochy je dlouhodobě prosazován panem Pekařem. Předpokládá vznik 

venkovní ledové plochy, rozměrů odpovídajících klasickému lednímu hokeji, která by byla 

umístěna identicky s lední plochou zimního stadionu. Připomínám, že ZM schválilo zimní stadion 

do realizace v druhé etapě v letech 2015-2017. Stávající ledová plocha na Turnově 2 si vyžádá do 2-

3 let výměnu plastových technologických rozvodů (mantinely, strojovny, kovové rozvody jsou OK). 

Výhodou nové venkovní ledové plochy v Maškově zahradě by byla její rozměry, lépe izolované 

podloží, provedení a vysoutěžení stavebních prací při jednom, snad větší rozvoj tohoto sportu, který 

byl v minulosti v Turnově bohatě zastoupen.  

Nevýhody spatřuji v údržbě této plochy, je nutné doprojektovat do realizační fáze tuto část stavby 

(cena za projekt+čas), celá záležitost bude stát okolo 10 mil.Kč. (což vzhledem k ceně např. atrakcí 

na koupališti není tolik), větší plocha otevřená plocha se bude hůře udržovat, zvýší se provozní 

náklady na kluziště odhadem ze stávajících 600 tis.Kč na 800 tis.Kč, horší manipulace s technikou 

v případě výstavby zimního stadionu. Je třeba si rovněž položit otázku kolik sportovců dá přednost 

krytým stadionům v Lomnici nad Pop., Jablonci n./N., Mladé Boleslavi, Jíčíně a Liberci. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zahájení výstavby „ Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“  1.etapa -  

koupaliště a infrastruktura a ukládá RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr 

zhotovitele stavby. 
 

 

ZM schvaluje zahájení výstavby „ Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“  1.etapa -  

venkovní kluziště a ukládá RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele stavby. 
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Příloha č. 2 

V Turnově 20. 8. 2013 
 

ZM Města Turnova 
 
Komentář k provozním nákladům Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov 
 
Vážení zastupitelé, 
 

provozní náklady letního koupaliště, je možné odborným způsobem velmi přesně dopočítat, 
avšak příjmy z koupaliště je otázka mnohem složitější. Příjmy z koupaliště jsou závislé takřka 100% 
na počasí a i jeden další nadprůměrně teplotní den, může znamenat značné příjmy – snížení 
provozní ztráty.  

Jednatelem vypracovaný realistický (mírně pesimistický) odhad provozní ztráty činil 780 tis. 
Kč bez odpisů. Bylo uvažováno s průměrným vstupným 45 Kč pro děti i dospělé. Ve skutečném 
provozu však bude vstupné rozdílné. Tato částka, včetně podrobnějšího základního propočtu, byla 
předložena na Finančním výboru, který učinil toto usnesení: 

 
6) Maškova zahrada - provozní náklady 
FV prostudoval materiál (viz následující strana) provozních výdajů sportovního areálu Maškova 
zahrada a vyslovuje tento závěr: 
1) v modelu  se neuvažuje s DPH, 
2) v modelu se neuvažuje s odpisy a je nutno upozornit na vytvoření rezervy na opravy sportovního 
areálu Maškova zahrada v budoucích letech, 
3) domníváme se, že uvedený rozptyl v provozní ztrátě (výsledek hospodaření) je reálné číslo. 
Usnesení 5/0/0 
 
 Dále byl, na základě objednávky jednatele, pořízen nezávislý odborný a podrobný posudek 
na ekonomickou bilanci areálu. Věnujte prosím, pozornost alespoň straně, kde jsou vyčísleny 
celkové ztráty. Posudek byl zadán jako realistický pohled na běžnou teplotně průměrnou sezónu. 
Tento rozsáhlý odborný dokument je v samostatné příloze. Dovolím si vyzdvihnout závěr studie, 
kdy se provozní ztráta pohybuje v závislosti na vstupném od 832 tis. Kč (dosp. 60,-Kč, děti 30,-Kč) až 
po 211 tis. Kč (dosp. 80,-Kč, děti 40,-Kč). Vstupné je jedná z mála veličin, kterou jsme schopni 
ovlivnit a která při velké návštěvnosti značně ovlivňuje provozní ztrátu. Uvažované vstupné se 
pohybuje v hranicích 60-70 respektive 30-40, což představuje ztrátu okolo 500 tis. kč. Dovolím si 
zopakovat, že naprosto klíčovou roli hraje počasí a v případě, že by došlo ke změně v řádu dnů 
z nízké návštěvnosti na vysokou, ovlivnilo by to výsledek v řádech desetitisíců či jednotek statisíců. 
 
V případě vašeho zájmu, jsem kdykoliv v týdnu před ZM, ochoten cokoliv z provozních nákladů 
objasnit osobně (jindrich.korinek@email.cz , 739 550 677). 

 
 

Zpracoval  
Bc. Jindřich Kořínek 
Jednatel MST, s.r.o. 

 
 

mailto:jindrich.korinek@email.cz
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Občerstvení a ostatní spíše reálné částky.

Energie reálné: voda, plyn v kombinaci s odhadem: el. - zde bude záležet na souběhu atrakcí a sytému. 

Mzdy reálné, kmenové zaměstnance v současné době využíváme na PB, takž by byla přesunuti na koupaliště.

Chemie odhad dle počtu návštěvníků a nákladů na PB, záleží i na dodavatelských podmínkách.

Vstupné

dny návštěvníků: celkem

12 1100 13200

15 750 11250

33 200 6600

30 0 0 vstupné

návštěvníků celkem za rok: 31050 45 1 397 250

Občerstvení - započítán zisk (bez nákladů), příjem odhadován na cca. 1 mil. Kč. 200 000

Ostatní - plavecké pomůcky, reklamy, pronájmy ploch, hřiště 150 000

Celkem výnosy: 1 747 250

Energie voda z řádu + stočné: 90,-Kč m3 m3

1 351 340 Kč    napuštění 1x ročně 1000

brouzdaliště opakovaně 146 80

spotřeba na návšťěvníky (80l/osoba) 2480 ####

celkem spotřeba m3: 3626 90 326 340

plyn dle dokumentace kWh, TUV, temp. 375000 1 375 000

elektřina hrubý provozní odhad 650000 1 650 000

Mzdy kmenoví zaměstnanci, počítána hrubá mzda+odvody zaměstnavatele

506 600 Kč       vedoucí 2 měsíce 27 000 2 54 000

plavčíci 2x 2 měsíce 44000 2 88 000

uklízečka 2 měsíce 16000 2 32 000

technolog 2 měsíce 25000 2 50 000

zaměstnanci na dohodu dny hod. mzda

plavčící 12 dní plný počet, 10 hodin 4 osoby 12 40 80 38 400

15 dní plný počet, 10 hodin 4 osoby 15 40 80 48 000

33 dní plný počet, 10 hodin 3 osoby 33 30 80 79 200

pokladní 60 dní, 1x 10 hodin 1x 5 hodin 60 15 70 63 000

uklízečka na dohodu 60 15 60 54 000

Chemie

cena chemie osoba: 15 465 750

Ostatní náklady - udržování, režijní materiál, rozbory, spouštění systému 200 000

Celkem náklady: 2 523 690

Provozní ztráta koupaliště: 776 440

Základní propočet provozních nákladů koupaliště v Maškově zahradě - pesimistická verze

Dále je nutné minimalizovat provozní náklady v oblasti čerpadel i dalších zařízeních a to především s ohledem na 

jejich provoz i vhodnost.

Uvažovaná provozní doba 90 dní, průměrné vstupné 45,-Kč a počet návštěvníků "reálně pesimistický"

Předloženo projekční spol. CODE - p. Ing. Meduna a hodnoceno spíše jako pesimistický propočet.

Na plaveckém bazénu dojde ke snížení provozních nákladů/převedení nákladů na koupaliště - řádově desetitisíce 

korun.

Odhad dle z roční návštěvnost na Výšince 19854 osob, 15, Kč osoba

Provozní úspory je možné dosáhnout realizací studny cca. 100 000,-Kč.
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2.Podklad pro jednání  na zasedání ZM dne: 29.8.2013 

 

 

Název materiálu:   Dražba pozemků 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo:  radou města 

 

Přílohy: dražební vyhláška, situace 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v:  radě města Usnesení č. 349/2013 15.7.2013 

RM doporučuje ZM účast na dražbě pozemků p.č. 698/24, 698/25, 698/26, 698/27 v k.ú. Daliměři-

ce. (Hlasování:6/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: není zahrnuto v rozpočtu města, v případě úspěchu v dražbě musí být 

provedeno rozpočtové opatření 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
Dle přiložené dražební vyhlášky se budou dražit pozemky na Daliměřicích. Podmínky dražby jsou 

stanoveny ve vyhlášce. RM rozhodla ,že by se město vzhledem k lukrativnosti těchto pozemků 

mělo dražby účastnit. 

Samozřejmě, že je problém s cenou. Pokud max.výši ceny, která je pro město akceptovatelná 

odsouhlasí ZM, je tato cena předem známa všem ostatním uchazečům a pravděpodobně bude vždy 

překonána. 

Jaké máme možnosti tomuto problému předejít: 

1) ZM schválí nákup pozemků a tím i účast  na dražbě a uloží RM stanovit max.výši ceny 

(někde údajně zasedá za tímto účelem RM i večer před dražbou) 

2) Při projednávání tohoto bodu na RM bylo patrné, že se dražby mají zájem účastnit i někteří 

členové RM a tím by se problém s předem stanoveným maximem za město nevyřešil 

3) Zbývá jediné řešení. ZM schválí účast na dražbě a pověří starostu stanovením max. ceny pro 

město přijatelné 

4) Vzhledem k tomu,že se nabývá majetek formou dražby –příklepem- ZM již následně koupi 

neschvaluje 
 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje účast města Turnova na dražbě pozemků za účelem jejich koupě 

 
č. parcely  výměra ( m2 )  druh pozemku  

698/24  1975  orná půda  

698/25  1157  orná půda  

698/26  1125  orná půda  
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698/27  1404  orná půda  

zapsané na listu vlastnictví č. 613 pro KÚ Daliměřice, obec Turnov za podmínek stanovených 

v dražební vyhlášce  Finančního úřadu pro Liberecký kraj  č.2/2013 pod čj. 856781/13/2609-05302-

60416.  

ZM schvaluje složení dražební jistoty ve výši 100 000 Kč.  
ZM pověřuje starostu města ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a 

pověřuje ho stanovením max. výše ceny za dražené pozemky dle podmínek dražební vyhlášky. 
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3.Podklady na zasedání ZM dne: 29.8.2013        
 

Název materiálu: Průchod Františkánskou zahradou – nákup 

pozemku 
 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

Vypracovali: Ing. Krsková, Ludmila Těhníková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke 

 

Předložení materiálu uloženo: Ing. Tomáš Hocke 

 

Přílohy: situační snímek 

 

Právní norma: // 

 

Projednáno v: // 

 

Vztah k rozpočtu města: finanční náklady města 175.000,- Kč 

 

 

RM 12.8.2013   Usnesení č. 392/2013 

RM bere na vědomí informaci o odkoupení pozemků p. č. 523/2 a 523/5 k.ú. Turnov 

Františkánskou zahradou pro Město Turnov od Nadačního fondu Konvent Pax a doporučuje ZM jej 

schválit. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

Zdůvodnění: 
 

Dlouhodobým záměrem Města Turnov je zajistit propojení centra města z ulice 5.května s  

městským parkem a zpřístupnit tak klidovou zónu. V rámci revitalizace parku je projektově navržen 

průchod Františkánskou zahradou, který toto řeší. 

V roce 2012 podalo Město Turnov s Okresem Jawor žádost o dotaci na zpřístupnění parku a 

vytvoření geologické expozice v parku. Tato žádost z důvodu neakceptovatelných vlastnických 

vztahů na pozemcích průchodu Františkánskou zahradou neuspěla (pronájem byl nedostačující).  

V tomto roce byla zahájena opětovně jednání s vlastníkem pozemků Nadačním fondem Konvent 

Pax, neboť vlastník projevil ochotu pozemky prodat. Na základě dohody nechalo Město Turnov 

zajistit geodetická zaměření a vypracovat znalecký posudek na pozemky průchodu a na zděné ploty 

lemující část pozemků. Jedná se o pozemkové parcely p.č. 523/2 a 523/5 dle geometrického plánu, 

k.ú. Turnov. Obsahem ocenění je: 

 Zděný plot k ulici 

 Zděný plot mezi zahradami 

 Pozemkové parcely p.č. 523/2 (9m2) a 523/5 (327m2) dle geometrického plánu 
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Obvyklá cena vypočtená znaleckým posudkem činí 175.000,- Kč. Nadační fond Konvent Pax na 

jednání 6. srpna cenu akceptoval.  

 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje odkoupení pozemků p. č. 523/2 a 523/5 dle geometrického plánu k.ú. Turnov 

včetně oplocení na průchod Františkánskou zahradou pro Město Turnov od Nadačního fondu 

Konvent Pax za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 175.000,- Kč. 
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4.Podklady na zasedání ZM dne: 29.8.2013 

 

Název materiálu: Vykoupení pozemků pro fotbalové 

hřiště 

 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města  

Přílohy: snímek s vyznačením požadovaných pozemků 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Projednáno v: RM dne 13.4.2005, usnesení RM č. 162/2005 
Výkup pozemků pro fotbalové hřiště za tratí 

RM doporučuje schválit postupné vykupování pozemků, na kterých je umístěno travnaté hřiště 

v Koškově ulici za tratí, za cenu 45,- Kč/m2. RM neschvaluje placení nájemného městem v r. 2005 

a 2006 za dosud neodkoupené pozemky užívané fotbalovým klubem a ukládá Městské sportovní 

Turnov s.r.o. tuto otázku řešit ve své kompetenci. (hlasování: 6/0/3) 

 

RM dne 15.7.2013, usnesení  č. 347/2013 

RM doporučuje ZM schválit vykoupení pozemků parc.č. 3610/107 a 1/23 p.p.č. 3610/115 a 

3610/158, k.ú. Turnov od p. Losefa Loudy, Turnov za cenu 80,- Kč/m
2
 do vlastnictví Města Turnov. 

 

Vztah k rozpočtu města: výdaj z rozpočtové kapitoly (175 892,- Kč) 

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Fotbalový klub SK Pěnčín – Turnov léta využívá travnaté hřiště za tratí. Toto hřiště se nachází na 

pozemcích již z větší části ve vlastnictví Města Turnov a částečně na pozemcích v soukromém 

vlastnictví. Tato problematika se řeší od r. 2005, od soukromých vlastníků byly pozemky postupně 

vykupovány za cenu dle znaleckého posudku  ve výši 45,- Kč/m
2
. Pozemky ve vlastnictví ČR byly 

převedeny do vlastnictví města bezúplatně.   

 

V současné době zbývá majetkově dořešit pozemky parc.č. 3610/107 (2187 m
2
) a 1/23 parc.č. 

3610/115 (233 m
2
) a 3610/158 (38m

2
), k.ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví p. Josefa Loudy, 

Turnov a dále pozemky parc.č. 3610/155 (1681 m
2
), 3610/156 (429 m

2
) a 1/23  parc.č. 3610/115 a 

3610/158, k.ú. Turnov ve vlastnictví pánů Zikmunda Josefa, Náchod a Zikmunda Petra, Praha. Tito 

majitelé nesouhlasí s vykoupením za stanovenou cenu.  

 

V dubnu letošního roku byli uvedení  vlastníci písemně osloveni ve věci odkoupení zbývajících 

pozemků. Na tuto naši výzvu  se ozval pouze pan Louda Josef, Turnov. Sdělil nám, že je ochoten 

prodat pozemky za cenu 80,- Kč/m
2
. Pan Louda považuje tuto cenu  za cenu obvyklou pro pozemky 

v této lokalitě. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje vykoupení pozemků parc.č. 3610/107 a 1/23 parc.č. 3610/115 a parc.č. 3610/158, k.ú. 

Turnov od p. Josefa Loudy, Turnov za cenu 80,- Kč/m
2
 do vlastnictví Města Turnov. 
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5.Podklady na zasedání ZM dne: 29.8.2013 
 

Název materiálu: Vykoupení pozemků z vlastnictví 

Českých drah, a.s. 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města  

 

Přílohy: snímek s vyznačením požadovaných pozemků 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Projednáno v: RM dne 15.7.2013, usnesení č. 346/2013 

RM doporučuje ZM schválit vykoupení pozemků p.č. 3888/108, č. 3890/27, č. 3890/28  a č. 

3890/29, k.ú. Turnov o celkové výměře 154 m2 za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč od Českých 

drah, a.s. 

 

Vztah k rozpočtu města:  výdaj z rozpočtu (38.000,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
V souvislosti s realizací stavby „Chodník Nudvojovická – Turnov“ byla uzavřena v r. 2010  

Smlouva č. 2947200210 o nájmu nemovitostí mezi Českými dráhami, a.s., jako pronajímatelem a 

Městem Turnov, jako nájemcem na části pozemků 3888/1, 3890/1, k.ú. Turnov o celkové výměře 

310 m
2
, které měly být uvedenou stavbou dotčeny.  Roční nájemné činí 6.200,- Kč + DPH. 

 

Kolaudační souhlas na chodníkové těleso v ul. Nudvojovická, Turnov byl vydán v říjnu 2011. Bylo 

vyhotoveno geometrické zaměření, které upřesnilo výměru skutečně dotčených pozemků touto 

stavbou.  

 

Z geometrického plánu je zřejmé, že jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví ČD, a.s., a to p.p.č. 

3888/108 ost.plocha o výměře 1 m
2
, p.p.č. 3890/27 ost.pl. o výměře 84 m

2
, p.p.č. 3890/28 ost.pl. o 

výměře 53 m
2
 a p.p.č. 3890/29 ost.pl. o výměře 16 m

2
, vše v k.ú. Turnov. O tyto pozemky jsme 

neprodleně po kolaudaci chodníku v ul. Nudvojovická, Turnov požádali České dráhy, a.s. o 

odkoupení. V současné době jsme obdrželi odpověď, naše žádost byla projednána s kladným 

stanoviskem. Výše navrhované kupní ceny uvedených pozemků ze strany ČD, a.s. je 38.000,- Kč. 

Výše uvedená cena vychází z ceny obvyklé stanovené soudním znalcem na  30.000,- Kč a 8.000,- 

Kč jsou náklady spojené s prodejem (cena za znalecký posudek, kolek, náklady spojené 

s vypracováním technické složky prodeje). Zásady pro stanovení kupní ceny schválila Dozorčí rada 

Českých drah, a.s.    

 

Vyžádali jsme si kopii znaleckého posudku, který vypracoval Ing. Rudolf Junger, Litomyšl. Zde je 

uvedeno, že po konzultaci s realitními kancelářemi v regionu je stanovena obvyklá cena 

předmětných pozemků ve výši 200,- Kč/m
2
 (dle informace od znalce je výše této ceny ovlivněna 
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tím, že je již na pozemku vybudována komunikace, chodník)  

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje vykoupení pozemků p.č. 3888/108, č. 3890/27, č. 3890/28 a č. 3890/29, k.ú. Turnov  

od Českých drah, a.s. za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč do vlastnictví Města Turnov.  
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6. Podklady na zasedání ZM dne: 29.8.2013 

 

Název materiálu: Prodej nemovitostí na Šetřilovsku  

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města  

 

Přílohy: snímek z mapy  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
Projednáno v: 

ZM dne 20.12.2012, Usnesení č.220/2012 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 

ZM ruší usnesení č. 170/2012 ze dne 20.9.2012. (Hlasování 15/2/7) 

Usnesení 221/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí - p.p.č.2815 včetně 

stavby čp.389, p.p.č.2816 včetně stavby čp.904, p.p.č. 2817 vyjma pozemek pod pomníkem, 

pozemek 2818/2 a  části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměre  

pozemků  cca 2530 m
2
  za minimální cenu 4 000 tis. Kč. (Hlasování: 15/2/7)  

Usnesení 222/2012 

ZM ukládá OSM ověřit možnosti zapracování regulativů z připravovaného územního plánu do 

podmínek prodeje ještě před schválením tohoto dokumentu a výsledek jednání předložit RM před 

vyhlášením prodeje. (Hlasování: 15/2/7)  

 

RM 14.1.2013, Usnesení č. 14/2013 

Nemovitosti na Šetřilovsku  

RM schvaluje vyhlášení prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí -  p.p.č.2815 

včetně stavby čp.389, p.p.č.2816 včetně stavby čp.904, p.p.č. 2817 vyjma pozemek pod pomníkem, 

pozemek 2818/2 a  části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměře  

pozemků  cca 2530 m
2
  za minimální cenu 4 000 tis. Kč s upřesněnými regulativy nového územního 

plánu. (Hlasování: 9/0/0) 

 

RM dne 10.6.2013, Usnesení č. 300/2013 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku  

RM schvaluje vyhlášení prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí – p.p.č. 2815 

včetně stavby čp. 389, p.p.č. 2816 včetně stavby čp. 904, p.p.č. 2817 vyjma pozemku pod 

pomníkem, pozemek p.č. 2818/2 a části pozemku p.č. 2818/1 a 2818/3, vše v k.ú. Turnov o celkové 

výměře pozemků cca 2530 m2 za minimální cenu 3 500 tis. Kč s upřesněnými regulativy nového 

územního plánu. (Hlasování: 8/0/0) 

 

ZM dne 27.6.2013 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 
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Diskuze: Š. Červinková, RNDr. Jarolímek, CSc., Mgr. Špetlík, P. Dvořák, T. Hudec, I. Kunetka, 

Ing. Pekař, K. Jiránek 

 

V diskuzi zaznělo: rozhodně nezlevňovat, ale opravit a znovu pronajmout, náklady budou vysoké, 

prohlídka objektů Šetřilovska byla stanovena na čt 1. 8.2 013 od 16 hodin. 

 

Usnesení č.  /2013 

ZM schvaluje odložení projednání návrhu prodeje Šetřilovska na srpnové ZM po uskutečnění pro-

hlídky objektu. 

(Hlasování:10/7/6) Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení č.  /2013 

ZM ruší usnesení ZM č. 221/2012 

(Hlasování:13/8/2) Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č.  131/2013 

ZM ruší usnesení 221/2012 a  schvaluje vyhlásit záměr prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejí-

cích nemovitostí - p.p.č.2815 včetně stavby čp.389, p.p.č.2816 včetně stavby čp.904, p.p.č. 2817 

vyjma pozemek pod pomníkem, pozemek 2818/2 a  části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. 

Turnov o celkové výměre  pozemků  cca 2530 m za minimální cenu 3,5 mil. Kč s upřesněnými re-

gulativy nového územního plánu. 

 (Hlasování:13/8/2) Usnesení nebylo přijato. 

 

RM dne 12.8.2013, Usnesení č. 388/2013 

RM trvá na svém usnesení RM č. 300/2013 ze dne 10.6.2013 a navrhuje ZM schválit vyhlášení 

záměru prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí, tj. p.p.č.2815 včetně stavby čp. 

389 (roubenka) vyjma pozemku pod pomníkem, p.p.č. 2816 včetně stavby čp. 904 (restaurace), 

p.p.č. 2817, p.p.č. 2818/2 a  části pozemků p.č. 2818/1 a p.č. 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové  

výměre  pozemků  cca 2530 m
2
  za minimální celkovou kupní cenu 3 500 tis. Kč s upřesněnými 

regulativy nového územního plánu. 

 

Vztah k rozpočtu města: plánovaný příjem do rozpočtu 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Na lednovém jednání RM r. 2013 bylo schváleno vyhlášení prodeje restaurace Šetřilovsko a dalších 

souvisejících nemovitostí, tj. p.p.č. 2815 včetně stavby čp. 389 (roubenka) vyjma pozemku pod 

pomníkem, p.p.č.2816 včetně stavby čp. 904 (restaurace), pozemky p.č. 2817, 2818/2 a  části 

pozemků p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměre  pozemků  cca 2530 m
2
  za 

minimální cenu 4 000 tis. Kč s upřesněnými regulativy nového územního plánu. 

 

Prodej byl vyhlášen, nemovitosti byly nabízeny i na nejnavštěvovanějším realitním serveru 

SREALITY.cz prostřednictví realitní kanceláře M&M reality. Pět zájemců si nemovitosti za naší 

asistence prohlédlo, ale za vyhlášenou kupní cenu další zájem již neprojevili. 

 

RM a OSM navrhovali ZM schválení snížení ceny na 3.500.000,-- Kč.  

 

Na jednání ZM dne 27.6.2013 k předloženému návrhu nebylo přijato žádné usnesení. Byl stanoven 

termín uskutečnění prohlídky objektů na Šetřilovsku na 1.8.2013 v 16 hod., prohlídky se zúčastnilo 

5 zastupitelů města včetně p. starosty.  

 

Po prohlídce v diskuzi byl podán návrh – prodat samostatně roubenku za min. cenu 1.200.000,- Kč 
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a za utržené peníze opravit restauraci Šetřilovsko tak, aby vyhovovala hygienickým a provozním 

normám pro restaurace i nadále ji pronajímat.       

 

V současné době je k roubence možný jen společný přístup a příjezd mezi roubenkou a restaurací. 

Pro prodej roubenky by musel být přesně vyčleněný pozemek, na kterém by zároveň bylo 

umožněno parkování pro roubenku, což by obnášelo zábor i části sousedního pozemku p.č. 2814 a 

velkou terénní úpravu (prudký svah).  

 

Dle názoru OSM, i kdyby se roubenku podařilo za požadovanou cenu prodat, nebudou tyto finance 

stačit na rekonstrukci restaurace. Bude nutné změnit celou vnitřní dispozici, vybudovat sociální 

zázemí pro obsluhující personál, vyřešit kuchyni a sociální zázemí pro hosty, zateplit obvodové 

stěny, vyměnit okna a opravit podlahu v části restaurace, atd. 

 

Poslední nájemné v restauraci bylo stanoveno na 140.000,- Kč/rok, investovaná částka  ve výši 

1.200.000,- Kč do restaurace, by se městu v nájemném vrátila za 8,5 roku.  

 

RM a OSM i nadále doporučuje prodej obou objektů (roubenka + restaurace) včetně příslušných 

pozemků na Šetřilovsku současně za sníženou kupní cenu ve výši 3.500.000,- Kč., a to z  důvodu, 

že nechceme dopustit, aby byla roubenka prodaná a v majetku města zůstal objekt restaurace 

neschopný provozu.. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM ruší usnesení ZM č. 221/2012 a schvaluje vyhlášení záměru prodeje restaurace Šetřilovsko a 

souvisejících nemovitostí, tj. p.p.č.2815 včetně stavby čp. 389 (roubenka) vyjma pozemku pod 

pomníkem, p.p.č. 2816 včetně stavby čp. 904 (restaurace), p.p.č. 2817, p.p.č. 2818/2 a  části 

pozemků p.č. 2818/1 a p.č. 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové  výměre  pozemků  cca 2530 m
2
  za 

minimální celkovou kupní cenu 3 500 tis. Kč s upřesněnými regulativy nového územního plánu. 

 

 



35 

 
 



36 

7.Podklady na zasedání ZM dne: 29.8.2013 

 

Název materiálu: „Hrad Valdštejn – Zajištění a konzervace 

torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem a konzervace jižního 

zdiva pod vyhlídkou 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starostka města 

 

Vypracoval: Mgr. Bc. Martin Féna 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: 
 

Přílohy: 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: 
 

Vztah k rozpočtu města: 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Hrad Valdštejn je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších dominant v Českém ráji. Každo-

ročně jej navštěvuje více než 60 tisíc návštěvníků. Některé části hradu jsou však stále v neutěšeném 

stavu, proto se město jako jeho vlastník stará o jeho opravu a údržbu. Oprava a záchranné práce na 

něm již probíhají od pol. 90. let 20. století. V posledních letech se daří získávat na jeho opravu do-

tace především z Ministerstva kultury (Program záchrany architektonického dědictví, dále jen 

PZAD), a také z Libereckého kraje (Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, dříve Fond 

kulturního dědictví Libereckého kraje). 

V období 2008-2011 proběhla rekonstrukce objektu Nového palace. Od roku 2012 pokračuje pro-

jekt stabilizací skalního podloží, na němž Nový palác stojí. Vzhledem k nedostatku financí ve stát-

ním rozpočtu se každým rokem snižuje přiznaná dotace a předpokládaná doba obnovy se tak prota-

huje.  

V roce 2013 byl firmou Girsa AT, s.r.o. zpracován projekt na opravu další části hradu, která je        

v havarijním stavu. Jedná se „Zajištění a konzervaci torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem a kon-

zervaci jižního zdiva pod vyhlídkou.“ Stavba je dělena na dvě řešené části:  

1) zajištění a konzervaci torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem 

2) konzervaci jižního zdiva pod vyhlídkou  

 

Odhad nákladů je v roce 2014 odhadován na 2,6 mil. Kč a práce by měly probíhat v období 04/2014 

- 09/2014.  

Cca 100 tis. Kč činí autorský dozor, a není možné tuto částku zahrnout do žádosti o dotaci. Před-

mětem žádosti o dotaci může být max. 50% z výše uvedené částky.  
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- 1,2 tis. Kč (žádost o dotaci MK ČR) 

- 1,4 tis. Kč (Město Turnov, hrad Valdštejn nebo dotace z Libereckého kraje, která může být počí-

tána jako spoluúčast města ke státní dotaci) 

 

Do 15. září musí žádost potvrdit na KÚ LK a nejpozději do 30. září 2013 musí být podána 

žádost na Ministerstvo kultury, aby bylo město zařazeno mezi žadatele o dotaci na rok 2014. 

Jde o pokračování záchranného zajištění skalního masívu III. skalního bloku pod Novým pa-

lácem z roku 2012 a 2013. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva 

města, že bude mít zajištěno financování této akce z rozpočtu města. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje realizaci akce „Hrad Valdštejn - Zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. 

skalním blokem a konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou“ a v případě získání dotace 

souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši min. 50% z rozpočtových nákladů na této akci v roce 

2014.  
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8.Podklady na zasedání ZM dne: 29.8.2013 

 

Název materiálu: Obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo:  
Přílohy: Původní a nová verze OZV, návrh Turnovské koalice 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

Projednáno v: RM 10.6.2013 Usnesení č. 336/2013 

RM projednala záměr úpravy nájemného předzahrádek a reklamních tabulí na veřejných prostorách 

dle návrhu turnovské koalice a doporučuje ZM tento návrh podpořit. Poplatek za správní řízení od-

pustit nelze. 

 

Vztah k rozpočtu města:  Snížení příjmů cca o 50 tis.Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
RM na základě návrhu Turnovské koalice přijala ne svém zasedání dne 10.6.2013 následující 

usnesení: 

Usnesení č. 336/2013 

RM projednala záměr úpravy nájemného předzahrádek a reklamních tabulí na veřejných prostorách 

dle návrhu turnovské koalice a doporučuje ZM tento návrh podpořit. Poplatek za správní řízení od-

pustit nelze. 

 

Z původní vyhlášky je zrušen poplatek za reklamu typu “A“ (d) Reklamní zařízení přenosné do 1 

m
2
 - typ „A“, obchody trvalého charakteru – roční paušální částka: 1.000,- Kč/rok). Přesto i 

dál platí oznamovací povinnost, abychom zabránili nevhodnému umístění. I dále se bude platit 

správní poplatek, který nelze odpustit. 

 

Z vyhlášky je vypuštěno prodejní místo na parkovišti u Delvity.( 100,- Kč/m
2
/den na parkovišti u 

Delvity a přilehlém chodníku) 

 

Povolování předzahrádek a laviček u provozoven nepodléhá výše uvedené vyhlášce. V tomto přípa-

dě je žádost schvalována RM a vyměřeno nájemné za zabraný pozemek.  Zde se navrhuje neustu-

povat od žádostí a projednání ale pozemky dávat do výpůjčky tj.bez poplatku. 

 

Návrh na usnesení:  

 

1. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

2. ZM ukládá RM od 1.1.2014 postupovat při záboru pozemků pro umístění 

předzahrádek, laviček a podobných zařízení sloužících pro zákazníky příslušné 

provozovny zásadně formou výpůjčky  
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Původní vyhláška z roku 2008 s vyznačením změn 

 

 

Město Turnov 

 

Obecně závazná vyhláška č.  /2013 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

Zastupitelstvo Města Turnov se na svém zasedání dne 27. 3. 2008 usneslo vydat na základě § 14 

odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních v platném znění, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Město Turnov touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za 

užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). 

 

 

Článek 2 

Veřejné prostranství 

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v pří-

loze č. 1. 

 

 

Článek 3 

Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru uží-

vání veřejného prostranství. 

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a 

adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou oso-

bu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů 

u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 

 

Článek 4 

Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m
2
 a každý i započatý den za: 

a) Stavební zařízení a skládky jakéhokoliv druhu materiálu, odpadu nebo jiný zábor veřejného 

prostranství za účelem překopu, výkopu, lešení, kontejner apod.: 5,- Kč/m
2
/den 

b) Jednodenní stánkový prodej, včetně prodejního zařízení apod.: 50,- Kč/m
2
/den 

c) Prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení: 

100,- Kč/m
2
/den na náměstí Českého ráje 

100,- Kč/m
2
/den na Havlíčkově náměstí 
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100,- Kč/m
2
/den na parkovišti u Delvity a přilehlém chodníku 

10,- Kč/m
2
/den na ostatních plochách 

d) Reklamní zařízení přenosné do 1 m
2
 - typ „A“, obchody trvalého charakteru – roční paušální 

částka: 1.000,- Kč/rok 

e) Reklamní zařízení včetně přenosných: 20,- Kč/m
2
/den 

f) Zařízení k prodeji, tj. prodejní regály (zelenina, květinářské produkty apod.): 20,- Kč/m
2
/den 

g) Kulturní akce se vstupným, provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí:  3,-

 Kč/m
2
/den 

2. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se 

platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou. 

 

 

Článek 5 

Splatnost poplatku 

Poplatek podle článku 4 je splatný v den zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství. 

 

 

Článek 6 

Osvobození a úlevy 

Od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni: 

a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce bez vstupného nebo akce neziskového cha-

rakteru, 

b) uživatelé tohoto prostranství při umístění stojanu na jízdní kola bez reklamního označení, urče-

ného výhradně pro veřejnost, 

c) uživatelé tohoto prostranství, kteří provádějí stavební práce týkající se úpravy zevnějšku budov 

na dobu 30 dní v kalendářním roce, 

d) Město Turnov. 

 

 

Článek 7 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Turnov č. 8/2006 o místním poplatku za užívání ve-

řejného prostranství, a to ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 

 

Článek 8 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2014  

 

 

 

 PhDr. Hana Maierová  Ing. Jaromír Pekař 

      starostka města  místostarosta města 
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Město Turnov 
 

Příloha č. 1 
k obecně závazné vyhlášce č.  3/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství podléhají: 

 

1.  Ulice včetně chodníků: 

1. máje, 28. října, Abigail Horákové, Achátová, Alšova, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bo-

ženy Němcové, Brigádnická, Březová, Budovcova, Čapkova, Čistá, Čsl. Dobrovolců, Daliměřická, 

Děkanská, Dělnická, Diamantová, Dr. Honců, Družstevní, Františka Kavana, Granátová, Hruboro-

hozecká,  Hruboskalská, Husova, Jana Palacha, Jana Zajíce, Jahodová, Jaspisová, Jeronýmova, 

Jiráskova, Josefa Štrégla,  Karla Vika, Karolíny Světlé,  Kinského, Komenského, Konělupy, Koně-

vova, Koňský trh, Kosmonautů, Koškova, Kpt. Jaroše, Kozákovská, Krajířova, Krátká, Kříšťálová, 

Kudrnáčova, Květinová, K Vodárně, Ladislava Petrnouška, Lesní, Lidická, Lubomíra Jasínka, Luč-

ní, Máchova, Markova, Mikulášská, Mírová, Na Házce, Na Osadě, Na Sboře, Na Skalici, Na Stebni, 

Na Vyhlídce, Nad Perchtou, Nerudova, Opletalova, Pacltova, Partyzánská, Pekařova, Perlová, Pod 

Zelenou cestou, Polní, Prouskova, Průmyslová, Přemyslova, Rokycanova, Rubínová, Sadová, Soli-

darity, Sportovní, Studentská, Svatopluka Čecha, Svobodova, Šlikova, Šolcova, Švermova, Tázle-

rova, Terronská, Trávnice, Třešňová, Tylova, U Bělé, U Lip, U Nádraží, U Skladiště,  U Svěrácké 

brány, U Tří svatých, U Zastávky, Valdštejnská, Vejrichova, Vesecká, Vrchhůra, Vrchlického, Vý-

šinka, Za Sokolovnou, Zahradní, Zborovská, Zdeňka Nejedlého, Zelená Cesta,  Žižkova, Havlíčko-

vo náměstí, Kotlerovo nábřeží, Mariánské náměstí, Náměstí Českého ráje, Náměstí B.J. Horáčka. 

 

2. Chodníky u ulic: 

5. května, Bezručova, Nádražní, Hluboká, Fučíkova, Na Kamenci, Nudvojovická, Palackého, 

Přepeřská, Skálova, Sobotecká, Výšinka. 

 

3. Pozemky: 

K. ú. Turnov - ostatní plocha: 

96, 107, 149, 294, 307/1, 308/2, 319/1, 319/3, 323/3, 337, 352/7, 356, 450, 501, 546, 561, 608, 

607/5, 618, 623/1, 623/7, 662/1, 664, 665, 668, 669/1, 702/6, 732/6, 732/7, 749/2, 842/1, 842/3, 

843/1, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13, 843/14, 843/15, 843/16, 843/17, 843/18, 843/19, 843/4, 

843/5, 845, 855/1, 855/11, 857/1, 857/2, 857/3, 862/12, 862/28, 863/8, 864/3, 864/4, 864/5, 864/6, 

864/7, 972/1, 974/1, 974/2, 974/3, 987/1, 999/5, 1002, 1007/4, 1008, 1010/1, 1213/2, 1218/45, 

1236, 1255/1, 1255/2,1289, 1290, 1291, 1311/1, 1311/13, 1311/14, 1311/15, 1311/45, 1313/1, 

1316/1, 1331, 1427/11, 1429, 1448/1, 1519/1, 1519/6, 1522, 1526, 1540/1, 1546/1, 1548, 1561/2, 
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1561/2,1615, 1660/8, 1660/9, 1660/15, 1660/16, 1660/21, 1660/22, 1660/23, 1660/24, 1660/25, 

1660/26, 1660/27, 1660/28, 1660/29, 1660/30, 1660/32, 1660/34, 1660/35, 1660/36, 1660/38, 

1660/40, 1660/41, 1660/42, 1660/43, 1660/46, 1660/47, 1660/48, 1660/49, 1660/54, 1660/56, 

1660/57, 1660/59, 1660/60, 1660/61, 1660/62, 1660/63, 1660/64, 1660/66, 1660/70, 1660/72, 

1660/73, 1660/74, 1660/75, 1660/76, 1660/80, 1660/81, 1660/84, 1660/85, 1660/86, 1660/89, 

1660/90, 1660/93, 1660/97, 1660/99, 1660/100, 1660/101, 1660/102, 1663/12, 1663/3, 1663/6, 

1663/8, 1683/5, 1702/2, 1702/3, 1802/2, 1802/16, 1802/17, 1802/19,  1802/21, 1802/22, 1802/23, 

1813/25, 1814/1, 1818/73, 1818/75, 1828, 1839/12, 1842, 1844, 1865/1, 1865/3, 1866, 1867/1, 

1867/3, 1872/4, 1872/5, 1878/1, 1878/3, 1879/3, 1884/1, 1884/2, 1884/7, 1884/8, 1884/9, 1888/2, 

1908/6, 1908/7, 1908/8, 1913/3, 1924, 1925/2, 1986/1, 1986/153, 1986/224, 1986/87, 1986/88, 

2000/2, 2000/5, 2260/2, 2260/3, 2308/12, 2308/2, 2494/13, 2529/2, 2544/1, 2544/9, 2546/1,  

2546/8, 2546/9, 2546/15, 2546/16, 2546/17, 2548/35, 2548/36, 2548/37, 2599/1, 2599/2, 2600/1, 

2600/156, 2600/158, 2600/171, 2600/172, 2600/182, 2600/184, 2600/185, 2600/188, 2600/189, 

2600/190, 2600/191, 2600/192, 2600/193, 2600/194, 2600/21, 2600/22, 2600/23, 2600/35, 2601/3, 

2601/4, 2620/2, 2623/1, 2623/2, 2623/3, 2626/1, 2626/2, 2626/3, 2633/1, 2634/4, 2635, 2636, 2637, 

2638, 2670/1, 2674/1, 2675/25, 2675/4, 2679/17, 2749/1, 2750/3, 2750/4, 2750/5, 2750/6, 2750/10, 

2750/12, 2758/11, 2758/12, 2758/24, 2758/26, 2758/27, 2758/28, 2758/29, 2758/36, 2758/39, 

2758/40, 2758/46, 2758/49, 2758/5, 2758/50, 2758/52, 2758/53, 2758/56, 2758/59, 2758/6, 

2758/60, 2758/66, 2758/7, 2758/73, 2758/77, 2758/78, 2758/80, 2758/84, 2772, 2777/1, 2800, 

2801, 2802, 2805, 2807, 2808, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814, 2818/1, 2819, 2822/1, 2822/3, 2823, 

2825, 2826, 2832, 2835, 2837, 2844, 2859/1, 2859/2, 2873, 2874/2, 2884, 2933/1, 2933/2, 3079, 

3080, 3094, 3102, 3142/1, 3142/2, 3142/7, 3165, 3221/16, 3324, 3338/7, 3338/8, 3346/6, 3352/1, 

3352/2, 3352/7, 3352/9, 3352/10, 3352/15, 3365/2, 3366/4, 3366/10, 3367/5, 3367/12, 3367/19, 

3382/10, 3382/11, 3390/2, 3390/7, 3407/3, 3421/4, 3490/1, 3534, 3538, 3539, 3567, 3575/11, 

3578/4, 3579/4, 3582/1, 3582/2, 3589, 3610/106, 3610/4, 3610/6, 3610/116, 3610/154, 3610/159, 

3845/3, 3846/1, 3846/3, 3846/4, 3859/1, 3875/2, 3876/1, 3878/1, 3879/1, 3879/2, 3881/13, 3881/14, 

3881/16, 3881/17, 3881/18, 3905/18, 3905/26, 3905/31, 3905/34, 3905/39, 3905/54, 3905/77 

K. ú. Turnov – orná půda: 

870/3, 870/6, 1004/12, 1004/13, 1007/3, 1007/41, 1007/56, 1203/2, 1256/1, 1256/2, 1660/1, 1683/1, 

1992/1, 2254, 2256/1,  2265/154, 2265/155, 2265/156, 2309/7, 2531/3, 2548/1, 2548/34, 2552/12, 

2554/10, 2554/11,  2669/1, 2870/7, 2870/12, 2870/14, 2870/15, 2870/16, 2870/17, 2870/32, 

2870/33, 2870/37, 2870/41, 2870/42, 2870/43, 2870/45, 2870/46, 2870/47, 2874/1, 2898/2, 

2914/13, 2914/16, 2915/10,  2915/13, 2915/14, 2915/30, 2915/31,  2915/32, 2915/33, 2915/36, 

2915/41, 2915/49, 2915/54, 2915/55, 2915/56, 2915/59, 2915/60, 2915/61, 2921/22, 2921/24, 

2921/27, 2921/32, 2921/39, 2934/1, 2934/15, 2934/19, 2934/27, 2934/28, 2934/28, 2934/37, 

2934/38, 2940/1, 2940/12, 2940/2, 2940/3, 2961/4, 3143, 3145/6, 3145/7, 3161/5, 3166/12, 3375/1, 

3376/2, 3376/3, 3377/2,  3390/1, 3390/10, 3390/11, 3390/21, 3390/9, 3568/1, 3579/3, 3579/8, 

3583/1, 3610/5, 3610/108, 3610/139, 3610/157, 3610/168, 3845/1, 3848/95, 3856/5, 3856/39, 

3856/40, 3906/1 

K. ú. Turnov – zahrada : 

112, 114, 247/3, 247/4, 540, 570, 610/1, 610/4, 623/3, 623/4,  750/20, 831/10, 838/1, 838/7, 844/2, 

844/3, 1007/17, 1213/1, 1456, 1519/3, 1528, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1532, 1534, 1773/2, 1806/5, 

1864, 1986/2,  1988/1, 1990/1, 2000/1, 2002/1, 2297/11, 2308/11, 3097/4, 3156/11, 3411/1, 3421/7, 

3861/1, 3861/4 

K. ú. Turnov – trvalý travní porost: 

175, 179/2, 698/3, 844/4, 1216/1, 1217, 1232, 1247/2, 1252, 1292/1, 1292/3, 1292/4, 1340/2, 1520, 

1547/1, 1547/2, 1552/6, 2752/3, 2752/4, 2758/10, 2758/116, 2758/117, 2758/16, 2758/18, 2758/21, 

2758/22, 2758/30, 2758/38, 2758/41, 2758/69, 2768/1, 2768/5, 2768/6, 2768/8, 2781/4, 2789/1, 

2872/2, 3072, 3078/2, 3097/2,  3154, 3160/24, 3162/10, 3162/11, 3162/12, 3164/2, 3377/6, 3413,  
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3433/5, 3433/8 

K. ú. Turnov – zastavěná plocha + nádvoří: 

113, 157/2, 522, 524, 528, 529, 622, 623/8, 626/2, 714/2, 844/1, 849/2, 849/3, 850/2, 851/2, 851/3, 

851/4, 852/2, 852/3, 863/1, 1448/2, 1455, 1527/2, 1529, 1531, 1533, 1549, 1725/1, 1725/2, 

1986/134, 2002/4, 2265/109, 2620/1, 2630, 2646/1, 2758/13, 2758/14, 2758/15, 2758/87, 3367/24, 

3860, 3861/2, 3861/3 

K. ú. Turnov – ovocný sad: 

3097/3, 3298/3, 3368/2, 3414/1 

K. ú. Turnov – lesní pozemky: 

2820 

K. ú. Daliměřice – ostatní plocha: 763/1, 763/4, 763/10, 763/11, 763/12, 763/13, 763/18, 763/25, 786/2 

K. ú. Daliměřice – trvalý travní porost: 764/1, 770, 785 
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NOVÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 

 

 

 

MĚSTO TURNOV 
Obecně závazná vyhláška č.  /2013 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 
Zastupitelstvo Města Turnov se na svém zasedání dne .......2013usnesením č. .......... usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích: 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Město Turnov touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za 

užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). 

 

 

Článek 2 

Veřejné prostranství 

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v pří-

loze č. 1. 

 

 

Článek 3 

Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru uží-

vání veřejného prostranství. 

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a 

adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou oso-

bu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů 

u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 

 

Článek 4 

Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m
2
 a každý i započatý den za: 
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a) Stavební zařízení a skládky jakéhokoliv druhu materiálu, odpadu nebo jiný zábor veřejného 

prostranství za účelem překopu, výkopu, lešení, kontejner apod.: 5,- Kč/m
2
/den 

b) Jednodenní stánkový prodej, včetně prodejního zařízení apod.: 50,- Kč/m
2
/den 

c) Prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení: 

100,- Kč/m
2
/den na náměstí Českého ráje 

100,- Kč/m
2
/den na Havlíčkově náměstí 

10,- Kč/m
2
/den na ostatních plochách 

d) Reklamní zařízení včetně přenosných: 20,- Kč/m
2
/den 

e) Zařízení k prodeji, tj. prodejní regály (zelenina, květinářské produkty apod.): 20,- Kč/m
2
/den 

f) Kulturní akce se vstupným, provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí:  3,- Kč/m
2
/den 

2. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se 

platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou. 

 

 

Článek 5 

Splatnost poplatku 

Poplatek podle článku 4 je splatný v den zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství. 

 

 

Článek 6 

Osvobození a úlevy 

Od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni: 

a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce bez vstupného nebo akce neziskového cha-

rakteru, 

b) uživatelé tohoto prostranství při umístění stojanu na jízdní kola bez reklamního označení, urče-

ného výhradně pro veřejnost, 

c) uživatelé tohoto prostranství, kteří provádějí stavební práce týkající se úpravy zevnějšku budov 

na dobu 30 dní v kalendářním roce, 

d) Město Turnov. 

 

 

Článek 7 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Turnov č. 3/2008 o místním poplatku za užívání ve-

řejného prostranství, a to ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 

 

Článek 8 

 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2014 

 

 

 Ing.Tomáš Hocke  Mgr.Otakar Špetlík 

      starosta města  místostarosta města 
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Město Turnov 
 

Příloha č. 1 
k obecně závazné vyhlášce č.  3/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství podléhají: 

 

1.  Ulice včetně chodníků: 

1. máje, 28. října, Abigail Horákové, Achátová, Alšova, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bo-

ženy Němcové, Brigádnická, Březová, Budovcova, Čapkova, Čistá, Čsl. Dobrovolců, Daliměřická, 

Děkanská, Dělnická, Diamantová, Dr. Honců, Družstevní, Františka Kavana, Granátová, Hruboro-

hozecká,  Hruboskalská, Husova, Jana Palacha, Jana Zajíce, Jahodová, Jaspisová, Jeronýmova, 

Jiráskova, Josefa Štrégla,  Karla Vika, Karolíny Světlé,  Kinského, Komenského, Konělupy, Koně-

vova, Koňský trh, Kosmonautů, Koškova, Kpt. Jaroše, Kozákovská, Krajířova, Krátká, Kříšťálová, 

Kudrnáčova, Květinová, K Vodárně, Ladislava Petrnouška, Lesní, Lidická, Lubomíra Jasínka, Luč-

ní, Máchova, Markova, Mikulášská, Mírová, Na Házce, Na Osadě, Na Sboře, Na Skalici, Na Stebni, 

Na Vyhlídce, Nad Perchtou, Nerudova, Opletalova, Pacltova, Partyzánská, Pekařova, Perlová, Pod 

Zelenou cestou, Polní, Prouskova, Průmyslová, Přemyslova, Rokycanova, Rubínová, Sadová, Soli-

darity, Sportovní, Studentská, Svatopluka Čecha, Svobodova, Šlikova, Šolcova, Švermova, Tázle-

rova, Terronská, Trávnice, Třešňová, Tylova, U Bělé, U Lip, U Nádraží, U Skladiště,  U Svěrácké 

brány, U Tří svatých, U Zastávky, Valdštejnská, Vejrichova, Vesecká, Vrchhůra, Vrchlického, Vý-

šinka, Za Sokolovnou, Zahradní, Zborovská, Zdeňka Nejedlého, Zelená Cesta,  Žižkova, Havlíčko-

vo náměstí, Kotlerovo nábřeží, Mariánské náměstí, Náměstí Českého ráje, Náměstí B.J. Horáčka. 

 

2. Chodníky u ulic: 

5. května, Bezručova, Nádražní, Hluboká, Fučíkova, Na Kamenci, Nudvojovická, Palackého, 

Přepeřská, Skálova, Sobotecká, Výšinka. 

 

3. Pozemky: 

K. ú. Turnov - ostatní plocha: 

96, 107, 149, 294, 307/1, 308/2, 319/1, 319/3, 323/3, 337, 352/7, 356, 450, 501, 546, 561, 608, 

607/5, 618, 623/1, 623/7, 662/1, 664, 665, 668, 669/1, 702/6, 732/6, 732/7, 749/2, 842/1, 842/3, 

843/1, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13, 843/14, 843/15, 843/16, 843/17, 843/18, 843/19, 843/4, 
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843/5, 845, 855/1, 855/11, 857/1, 857/2, 857/3, 862/12, 862/28, 863/8, 864/3, 864/4, 864/5, 864/6, 

864/7, 972/1, 974/1, 974/2, 974/3, 987/1, 999/5, 1002, 1007/4, 1008, 1010/1, 1213/2, 1218/45, 

1236, 1255/1, 1255/2,1289, 1290, 1291, 1311/1, 1311/13, 1311/14, 1311/15, 1311/45, 1313/1, 

1316/1, 1331, 1427/11, 1429, 1448/1, 1519/1, 1519/6, 1522, 1526, 1540/1, 1546/1, 1548, 1561/2, 

1561/2,1615, 1660/8, 1660/9, 1660/15, 1660/16, 1660/21, 1660/22, 1660/23, 1660/24, 1660/25, 

1660/26, 1660/27, 1660/28, 1660/29, 1660/30, 1660/32, 1660/34, 1660/35, 1660/36, 1660/38, 

1660/40, 1660/41, 1660/42, 1660/43, 1660/46, 1660/47, 1660/48, 1660/49, 1660/54, 1660/56, 

1660/57, 1660/59, 1660/60, 1660/61, 1660/62, 1660/63, 1660/64, 1660/66, 1660/70, 1660/72, 

1660/73, 1660/74, 1660/75, 1660/76, 1660/80, 1660/81, 1660/84, 1660/85, 1660/86, 1660/89, 

1660/90, 1660/93, 1660/97, 1660/99, 1660/100, 1660/101, 1660/102, 1663/12, 1663/3, 1663/6, 

1663/8, 1683/5, 1702/2, 1702/3, 1802/2, 1802/16, 1802/17, 1802/19,  1802/21, 1802/22, 1802/23, 

1813/25, 1814/1, 1818/73, 1818/75, 1828, 1839/12, 1842, 1844, 1865/1, 1865/3, 1866, 1867/1, 

1867/3, 1872/4, 1872/5, 1878/1, 1878/3, 1879/3, 1884/1, 1884/2, 1884/7, 1884/8, 1884/9, 1888/2, 

1908/6, 1908/7, 1908/8, 1913/3, 1924, 1925/2, 1986/1, 1986/153, 1986/224, 1986/87, 1986/88, 

2000/2, 2000/5, 2260/2, 2260/3, 2308/12, 2308/2, 2494/13, 2529/2, 2544/1, 2544/9, 2546/1,  

2546/8, 2546/9, 2546/15, 2546/16, 2546/17, 2548/35, 2548/36, 2548/37, 2599/1, 2599/2, 2600/156, 

2600/158, 2600/171, 2600/172, 2600/182, 2600/184, 2600/185, 2600/188, 2600/189, 2600/190, 

2600/191, 2600/192, 2600/193, 2600/194, 2600/21, 2600/22, 2600/23, 2600/35, 2601/3, 2601/4, 

2620/2, 2623/1, 2623/2, 2623/3, 2626/1, 2626/2, 2626/3, 2633/1, 2634/4, 2635, 2636, 2637, 2638, 

2670/1, 2674/1, 2675/25, 2675/4, 2679/17, 2749/1, 2750/3, 2750/4, 2750/5, 2750/6, 2750/10, 

2750/12, 2758/11, 2758/12, 2758/24, 2758/26, 2758/27, 2758/28, 2758/29, 2758/36, 2758/39, 

2758/40, 2758/46, 2758/49, 2758/5, 2758/50, 2758/52, 2758/53, 2758/56, 2758/59, 2758/6, 

2758/60, 2758/66, 2758/7, 2758/73, 2758/77, 2758/78, 2758/80, 2758/84, 2772, 2777/1, 2800, 

2801, 2802, 2805, 2807, 2808, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814, 2818/1, 2819, 2822/1, 2822/3, 2823, 

2825, 2826, 2832, 2835, 2837, 2844, 2859/1, 2859/2, 2873, 2874/2, 2884, 2933/1, 2933/2, 3079, 

3080, 3094, 3102, 3142/1, 3142/2, 3142/7, 3165, 3221/16, 3324, 3338/7, 3338/8, 3346/6, 3352/1, 

3352/2, 3352/7, 3352/9, 3352/10, 3352/15, 3365/2, 3366/4, 3366/10, 3367/5, 3367/12, 3367/19, 

3382/10, 3382/11, 3390/2, 3390/7, 3407/3, 3421/4, 3490/1, 3534, 3538, 3539, 3567, 3575/11, 

3578/4, 3579/4, 3582/1, 3582/2, 3589, 3610/106, 3610/4, 3610/6, 3610/116, 3610/154, 3610/159, 

3845/3, 3846/1, 3846/3, 3846/4, 3859/1, 3875/2, 3876/1, 3878/1, 3879/1, 3879/2, 3881/13, 3881/14, 

3881/16, 3881/17, 3881/18, 3905/18, 3905/26, 3905/31, 3905/34, 3905/39, 3905/54, 3905/77 

K. ú. Turnov – orná půda: 

870/3, 870/6, 1004/12, 1004/13, 1007/3, 1007/41, 1007/56, 1203/2, 1256/1, 1256/2, 1660/1, 1683/1, 

1992/1, 2254, 2256/1,  2265/154, 2265/155, 2265/156, 2309/7, 2531/3, 2548/1, 2548/34, 2552/12, 

2554/10, 2554/11,  2669/1, 2870/7, 2870/12, 2870/14, 2870/15, 2870/16, 2870/17, 2870/32, 

2870/33, 2870/37, 2870/41, 2870/42, 2870/43, 2870/45, 2870/46, 2870/47, 2874/1, 2898/2, 

2914/13, 2914/16, 2915/10,  2915/13, 2915/14, 2915/30, 2915/31,  2915/32, 2915/33, 2915/36, 

2915/41, 2915/49, 2915/54, 2915/55, 2915/56, 2915/59, 2915/60, 2915/61, 2921/22, 2921/24, 

2921/27, 2921/32, 2921/39, 2934/1, 2934/15, 2934/19, 2934/27, 2934/28, 2934/28, 2934/37, 

2934/38, 2940/1, 2940/12, 2940/2, 2940/3, 2961/4, 3143, 3145/6, 3145/7, 3161/5, 3166/12, 3375/1, 

3376/2, 3376/3, 3377/2,  3390/1, 3390/10, 3390/11, 3390/21, 3390/9, 3568/1, 3579/3, 3579/8, 

3583/1, 3610/5, 3610/108, 3610/139, 3610/157, 3610/168, 3845/1, 3848/95, 3856/5, 3856/39, 

3856/40, 3906/1 

K. ú. Turnov – zahrada : 

112, 114, 247/3, 247/4, 540, 570, 610/1, 610/4, 623/3, 623/4,  750/20, 831/10, 838/1, 838/7, 844/2, 

844/3, 1007/17, 1213/1, 1456, 1519/3, 1528, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1532, 1534, 1773/2, 1806/5, 

1864, 1986/2,  1988/1, 1990/1, 2000/1, 2002/1, 2297/11, 2308/11, 3097/4, 3156/11, 3411/1, 3421/7, 

3861/1, 3861/4 

K. ú. Turnov – trvalý travní porost: 
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175, 179/2, 698/3, 844/4, 1216/1, 1217, 1232, 1247/2, 1252, 1292/1, 1292/3, 1292/4, 1340/2, 1520, 

1547/1, 1547/2, 1552/6, 2752/3, 2752/4, 2758/10, 2758/116, 2758/117, 2758/16, 2758/18, 2758/21, 

2758/22, 2758/30, 2758/38, 2758/41, 2758/69, 2768/1, 2768/5, 2768/6, 2768/8, 2781/4, 2789/1, 

2872/2, 3072, 3078/2, 3097/2,  3154, 3160/24, 3162/10, 3162/11, 3162/12, 3164/2, 3377/6, 3413,  

3433/5, 3433/8 

K. ú. Turnov – zastavěná plocha + nádvoří: 

113, 157/2, 522, 524, 528, 529, 622, 623/8, 626/2, 714/2, 844/1, 849/2, 849/3, 850/2, 851/2, 851/3, 

851/4, 852/2, 852/3, 863/1, 1448/2, 1455, 1527/2, 1529, 1531, 1533, 1549, 1725/1, 1725/2, 

1986/134, 2002/4, 2265/109, 2620/1, 2630, 2646/1, 2758/13, 2758/14, 2758/15, 2758/87, 3367/24, 

3860, 3861/2, 3861/3 

K. ú. Turnov – ovocný sad: 

3097/3, 3298/3, 3368/2, 3414/1 

K. ú. Turnov – lesní pozemky: 

2820 

K. ú. Daliměřice – ostatní plocha: 763/1, 763/4, 763/10, 763/11, 763/12, 763/13, 763/18, 763/25, 786/2 

K. ú. Daliměřice – trvalý travní porost: 764/1, 770, 785 

 

 

 

Příloha: Návrh Turnovské koalice 

 
 Na jednání RM Turnov konané dne 10. června 2013  

Ostatní  

12.3 - Úprava předzahrádek, reklamních tabulí atp.  
Předkládá: Turnovská koalice, Martina Pokorná  
Dopad na rozpočet: cca 40.000,--Kč počínaje rokem 2014  

Úvod do problematiky:  

1. Město Turnov pronajímá nájemní smlouvou na základě usnesením Rady města prostory před restauracemi, 

cukrárnami atp. podnikatelům provozujícím svou živnost v provozovnách navazujících nemovitostech. Jedná 

se o tyto prostory: předzahrádky před hotelem Korunní princ, cukrárna pana Mikuly v Nádražní ulici, restau-

race Belgický dvůr, restaurace Plaudit v ulici Pekařově, BB club v Husově ulici, lavičky před pekárnou pana 

Mikuly v ul. 5.května, kavárnou v ul. A.Dvořáka a před cukrárnou pana Mikuly v Hluboké ulici. Příjem ze 

všech těchto nájmů za rok 2012 byl ve výši 27.300,--Kč. O uzavření nájemní smlouvy a výši nájmu rozhodu-

je RM na základě žádosti podnikatele.  

 

2. Město Turnov umožňuje, na základě zákona o místních poplatcích, 565/1990 Sb. a v navazující vyhlášce 

3/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, živnostníkům kromě jiného umístit před své 

provozovny reklamní tabule (tzv. áčka) a prodejní regály (zelenina, květiny). Dle informací Odboru dopravy 

MÚ Turnov odbor eviduje 12 povolených tabulí, za každou tabuli podnikatel platí celkem 2.000,--Kč ročně, 

z toho 1.000,--Kč podle vyhlášky města 3/2008 a 1.000,--Kč za povolení zvláštního užívání místní komuni-

kace podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. Celkový příjem do rozpočtu města je 24.000,--Kč. 

Zatímco poplatek za zvláštní užívání místní komunikace je daný zákonem a město jeho výši nebo povinnost 

uhradit ovlivnit nemůže, poplatek stanovený vyhláškou může město libovolně upravit. Stanovení poplatků 

patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.  

 

Důvod předložení:  

Předkladatelé se domnívají, že město slibuje podporu drobným podnikatelům vždycky a stále. Předkladatelé 

se dále domnívají, že podporu drobným živnostníkům měly v programu všechny politické subjekty zúčast-

něné v ZM. Zatímco náš územní plán umožňuje stavět v určitých lokalitách markety, pro drobné živnostníky 
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v centru města neděláme nic. Předkladatelé mají obavu z vylidnění centra města, protože už nyní jsou prázd-

né obchody v ulici Palackého či 5. května, je problém pronajmout prostory pro provozování obchodu v ulici 

Antonína Dvořáka pod úrovní radnice atp. Předkladatelé se zároveň domnívají, že je nutné nějaký způsobem 

oživit centrum města, zejména byla ukončena činnost restaurace na Střelnici, která představovala v centru 

města určitou klidnou (a nekuřáckou) alternativu k přeplněným (a zakouřeným) restauracím zejména pro 

rodiny s dětmi. Otázkou dále zůstává, co s podnikateli v centru města provede plánovaná stavba marketu u 

Lidlu, marketu na místě Masny nebo marketu na místě Šroubárny.  

Předkladatelé zastávají názor, že městu a jeho obyvatelům prospěje existence předzahrádek, laviček před 

restauracemi, cukrárnami atp.  
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Navrhovaná úprava předpokládá, že o užívání částí pozemků za účelem provozování předzahrádek a laviček 

bude nadále rozhodovat Rada města, aby město zůstalo průchodné. Neuzavírala by se však smlouva nájemní 

– úplatná, nýbrž smlouva o výpůjčce – bezplatná (podobně jako město uzavíralo s vlastníky bytů pod pane-

láky ohledně pozemku pod panelákem). Současná právní úprava umožňuje uzavřít jako bezplatnou pouze 

smlouvu o výpůjčce, úprava účinná od 1. 1. 2014 umožňuje uzavřít dva smluvní typy – smlouvu o výprose a 

smlouvu o výpůjčce. Výprosa je přenechání věci bezplatně bez ujednání doby, po níž má být užíváno. Vý-

půjčka vyžaduje stanovení doby užívání, proto se nám jeví lepší – město bude mít možnost v případě změny 

názoru (tj. zpravidla po volbách) užívání části pozemků opět zpoplatnit.  

Rozhodne-li ZM o bezplatném užívání částí pozemků pro předzahrádky/lavičky, uzavře RM s účinností od 1. 

1. 2014 s podnikateli nové smlouvy.  

Rozhodne-li ZM o bezplatném umístění reklamních tabulí a zařízení k prodeji, je nutná změna vyhlášky 

3/2008, a to vypuštění čl. 4, odst. 1, bod d) („zpoplatnění umístění reklamních zařízení přenosných do 1m2- 

typ A, obchody trvalého charakteru – roční paušální částka : 1.000,—Kč/rok“) a bodu f) („zařízení k prode-

ji, tj. prodejní regály - zelenina, květinářské produkty apod): 20,--Kč/m2/den“). Zároveň se navrhovaná 

úprava netýká dalších reklamních zařízení typu jehlany, figuríny atp. – toto je upraveno v písm. e) odst. 1 čl. 

4 dané vyhlášky, pokud by ZM chtělo bezplatně umožnit i další reklamní zařízení, je třeba upravit i tento 

bod.  

Aby nebyla narušena plynulost průchodu po chodníku, navrhujeme do vyhlášky uvést, že umístěním takové-

ho předmětu nesmí být narušena plynulost průchodu, průjezdu, možnost úklidu chodníku nebo bezpečnost 

chodců a že takový předmět nesmí být trvalého charakteru, tj. musí být přenosný. Město zároveň ovlivní 

pouze jednu část poplatku, zůstane zachován poplatek daný zákonem o správních poplatcích.  

Návrh usnesení:  

1. ZM ukládá Radě města uzavřít s podnikateli, s nimiž je k dnešnímu dni uzavřena nájemní smlouva 

ohledně užívání částí pozemků v majetku města, a s podnikateli, kteří o takové užívání požádají, 

smlouvu o výpůjčce částí pozemků v majetku města za účelem provozování předzahrádek, umístění 

laviček atp. před provozovny restaurací, cukráren, kaváren, čajoven atp. tak, aby byl zajištěn pořádek 

na daném pozemku, průchodnost přes tento pozemek a aby nebyl narušen veřejný pořádek.  

2. ZM mění vyhlášku 3/2008 z 27.3.2008 tak, že se v čl. 4, odst. 1 vypouští bod d) a f). Do čl. 4 se dopl-

ňuje odst. 3 tohoto znění: Podnikatel je oprávněn umístit před svou provozovnu trvalého charakteru bez-

platně reklamní zařízení přenosné do 1m2- typ „A“ a zařízení k prodeji, tj. prodejní regály - zelenina, kvě-

tinářské produkty apod. a umístění takového zařízení ohlásit městu Turnov. Umístěním zařízení nesmí být 

narušen provoz, průchod, nesmí být ohrožena bezpečnost osob a nesmí být narušena možnost úklidu ve-

řejného prostranství. V případě narušení provozu, průchodu, ohrožení bezpečnosti osob atp. je podnikatel 

povinen takové reklamní zařízení na výzvu města odstranit.  
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Přílohy:  

1. vyhláška 3/2008  

2. seznam A tabulí  

 

Kdo Kde čp co  

Šťastná Dana nám. Č. Ráje 21 a 24 RZ A  

Suchomelová nám. Č. ráje u belgičáku RZ A  

Říha nám. Č. Ráje u belgičáku RZ A  

Mixánková nám. Č. Ráje u belgičáku RZ A  

POMPO Skálova 90 RZ A  

Votrubcová nám. Č.Ráje a Markova 25,22 RZ A  

Ptáček Miloš Hluboká, Trávnice 143 4xRZ A  

URP Hluboká 145 RZ A  

TANA Hluboká 283 RZ A  

N+K boty Nádražní 1125 RZ A  

Peřina Hluboká 279 RZ A  

Peřina Nádražní 1131 RZ A 
 

dražní 1131 RZ A 
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