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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 2. září 2020 
(7. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise: Ing. Tomáš Hocke,Ing. Zděnek Bičík,  Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jiří Klápště, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Jaromír 

Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr,  Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, 

Daniela Weissová,  Ing. Eva Zakouřilová,  František Zikuda  

 

Omluveno 8 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Lukáš Fapšo, Karel Jiránek, Ing. Jiří 

Kovačičin, Ing. Pavel Marek,  Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Milan Vašák,  Petr Weiss 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Průběh jednání: 

1. Prezentace Dokumentace vlivů záměru silnice I/35 Turnov – Úlibice na životní prostředí. 

2. Rekonstrukce a rozšíření sportovní haly na Turnově II včetně parkování a řešení veřejného    

   prostoru – schválený stavební program a předpokládaný rozsah architektonické studie 

3. Zadání pro zpracování architektonické studie „Podzemní garáž ve vnitrobloku radnice” 

 

1. Prezentace Dokumentace vlivů záměru silnice I/35 Turnov – Úlibice na životní prostředí. 

Ing. Hocke, Dr. Varga a Ing. Bičík informovali o procesu projednávání dokumentace EIA - vlivů 

záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ na životní prostředí  podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí.  

Předmětem záměru je přeložka silnice I/35 v úseku Turnov (Ohrazenice) – Úlibice jako kapacitní 

silnice S5 v Politice územního rozvoje ČR. Přeložka silnice je navržena ve dvou variantních 

trasách (E1 a E2), z nichž jedna je navržena ve dvou podvariantách (E11 a E12) lišící se 

šířkovým uspořádáním. Zpracovatel dokumentace vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ 

doporučuje jako nejvhodnější variantu E12, tzn. v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Žernov v 

návrhové kategorii S21,5/110 a ve zbývajícím úseku v návrhové kategorii min. S15,25/110, a to 

jako minimalistickou. Na území města Turnova panuje shoda na potřebnosti komunikace, jejím 

trasování, nutných opatřeních pro ochranu obyvatelstva, etapizaci stavby.  Vedení nové trasy na 

území města je plně v souladu s územním plánem a odpovídá dlouhodobě sledované koncepci 

dopravy na území města (tzv. jižní obchvat Turnova). Odvedení tranzitní dopravy ze zastavěného 

území je jednou z priorit města. Týká se jak vedení silnice I/35, tak odvedení tranzitní dopravy 

z centra města ze stávající silnice II/283 ve směru na Semily / Lomnici nad Popelkou. Město 

podporuje, že součásti záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ je přeložka silnice II/283 v nové 

trase z MÚK Žernov / MÚK Volavec do křižovatky Zelený háj a dále ve směru na Semily. K 

projednání a dohodnutí zbývá šířkové uspořádání. Střídavý trojpruh je kompromis. Město 

preferuje variantu šířkového uspořádání trojpruh S15,25/100 s tím, že stavební řešení musí 

v budoucnu umožňovat, pokud to bude z hlediska dopravní zátěže a bezpečnosti silničního 

provozu nezbytné, vybudovat plný profil komunikace tj. čtyřpruh S21,5/100.  

Diskuze: p. Hocke,  p. Klápště,  p. Šéfr,  pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: etapizace stavby ve směru od Turnova, prodloužení navrženého tunelu 

Pelešany, průchod vod při Q100 přes navržené náspy, podpora třípruhu. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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2. Rekonstrukce a rozšíření sportovní haly na Turnově II včetně parkování a řešení  

    veřejného  prostoru 

Ing. Hocke informoval o zadání studie až do projektu pro provedení stavby.  Primárně by měla 

být řešena Rekonstrukce a dostavba sportovní haly, včetně řešení parkovacích kapacit a 

kvalitního veřejného prostoru. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Klápště,  p. Šéfr, p. Zikuda 

V diskuzi zaznělo: zadání projednala RM 12.8.2020, termín pro podání nabídek je 1.10.2020, 

podmínka realizace je získání dotace. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Zadání pro zpracování architektonické studie „Podzemní garáž ve vnitrobloku radnice” 

Ing. Hocke informoval o zadání studie  pro ověření prostorových možností, kapacit a ekonomické 

náročnosti zamýšlené podzemní garáže ve vnitrobloku radnice mezi ulicemi Antonína Dvořáka a 

Markova. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Hájek, p. Klápště, p. Kučera, p. Pekař, p. Šéfr, pí 

Weissová  

V diskuzi zaznělo: doporučení řešit nejen garáže ale celý prostor, historie prodeje objektů, 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Různé  

4.1. Trávnice -   problematické umístění sběrných nádob na separovaný odpad 

4.2. Dolánky -  problematika parkování na pozemcích města u Jizery 

 

 

 

Příští komise bude ve středu 14.10.2020. 

 

 

 

 

V Turnově 20.9.2020     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


