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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 9. prosince 2020 
(8. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 16 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Zděnek Bičík, Lukáš 

Bělohradský, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo (skype), Ing. arch. Václav Hájek, Karel 

Jiránek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Jiří Klápště, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. 

Jaromír Pekař, RNDr. Miroslav Varga, Petr Weiss, Daniela Weissová (skype), Ing. Eva 

Zakouřilová  

 

Omluveni 4 členové komise: Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Petr Veselý, 

František Zikuda 

 

Hosté: Mgr. Dagmar Šrytrová (skype) 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

 

Programu komise:  

1. Studie Turnov – Károvsko, podklad pro změnu územního plánu, zpracovatel  

     Ing. arch. Vladimír Kučera  

2. Zadání komunikace Vesecko, zpracovatel Ing. arch. Zdeněk Bičík 

3. Dopravní model města  – studie posouzení dopravního systému ve městě Turnově, zpracovatel  

    AFRY CZ s.r.o. 

4. Termíny jednání komise v roce 2021 

5. Studie Přestavby polyfunkčního objektu – nám. Českého ráje čp. 2 

 

 

Průběh jednání: 

1. Studie Turnov – Károvsko,   
Ing. Kučera informoval studii na zástavbu v budoucí ulici Generála Aloise Lišky na Károvsku, 

která bude podkladem pro změnu č. 4 Územního plánu Turnov. 
Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Bičík, p. Cuchý, p. Hájek, p. Jiránek, p. Pekař 

V diskuzi zaznělo: pravidla prodeje městských pozemků v lokalitě, problematika nestejných 

obratišť, propojení lokality stezkou pro pěší a návaznost cest na budované městské sady, využití 

vodojemu, orientace domů vůči světovým stranám.  

Komise pro rozvoj města a správu majetku doporučuje RM schválit Studii Károvsko - 

řešení  ulice Gen. A. Lišky  jako podklad pro změnu č. 4 ÚP Turnov.  

Hlasování:  14 pro, 0 proti,  2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Zadání komunikace Vesecko 

Ing. Bičík informoval o  zadní na prověření dopravního napojení připravovaného areálu budovy 

Sboru hasičů města Turnova na Vesecku. Areál bude umístěn na pozemku p. č. 708/12. Celkové 
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řešení areálu bude koordinováno s řešením areálu Integrovaného záchranného systému, který 

bude umístěn na sousedním pozemku p. č. 851/1. Jedná se o napojení areálu na silnici I/10 přes 

průmyslovou zónu Turnov – Vesecko.  

Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Bělohradský, p. Cuchý, p. Kučera, p. Pekař,    

V diskuzi zaznělo: problematika odvedení dešťových vod, přímé napojení budoucího areálu 

hasičů na silnici I/10. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku bere na vědomí trasování budoucí spojovací 

komunikace v areálu Vesecko. 

Hlasování:  13 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Dopravní model města  – studie posouzení dopravního systému ve městě Turnově 

Ing. Hocke informoval o zpracovaném dopravním modelu, který obsahuje výpočet intenzit 

dopravy na silnicích a významných místních komunikacích ve městě a posouzení kapacity 

komunikací a to jak pro současný stav, tak i v prognóze do roku 2030. 

Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Kučera, p. Varga, 

V diskuzi zaznělo: stav příprav sinice I/35 Turnov – Úlibice, vydané územní rozhodnutí na Jižní 

sjezd do Fučíkovy ulice, variantní vedení komunikace údolím Stebenky, budování parkovišť 

v centru města, stav příprav pokračování cyklostezky z Turnova do Svijan. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Studie Přestavby polyfunkčního objektu – nám. Českého ráje čp. 2 

Ing. Hájek informoval studii vnitrobloku za radnicí ve vazbě na  přístavbu čp. 2. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Bičík, p. Cuchý, p. Kučera,    

V diskuzi zaznělo: propojení pasáže s bytovým domem, parkovací stání ve vnitrobloku. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku doporučuje RM souhlasit s konceptem studie 

přestavby polyfunkčního čp.2  na nám. Českého ráje. 

Hlasování:  12 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Termíny jednání komise v roce 2021 vždy středa od 16:00 v zasedací místnosti č. 215: 

    6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 7.4.,  5.5. a  2.6. 

 

 

 

 

 

Příští komise bude ve středu 6.1.2021. 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 17.12.2020     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


