Podklady na zasedání ZM dne: 19.12.2013

Název materiálu:
03. Vyřízení petic.
1. Petice občanů za „Komplexní rekonstrukci návsi v části města Mašov“.
2. Petice občanů „Nesouhlas s propojením komunikací v lokalitě Alešovy ul.“.
Předkládá: Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Vypracoval: Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
Ludmila Těhníková, vedoucí správy majetku
Zúčastní se projednávání v ZM: Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
Ludmila Těhníková, vedoucí správy majetku
Předložení materiálu uloženo: Starostou města.
Přílohy:
1. Petice občanů za „Komplexní rekonstrukci návsi v části města Mašov“.
2. Petice občanů „Nesouhlas s propojením komunikací v lokalitě Alešovy ul.“.
3. Alešova – studie prostoru.
4. Alešova – vizualizace prostoru.
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a související
předpisy.
Projednáno v: Vedením města.
Vztah k rozpočtu města:
Rozpočtované výdaje oprava kapličky Mašov 1 531 tis Kč vč. DPH v cenách roku 2007.
Rozpočtované výdaje náves Mašov 8 908 tis Kč vč. DPH v cenách roku 2007.
Rozpočtované výdaje hřiště Mašov 5 732 tis. Kč vč. DPH v cenách roku 2008.
Zdůvodnění a vysvětlení:
Starosta města obdržel dne 9. 12. 2013 dvě petice, a to:
1. Petice občanů za „Komplexní rekonstrukci návsi v části města Mašov“ předloženou petičním
výborem zastoupeným panem Janem Šritrem, Pod Stránkou 500 Turnov
a
2. Petice občanů za „Nesouhlas s propojením komunikací v lokalitě Alešovy ul.“ předloženou
petičním výborem zastoupeným panem Josefem Mlejnkem, Sídliště J. Patočky 1671 Turnov.
První petice byla podpořena celkem 284 podpisy fyzických osob, z tohoto počtu bylo 255 občanů
města. Druhá petice byla podpořena celkem 441 podpisem fyzických osob, z tohoto počtu bylo 411
občanů města.
Právo petiční je jedním z ústavně zaručených politických práv občanů České republiky.
Při výkonu práva petičního vůči obcím jako územně samosprávným celkům a při určení právního
režimu vyřizování petic je třeba v první řadě zkoumat, zda se obsah petice týká výkonu jejich
přenesené působnosti nebo výkonu jejich samostatné působnosti.
V prvním případě se bude postup obce při vyřizování takové petice řídit plně ustanoveními zákona
o právu petičním.

Naopak, pro vyřízení petice týkající se samostatné působnosti se však zákon o právu petičním
neaplikuje a postupuje se podle pravidel pro vyřizování petic schválených radou obce a zákona o
obcích.
Vzhledem k tomu, že obě petice podpořilo více než 0,5% občanů města a je v kompetenci orgánů
samosprávy petice v samostatné působnosti projednat, rozhodlo vedení města předložit obě uvedené
petice jako kvalifikované žádosti občanů města, ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na nejbližší řádné zasedání zastupitelstva
města.
V tomto smyslu byly dne 11.12.2013 2013 starostou města informovány osoby oprávněné jednat za
petiční výbor, pan Jan Šritr a pan Josef Mlejnek.
Vyjádření odboru správy majetku a starosty – náves Mašov:
Město Turnov v roce 2007 zadalo zpracování projektové dokumentace na obnovu návsi v Mašově.
Tato stavba obsahuje celkovou rekonstrukci návsi a stavební úpravy kaple. Dále byla vypracována
v roce 2008 projektová dokumentace na hřiště za sokolovnou. V březnu 2008 město žádalo o
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu severovýchod na celkovou rekonstrukci
návsi včetně hřiště bohužel tento náš projekt nebyl podpořen a dotaci jsme nezískali. Druhá žádost
do stejného operačního programu byla podána v listopadu 2008. Ani tato žádost nebyla podpořena.
Žádný další vhodný program nebyl pro podání žádosti o dotaci již vypsán. V roce 2009 byla
opravena střecha na věžičce kapličky.
O urgentnosti opravy návsi se hovořilo i v souvislosti s rozsahem prací v Maškově zahradě na
zářijovém zastupitelstvu města.
Náklady na samotný nový povrch návsi lze odhadovat po provedení soutěže na 5 mil.Kč. V tomto
roce byla zahájena obnova kapličky Nanebevzetí Panny Marie. Samotní občané (pod vedením paní
Vítové) vybrali na obnovu kaple přes 140 tis.Kč. Město Turnov hradí práce v hodnotě 196 tis.Kč,
v těchto dnech se dokončuje pokládka krytiny a omítky věže až po korunní římsu. Pan Šimůnek
vyrobil zdarma okenice do věže, mašovská firma Monstranz věnovala měděný plech na klempířské
prvky. V roce 2014 je v rozpočtu Města alokováno na opravu kapličky dalších 250 tis.Kč. Je
zvažováno i podání dotačního titulu na tuto akci s cílem dokončit opravu kaple v roce 2014. Co se
týče prostoru návsi je v rozpočtu města 2014 alokována částka 2 mil.Kč. Další finance budou
vycházet z přebytku rozpočtu 2013 a případně uskutečněných prodejů majetku nad uvažovaných 7
mil.Kč. Rádi bychom akci zahájili minimálně tedy v I. etapě. V minulých měsících se snažila
správa majetku zajistit použité kostky z akce Krajské správy silnic Libereckého kraje. Bohužel
nedošlo k dohodě nad výslednou cenou.
S výše uvedenými akcemi souvisí i hřiště v Mašově. V tuto chvíli na něj nejsou v rozpočtu 2014
alokovány peníze. Často používanému argumentu, že nelze udělat hřiště bez následného poškození
opravené návsi musím oponovat. Jde o velikost předepsaných mechanismů, které budou na hřišti
pracovat. Obávám se, že všechny akce náves – kapličku – sportovní hřiště nejsme schopni
z rozpočtu 2014 saturovat.
Vyjádření odboru správy majetku a starosty města – Urbanistická studie okolí haly TSC
Turnov:
Usnesením RM č. 446/2012 z 10.9.2012 uložila rada města OSM zadat zpracování urbanistické studie na lokalitu nad sídlištěm u nádraží v okolí haly TSC Turnov.
Hlavním důvodem pro zpracování studie bylo zamezit dalšímu bezkoncepčnímu vršení záměrů,
které se v poslední době do tohoto významného veřejného prostoru směřovali. Šlo jmenovitě o
Komunitní centrum „Slunce všem“, novou studii sadovnických úprav svahů, územní rozhodnutí na
parkoviště u ZŠ, zájem ISŠ o odkup pozemku v blízkosti školy, zcela nově pak záměr hřiště
s umělou trávou na místě stadionu.

Dalšími úkoly studie bylo prověřit možné parkovací kapacity, případné dopravní propojení ulice
Prouskovy a Brigádnické, uspořádání chodníků pro pěší, možné využití veřejného prostoru.
Varianty studie byly projednávány s vlastníky a provozovateli objektů, v komisi rozvoje města a
v komisi dopravní. Studie byla prezentována i na setkání starosty s občany této části města. Jádrem
sporu se stalo samotné trasování případné spojovací komunikace. Komise se shodují v tom, že
s takovou komunikací by se mělo v budoucnu uvažovat, nebylo však dosaženo shody v jejím
trasování. Na tomto místě chci uvést, že uvedená komunikace rozhodně není uvažovaná jako
paralela Nádražní ulice, jedná se o zklidněnou komunikaci, při které jsou navržena další parkovací
stání, s cílem uvolnit centrální veřejný prostor pro parkovou zeleň. Její realizace není prioritou
města, ale v případě dalších záměrů by bylo vhodné ponechat pro ni územní rezervu. Urbanisticky
nejčistší varianta navrhuje v budoucnu tuto komunikaci vést v místě stávajících sportovních hřišť,
varianta v této chvíli nejjednodušší vést komunikaci mezi halou TSC a střední školou, varianta
nejkontraverznější (zasahující zahrady MŠ a ZŠ, velkou část veřejného prostoru) ve stopě stávající
cesty pro pěší na hraně svahu Studentské ulice.
Studie byla schválena usnesením RM č. 344/2013 ze dne 15.7.2013,

Návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo města projednalo petici občanů části města Turnov-Mašov za „Komplexní
rekonstrukci návsi v části města Turnov-Mašov“ a ukládá vedení města zahrnout do rozpočtu
města roku 2014 tyto položky: oprava kaple v Mašově 250 tis.Kč, oprava návsi Mašov 2
mil.Kč.
2. Zastupitelstvo města projednalo petici občanů města za „Nesouhlas s propojením komunikací v lokalitě Alešovy ul.“ a deklaruje, že schválená urbanistická studie okolí haly TSC
Turnov je možným řešení daného prostoru a je pouze územně analytickým podkladem pro
případné další záměry v této lokalitě. Zastupitelstvo města souhlasí s ponecháním územních
rezerv pro případné dopravní propojení Prouskovy a Brigádnické ulice.

