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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 6. ledna 2021 
(1. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Zděnek Bičík, 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. Jaromír Pekař, Mgr. Dagmar 

Šrytrová,  RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová, František Zikuda 

 

 

Omluveno 7 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Pavel Marek, Ing. Zdeněk Romany, Ing. 

Stanislav Šéfr, Ing. Petr Veselý, Daniela Weissová, Petr Weiss  

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

 

Program komise:  

1. Studie areálu Sboru hasičů města Turnova na pozemku p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice,  

    zpracovatel Ing. arch. Petr Muller Profes Projekt 

2. Studie proveditelnosti Dioptra Turnov, zpracovatel Ing. arch. Martin Otepka 

3. Upravené zadání řešení vnitrobloku radnice, zpracovatel Ing. arch. Zdeněk Bičík 

4. Různé 

 

Průběh jednání: 

1. Studie areálu Sboru hasičů města Turnova na pozemku p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice 
Ing. Hocke informoval studii  areálu budovy Sboru hasičů města Turnova. Areál bude umístěn na 

pozemku p. č. 708/12. Celkové řešení areálu je koordinováno s řešením areálu Integrovaného 

záchranného systému, který bude umístěn na sousedním pozemku p. č. 851/1.   

Součástí studie je prověření možnosti napojení na inženýrské sítě, prověření dopravního napojení 

na silnici I/10 a areálu průmyslové zóny Turnov - Vesecko 

Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Hájek, p. Jiránek, p. Klapště, p. Kučera,  p. Pekař, pí 

Šrytrovám p. Varga 

V diskuzi zaznělo: řešení příjezdové komunikace ve vazbě na platný územní plán, provozní 

využití areálu, urbanismus sousedních připravovaných staveb základny profesionálních hasičů 

Libereckého kraje, Zdravotnické záchranné služby a oddělení silničního dohledu Policie ČR není 

vůči základně města přívětivě orientován, možné dopravní kolize v areálu kraje, úvaha o 

sportovním hřišti na pozemku města – 100m dráha na hasičský sport, otázka přístupnosti hřiště 

pro veřejnost,  

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala studii a doporučuje RM souhlasit 

s předloženým řešením areálu Sboru hasičů města Turnova na pozemku p. č. 708/12, k. ú. 

Daliměřice. 

Hlasování:  11 pro, 0 proti,  3 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 
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2. Studie proveditelnosti Dioptra Turnov 

Ing. Hocke informoval o studii pro nové využití areálu Dioptry v Sobotecké ulici. Cílem je 

zachovat stávající železobetonový monolitický skelet hlavního výrobního objektu a najít pro něj 

nové využití a případně ho doplnit o nové objekty. Návrh řeší využití areálu na bytovou výstavba, 

doplněnou o komerční plochy, služby a plochy pro kanceláře. Budova “staré Dioptry” bude 

využita pro bytovou funkci (od 2. podlaží výše), v přízemí vzniknou prostory pro kancelářské a 

komerční využití, na střeše budou vybudovány nadstandartní byty s velkými terasami. 

Nově jsou navrženy objekty v západní části parcely, rovnoběžně se starým tělesem Dioptry. 

Parter těchto budov bude využit pro služby a komerční využití. V severozápadní části areálu je 

možnost umístit samostatný objekt Akademie věd ČR (TOP TEC). Ten by obsahoval výzkumnou 

část v podzemí a kancelářské zázemí nad ní. Disponoval by samostatným vjezdem i vstupem ze 

západní části. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Hájek, p. Klapště, p. Kučera,  p. Pekař, p. Varga 

V diskuzi zaznělo: doporučení nenavyšovat podlažnost, vazby na připravovanou stavbu 

supermarketu. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala studii areálu Dioptry v Turnově a 

doporučuje RM nepodpořit navyšování výškové hmoty stávajícího objektu, koordinovat 

záměr s připravovanou stavbou supermarketu na pozemcích firmy Kontakt, dopravně 

propojit ul. Soboteckou a komunikaci I/35, zvážit propojení se zeleným svahem k sídlišti 

Výšinka, adekvátně celý areál ozelenit a předejít vzniku tepelného ostrova. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Upravené zadání řešení vnitrobloku radnice 

Ing. Bičík informoval o zadání pro zpracování architektonické studie na vytvoření podkladu pro 

ověření prostorových možností, kapacit a ekonomické bilance dostavby vnitrobloku radnice mezi 

ulicemi Antonína Dvořáka a Markova. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Hájek, p. Klapště, p. Kučera,  p. Pekař 

V diskuzi zaznělo: vazba na další připravované záměry v centru města. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala zadání Studie vnitrobloku radnice-

ul. Markova a doporučuje RM další jednání s vlastníky nemovitostí. Komise doporučuje 

vlastníkům pozemků řešit studii formou variantního řešení od více architektů. 

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

Usnesení bylo přijato 

 

4.  Muzeum veteránů Turnov“, p. p. č. 368, 369, 370, 383 a 474 v k. ú. Turnov,  zpracovatel, 

SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. Liberec, doc. Ing. arch. Jiří Buček, investor Ing. Jindřich 

Svoboda, Ohrazenice  

Ing. Kučera informoval o projektu na rekonstrukci bývalého kina Trávnice, který bude po  

rekonstrukci sloužit jako muzeum historických automobilů a motocyklů ze soukromé sbírky 

investora, součástí nástavby bude expoziční kavárna a bytová jednotka. Na stávající obvodové 

stěně bude vybudována nástavba i nová obvodová konstrukce nástavby. Obvodový plášť 

nástavby bude prosklený a hliníkový. V komisi rozvoje byla projednána 27.5.2020 studie bez 

vrcholové římsy. Navržená zněna nástavby je z hlediska architektury méně kvalitní než původní 

řešení. 

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

V diskuzi zaznělo: podpora původního řešení nástavby bez vrcholové římsy. 
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Komise pro rozvoj města a správu majetku doporučuje RM souhlasit s projektem muzea 

bez vrcholové římsy tj. dle původní  projednané studie rekonstrukce. 

Hlasování:  13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

Příští komise bude ve středu 20.1.2021. 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 8.1.2021     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


