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Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 20. ledna 2021 
(2. schůze v roce) 

 

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

Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo (skype),  Karel Jiránek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Jiří Klápště, Ing. 

arch. Vladimír Kučera, , Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Dagmar Šrytrová,  Ing. 

Stanislav Šéfr,  Daniela Weissová, Petr Weiss,  RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová,  

 

Omluveno 5 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Veselý, Ing. 

Zdeněk Romany, František Zikuda 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program komise: 

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

    Ing. arch. Petr Cuchý 

2.  Studie  parku u letního kina, etapa 4, Jezírko a závlahy, zpracovatel AND spol. s.r.o. Ing. arch. 

    Jaromír Kosnar 

3. Architektonická studie Střešní nástavba a zlepšení tepelně izolačních vlastností na Střední  

   zdravotnické škole Turnov, zpracovatel VH architekti Ing. arch. Václav Hájek 

4. Architektonická studie Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov, 28. října,  

   zpracovatel Ing. arch. Josef Hlavatý 

 

1.  Studie Turnov – Daliměřice, podklad pro změnu územního plánu 
 Ing. Hocke a Ing. Cuchý informovali o studii na  rozvojovou lokalitu Daliměřice.  Lokalita je 

rozdělena na 2 základní části. První část za hasičskou zbrojnicí na Daliměřicích a ulicí Mírovou a 

2. část u zámku Hrubý Rohozec - zahrádkářská kolonie. Na celou lokalitu je zpracována územní 

studie, která vychází z Územního plánu Turnov, jím stanovených podmínek funkčního využití a 

prostorového uspořádání. Výstavba v celé rozvojové ploše Daliměřice (v platném ÚP Turnov 

označena Z1- Z31) je podmíněna napojením na kanalizaci. V rozvojové lokalitě Daliměřice není 

přípustné umisťování bezodtokových jímek na splaškové vody (platí od schválení Změny č.2 ÚP 

Turnov tj. od 27.02.2020). Tato studie bude sloužit jako podklad pro Změnu č.4 ÚP Turnov. 

Diskuze: p. Bičík, p. Jiránek, p. Kučera, p. Cuchý, p. Klápště, p. Šéfr, pí Šrytrová,  p. Pekař, p. 

Varga,  pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: problematika přeložky elektrického vedení  a výstavba nových trafostanic, 

vazba na průmyslovou zónu Vesecko, rozpracovaná hluková studie a problematika 

spolufinancování inženýrských sítí. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala návrh úprav územní studie 

Daliměřice a doporučuje RM  tuto studii v principu schválit. Dále je nutné diskutovat 

regulativy, prokonzultovat inženýrské sítě a zohlednit hlukovou studii. 

Hlasování:  14 pro, 0 proti,  1 zdržel se 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.  Studie  parku u letního kina, etapa 4, Jezírko a závlahy 
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Ing. Hocke informoval o studii využití potůčku v parku. Meandrující potůček bude mít v příčném 

řezu mělký miskovitý proměnný profil. Potůček bude protékat dvě tůňky a jezírko s litorálním 

pásmem u odtoku. Tůňky budou zemní, mělké se sklonem břehů do 1:5. Jezírko má plochu cca 

280 m2 a max. hloubku 1,5m. Jezírko je navrženo s propustným kamenným opevněním dna a 

břehů na sucho umožňujícím prostup podzemní vody. Kamenné opevnění břehů bude vyskládáno 

z větších kamenů stupňovitě tak, aby byl umožněn bezpečný výstup z vody. Navazující travnaté 

břehy kolem jezírka budou ve sklonu do 1:4. 

Diskuze: p. Kučera, p. Cuchý,  p. Klápště, p. Pekař, pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: podpora realizace jezírka a nekácet další stromy v parku. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala  návrh studie parku u letního kina  -

jezírko, závlahy a doporučuje RM  tuto studii schválit. 

Hlasování:  14 pro, 0 proti,  2 zdrželi se 

Usnesení bylo přijato 
 

3.  Architektonická studie Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov, 28. října 

Ing. Hocke informoval o studii využití prostoru u Vesny, kterou upravil ing. arch. Hlavatý dle 

připomínek komise rozvoje ze 3.6.2020. Studie byla projednána v RM 13.1.2021 a bude 

předložena k odsouhlasení ZM 27.1.2021. Řešené pozemky určené pro návrh nového veřejného 

prostoru a zahrady ZŠ 28. října se nachází v blízkosti Havlíčkova náměstí v centru města Turnov. 

Vstup na řešené pozemky je umožněn ze tří míst - od Základní školy 28. října, z ulice 5. května v 

severní části řešeného území a z Havlíčkova náměstí v západní části území. Navrhovaný nový 

objekt umisťujeme do středu řešeného území tak, že tento prostor rozděluje na dvě samostatná 

uzavřená prostranství - prostor zahrady ZŠ 28. října a prostor určený pro veřejnost. V 

navrhovaném objektu o rozměrech 27,9 x 7,5 m je umístěna venkovní učebna pro 30 dětí, 

prostory pro malou expozici kamenů s dílnou pro broušení kamenů a pájení kovů, venkovní altán 

- přístřešek pro družinu a nezbytné sociální zázemí. 

Diskuze: p. Kučera, p. Cuchý, p. Marek, p. Šéfr, p. Pekař,  

V diskuzi zaznělo: jedná se o cenou plochu v centru města, doporučení nevysazovat stromy podél 

veřejného prostoru, vyřešit majetkově přístupy z Havlíčkova náměstí, doporučení posun pavilónu 

více k budově školy z 10m na 8m. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala finální návrh studie řešení 

veřejného prostoru a zahrady ZŠ 28. října  a doporučuje RM  tuto studii schválit 

s posunutím objektu o 2m ke škole.  

Hlasování:  16 pro, 0 proti,  0 zdrželi se 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Projednávání bodu programu „Architektonická studie Střešní nástavba a zlepšení tepelně 

izolačních vlastností na Střední  zdravotnické škole Turnov“ bylo odloženo na únorové jednání 

komise rozvoje. 

 

 

Příští komise bude ve středu 17.2.2021. 

 

 

 

 

V Turnově 28.1.2021     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


