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Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 17. února 2021 
(3. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 16 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. 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. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, 

Mgr. Dagmar Šrytrová, Daniela Weissová, Petr Weiss, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva 

Zakouřilová,  

 

Omluveno 5 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Veselý, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav 

Šéfr, František Zikuda 

 

Hosté: Ing. arch. Kryštof Vicherek, MA Martina Urbanová, Ing. Jan Guranič 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program komise: 

 

1. Hmotová studie bydlení Dioptra, zpracovatel Ing. arch. Kryštof Vicherek 

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

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

3. Zadání územní studie „Koňský trh“, zpracovatel  Ing. arch.    Zdeněk Bičík 

 

 

1.  Hmotová studie bydlení Dioptra Turnov 

 Ing. Vicherek a pí Urbanová představili upravenou studii přestavby  areálu Dioptry v Sobotecké 

ulici na bydlení. Projekt nenavyšuje stávající budovu. Pro novou budovu TOP TEC bude 

zpracována samostatná studie. 

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

V  diskuzi zaznělo: zpracovat dálkové hmotové pohledy od Nudvojovic a od Maškovy zahrady, 

přiblížit se koeficientu 2 stání na 1 byt, koordinovat záměr s připravovanou stavbou supermarketu 

Kaufland, podpora navržené lávky přes silnici I/35 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala hmotovou studie bydlení Dioptra a 

doporučuje dopracovaní hmotových perspektiv (včetně ustupujícího podlaží) z úrovně 

chodce a navržení regulativů pro případnou změnu územního plánu ze strany investora. 

Hlasování:  16 pro, 0 proti,  0 zdržel se 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.  Architektonická studie Střešní nástavba a zlepšení tepelně izolačních vlastností na 

Střední zdravotnické škole Turnov 

Ing. Hájek informoval o studii, která navyšuje kapacitu školy o 1 patro, tím  vzniknou 4 nové 

učebny, kabinety a WC. Studie řeší 2 fáze – prověření statiky objektu, nástavbu a zateplení 

fasády.  

Diskuze: p. Hocke,  p. Kučera, p. Cuchý,   
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V diskuzi zaznělo: možnost získání dotace na nástavbu, provozní propojení s nemocnicí, řešení 

vstupu do školy. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala  a souhlasí s architektonickou  studii  

rekonstrukce  a nástavby SZŠ Turnov .  

Hlasování:  15 pro, 0 proti,  1 zdržel se 

Usnesení bylo přijato 
 

3.   Zadání územní studie „Koňský trh“ 

Ing. Hocke a Ing. Bičík  informovali o zpracovaném zadání na studii širšího areálu Koňského 

trhu vymezeného ulicemi Sobotecká, Palackého a Koňský trh. Území je v zaplavované nivě řeky 

Jizery. Záměrem města je revitalizace a využití dotčeného území pro smíšenou obytnou výstavbu. 

Areál pily vlastní město, areál připravovaný pro stavbu supermarketu Hypernova je v soukromém 

vlastnictví. 

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

V diskuzi zaznělo: platnost územního rozhodnutí na Hypernovu, zvážit dopravní připojení  

mostem přes náhon Jizery do Palackého ulice, etapizace pozemky řešené  a dotčené,  samostatně 

popsat první etapu tj. pozemky v majetku města, které nevyžadují změnu platného územního 

plánu 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala návrh zadání územní studie Koňský 

trh  a doporučuje doplnit zadání dle diskuze a znovu předložit do komise. 

Hlasování:  14 pro, 0 proti,  01 zdržel se 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Příští komise bude ve středu 3.3.2021. 

 

 

 

 

V Turnově 24.2.2021     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


