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Zápis  

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

 

Přítomni dle prezenční listiny 15 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Zděnek Bičík, Ing. 

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

arch. Vladimír Kučera, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Stanislav Šéfr (skype), Mgr. Dagmar Šrytrová, 

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

Zakouřilová,  

 

Omluveno 6 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ing. 

Pavel Marek,  Ing. Zdeněk Romany,  František Zikuda 

 

Hosté: Ing. arch. Miloš Mlejnek 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program komise: 

 

1. Studie rekonstrukce a dostavby sportovní haly TSC na Turnově 2, zpracovatel Ing. arch. Miloš 

Mlejnek 

2. Bezkontaktní myčka aut u Lidlu na pozemku města ppč. 3386/1 

 

 

1.  Studie rekonstrukce a dostavby sportovní haly TSC na Turnově 2 

 Ing. arch. Mlejnek a Ing. Hocke představili studii na rekonstrukci a dostavbu haly TSC 

zpracovanou ve 3 variantách, tak aby splňovala podmínky pro získání dotace od Národní 

sportovní agentury. 

Diskuze: p. Bičík, p. Hocke,   p. Kovačičin, p. Kučera, p. Cuchý, p.  Pekař, p. Šéfr, 

V  diskuzi zaznělo: upravit dopravní  a veřejný prostor, podpora varianty C s lezeckým centrem 

včetně venkovní lezecké stěny, propojit ulici Alešovu a Brigádnickou, problematika ZŠ Alešova  

a ISŠ Turnov. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala studii rekonstrukce a dostavby 

sportovní haly v Turnově 2. Se studií souhlasí za předpokladu dořešení dopravního a 

veřejného prostoru, hmotovým sjednocením dostavby a stávajícího objektu. Komise 

konstatuje, že pro další pokračování projektu je zásadní rozhodnutí a lezeckém centru, zda 

preferovat vznik dalšího sportoviště či preferovat cenný vstup  a veřejný prostor. Komise 

žádá o projednání projektu v dalším stupni PD. 

Hlasování:  13 pro, 0 proti,  1 zdržel se 

Usnesení bylo přijato. 

 

Orientační hlasování 

Podpora varianty C s lezeckým centrem  11 pro. 

Podpora varianty B bez lezeckého centra  6 pro. 
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2.  Bezkontaktní myčka aut u Lidlu na pozemku města ppč. 3386/1 

Ing. Hocke informoval o záměru na zřízení bezkontaktní myčky aut u Lidlu. 

Diskuze: p. Hocke,  p. Kučera,  pí Šrytrová, p. Kovačičin 

V diskuzi zaznělo: Lidl jako majitel pozemku přes, který je jediný možný příjezd k myčce 

souhlasí bude-li záměr myčky v souladu se zájmy města,  stavbou myčky dojde k zablokování 

další plochy určené ke komerčnímu využití v rámci územního plánu, navýšení dopravy přes 

parkoviště U Lidlu je nežádoucí - už teď ve špičce je problém na parkoviště zajet a tvoří se zde 

kolony, umístění myčky ve stávající zelené ploše je nekoncepční a dále by bylo složité využít 

zbývající městský pozemek. 

Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala  záměr na umístění ruční JetWash 

myčky aut na pozemku města ppč. 3386/1 a se záměrem nesouhlasí. 

Hlasování:  14 pro, 0 proti,  0 zdržel se 

Usnesení bylo přijato 
 

 

 

Příští komise bude ve středu 7.4.2021. 

 

 

 

 

V Turnově 4.3.2021     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


