
 Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 7. ledna 2015  
(1. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 16 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda, Ing. 

arch. Petr Cuchý, Jaroslav  Čapek, Ing. Ladislav  Drbohlav, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, 

Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miroslav  Šorejs, RNDr. Miroslav Varga, Ing. 

Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela  Weissová, Ing. Eva Zakouřilová, František  Zikuda,                                                                                     

                                               

Omluveni 6 členů komise: Ing. arch. Václav  Hájek, Karel Jiránek, Martin  Krejčí, Mgr. Martina  

Pokorná, Ing. arch. Boris  Šonský, Ludmila Těhníková,  

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Studie rekonstrukce Nádražní ulice (doplnění informace) 

2. Maškova zahrada (seznámení s projektem) 

3. Nájezd u Fordu a sjezd ve Fučíkově ulici (seznámení s principiálním řešením) 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

     Multifunkční resort  „Na Lukách“ Turnov 

                     Nové parkoviště u areálu Grupo Antolin Turnov 

 

Průběh jednání: 

1. Studie rekonstrukce Nádražní ulice. Doplnění informace k bodu projednávaném na 

prosincovém jednání komise. Ing. Hocke poslal členům 6.1.2015 situaci s cyklopruhy v hlavním 

dopravním prostoru. Zatím projednávání se soukromníky s problémy (3 odmítají prodat své 

pozemky pro rozšíření chodníku). Další projednávání: 9.1. výrobní výbor na MěÚ Turnov, středa 

21.1. od 16:30  veřejné projednání s občany na ZŠ Alešova, 22.1. pracovní zastupitelstvo města, 

29.1. veřejné zastupitelstvo města. 

 

2. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov. Ing. Hocke informoval o aktuálním 

stavu projektu: Dodavatelem je sdružení firem "Společnost SYNER + BAK" s cenou stavby ve 

výši 175 136 374,- Kč bez DPH, smluvní termín dokončení (zahájení provozu) krytého kluziště 

je listopad 2015 a koupaliště květen 2016. Cena celodenního vstupu na koupaliště je 70 Kč 

(dětské 50 Kč). Odhadovaná provozní ztráta koupaliště je 700 tis. Kč ročně a roční ztráta kluziště 

2- 3 mil. Kč. Provoz areálu bude v kompetenci Městské sportovní Turnov. 

Mimo vlastní areál, kde probíhá výstavba jsou další pozemky v majetku města o které v minulosti 

projevili zájem investoři na stavbu supermarketu. Dle územního plánu se jedná o funkční plochu 

OK – komerční zařízení o celkové velikosti 11.128 m2.  

Diskuse: p. Carda, pí Weissová, p. Cuchý, p. Pekař, p. Vašák, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: historie zpracovávání koncepce areálu, srovnání provozních nákladů 

s koupalištěm ve Frenštátě pod Radhoštěm, problematika tepelných čerpadel a solárního ohřevu 

vody, výpočty provozní ztráty, cena „zbytkového“ komerčního pozemku ve srovnání s pozemky 

na Koňském trhu, koncepce správy majetku městem. 



Po diskusi bylo navrženo usnesení: 

1. Komise rozvoje doporučuje RM prodej pozemků pro komerční zařízení mimo areál stavby 

Maškovy zahrady. Hlasování: 9 pro, 7 proti, 0 zdrželi se 

Usnesení nebylo přijato 

 

3. Nájezd u Fordu a sjezd ve Fučíkově ulici. Ing. Hocke seznámil členy komise se záměrem 

města na zlepšení dopravy realizací nájezdu na silnici I/10 v Ohrazenicích u „Fordu“, který by 

snížil průjezd Nádražní ulicí ze směru od Pěnčína a Čveřína na Jičín. Plocha pro výstavbu 

připojovacího pruhu je schválená v novém Územním plánu Ohrazenic jako dopravní plocha DR 

45. Občané Ohrazenic podmiňují realizací nájezdu u Fordu současnou realizací sjezdu ve 

Fučíkově ulici ze silnice I/35 ve směru na areál firmy Grupo Antolin Turnov. Sjezd a nájezd na 

silnici I/35 ve Fučíkově ulici je zapracován v novém Územním plánu Turnova jako dopravní 

plocha DS-74. Problémem je vyřešení protihlukové ochrany stávajícího bytového domu čp. 1679 

a RD čp. 1722 ve Fučíkově ulici. 

Diskuse:  p. Pekař, p. Vašák, p. Šorejs, p. Zikuda,  p. Hocke 

V diskusi zaznělo: variantní řešení sjezdu ve Fučíkové ulici, problematika výkupů nemovitostí,  

další rozvoj firmy Grupo Antolin Turnov, rekonstrukce  silničního mostu v Železném Brodě a 

objízdní trasy přes Turnov. 

Po diskusi bylo navrženo usnesení: 

1. Komise rozvoje doporučuje RM zajistit  současnou realizaci staveb nájezdu u Fordu a sjezdu a 

nájezdu ve Fučíkově ulici na silnici I/35. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdrželi se 

Usnesení bylo přijato 

 

4. Multifunkční resort  „Na Lukách“ Turnov. Dr. Varga seznámil členy komise se záměrem 

investora Finapra a.s přestavět areál bývalé firmy Chaton na multifunkční areál s minipivovarem, 

pensionem a restaurací.  Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem a odbor rozvoje 

města na něj vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko. 

Diskuse: p. Šefr, p. Zikuda, p. Cuchý, p. Varga, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: vazby na Greenway Jizera, protipovodňová ochrana Konělup, rozšíření koryta 

Jizery pod Palackého mostem, historie odlehčovací komunikace centra přes Luka do Žižkovy 

ulice.   

 

5. Nové parkoviště u areálu Grupo Antolin Turnov.  Dr. Varga seznámil členy komise se 

záměrem investora firmy Grupo Antolin na výstavbu nového parkoviště o 34 parkovacích stáních 

na pozemcích firmy. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem a odbor rozvoje 

města na něj vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko. 

Diskuse: p. Zikuda, p. Pekař, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: problematika parkování kamionů v Turnově: na Vesecku, na autobusovém 

nádraží Na Lukách a u čerpací stanice u Antolinu, stav jednotné kanalizace ve Fučíkově ulici a 

problematika Odolenovického potoka. 

 

Příští jednání komise bude ve středu  11. února 2015 od 16:30. 

 

V Turnově 14.1.2015            zapsal: RNDr. M. Varga 

 


