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Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 5. května 2021 
(6. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 16 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Zděnek 
Bičík, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Zdeněk Romany (skype), Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, 
Ing. Jaromír Pekař, Ing. Stanislav Šéfr, Mgr. Dagmar Šrytrová, Daniela Weissová, RNDr. 
Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová, František Zikuda 
 
Omluveno 5 členů komise: Lukáš Bělohradský, Karel Jiránek, Ing. Jiří Klápště, Ing. 
Veselý, Petr Weiss 
Hosté: Ing. arch. Václavíček, Ing. arch. Špaček, pí Mrázková, p. Mrázek, Ing. Štěpánek, 
Ing. arch. Jirásko. Ing. Klír 
 
Komise byla usnášení schopná. 
 
Program komise: 
 
1. Soubor rodinných domů na p.č. 294/2, k.ú. Mašov u Turnova, DÚR zpracovatel 

Space8, s.r.o.  Ing. arch. Lenka Tanzerová, Ing. arch. Václav Václavíček 
2. Studie rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě, Turnov - 

Daliměřice, zpracovatel Profes Projekt spol. s. r. o. Ing. Petr Štěpánek 
3. Polyfunkční dům Turnov, ulice Jana Palacha, DÚR zpracovatel Projektový atelier 

David 
4. Studie Rozvoj Nemocnice Turnov, zpracovatel STORING spol. s r.o. 
5. Informace o přípravě Změny č. 5 Územního plánu Turnov 
6. Studie Turnov – Durychov, Na Kamenci, podklad pro změnu územního plánu, 

zpracovatel  Ing. arch. Libor  Pánek 
 
 
1.  Soubor rodinných domů na p.č. 294/2, k.ú. Mašov u Turnova 
Ing. arch. Václav Václavíček  a Ing. arch. Špaček představili projekt na výstavbu 5 RD o 
10 bytech v Sobotecké ulici. Na pěti nově oddělených pozemcích je navrženo 5 
stavebních objektů - 5 rodinných domů. Každý dům je členěný do dvou hmot, které 
spolu vizuálně i funkčně souvisejí. Každý rodinný dům má 1 nadzemním podlaží + 
podkroví. Usazení a orientace domů respektuje terén a tvar pozemků, část hmoty je mírně 
vychýlena po spádnici tak, aby zástavba lépe reagovala na stávající výškopis. Navržené 
řešení bylo konzultováno a odsouhlaseno referentem Správy CHKO Český ráj. 
Domy i přístupová komunikace jsou umístěny mimo zastavěné území do zastavitelné 
plochy. Trasa komunikace je vedena ze Sobotecké ulice podél severovýchodní hranice 
kolmo na jednotlivé parcely, čímž je zajištěno účelné využití zastavitelné plochy. Liniové 
uspořádání domů podél komunikací je v Mašově obvyklé. Uspořádání RD navazuje na 
stávající linii domů a nevybíhá směrem do volné krajiny.  
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Domy výškou odpovídají v místě obvyklé zástavbě. Všech pět domů je členěno na dvě 
hmoty, které jsou materiálově shodné. Každý rodinný dům má na vlastním pozemku 2 
krytá stání a 2 nezastřešená stání. Podél komunikace jsou navrženy 3 plochy pro 
parkovací stání, zpevněné betonovou dlažbou. 
Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Kovačičin, p. Kučera,   p.  Pekař, p. Šéfr, pí Šrytrová, p. 
Štěpánek, p. Varga,  pí Weissová 
V  diskuzi zaznělo: problematické připojení na Soboteckou ulici, varianta průjezdu do 
ulice U školy, řešení dešťových vod 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala a doporučuje RM souhlasit  
s projektem souboru rodinných domů na p.č. 294/2 k.ú. Mašov u Turnova a jednat 
o podmínkách převodu komunikace. Komise doporučuje napojit obslužnou 
komunikaci na stávající komunikační systém. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 8 zdrželo se 
Usnesení nebylo přijato. 
 
2. Studie rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě, Turnov - 
Daliměřice 
Ing. Štěpánek a Ing. Hocke informovali o studii na rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, 
Achátová, Solidarity, Na Osadě v Turnově, část Daliměřice. Rekonstrukce jsou vyvolané 
plánovanou výměnou inženýrských sítí (vodovod, kanalizace a plynovod). Součástí 
záměru je provést také nové veřejné osvětlení. Ulice Mírová je řešena v úseku délky 
712,0 m, Čistá v úseku délky 141,3 m, Achátová v úseku délky 112,1 m,  Solidarity  v 
úseku délky 99,4 m, Na Osadě  v úseku délky 75,8 m. 
Diskuze: p. Hocke, p. Hájek, p. Kovačičin,  p. Kučera,  p. Pekař, p. Zikuda 
V diskuzi zaznělo: složité projednávání s vlastníky  cca 60 RD, chodník není navrhován,  
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala a doporučuje RM souhlasit 
se studií rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity Na Osadě dle studie  
dubna 2021. 
Hlasování:  10 pro, 0 proti,  5 zdrželo se 
Usnesení nebylo přijato. 
 
3. Polyfunkční dům Turnov, ulice Jana Palacha 
Ing. arch. Jirásko informoval o přepracovaném projektu na čtyřpodlažní polyfunkční dům  
v ulici Jana Palacha v Turnově. Polyfunkční dům je navržen jako čtyřpodlažní objekt pro 
bydlení s využitým přízemím pro zdravotnické zařízení. 
V 1. NP bude zdravotnické zařízení – rehabilitace (uvažovaný počet osob: 5 osob 
personálu), ve 2. – 4. NP bude 9 bytů pro bydlení (3 x 1+kk, 3 x 2+kk, 3 x 3+kk; 
uvažovaný počet osob: 30 obyvatel), jedno podzemní podlaží (kóje pro byty, kolárna, 
technická místnost). Dále je navržena zpevněná plocha s parkovištěm pro 13 osobních 
aut, vjezd z ul. Jana Palacha. Objekt je orientován na jihovýchod, jeho půdorysné 
rozměry jsou 17,7 m x 11,7 m, max. výška 13 m. Dopravně bude pozemek napojen na 
ulici Jana Palacha.  
Diskuze: p. Hocke, p. Bičík,  p. Cuchý, p. Hájek, p. Jirásko, p. Klír,  p. Kučera, p. Pekař, 
p. Šéfr,  pí Weissová, pí Zakouřilová 
V  diskuzi zaznělo: zvážit snížení počtu bytů a snížené celého objektu o jedno podlaží - 
definice výšky římsy,  koeficient zatíženosti území - navrhovaných 9 bytových jednotek a 
jeden nájemní celek může představovat neúměrné zatížení relativně malého pozemku a 
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zatížení sousedních pozemků především dopravou, požárně odstupový prostor nesmí 
zasahovat na sousední pozemky, samotná parkovací stání doporučujeme zhotovit z 
vegetačních tvárnic a parkovací místa rozdělit stromy 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala a doporučuje RM souhlasit  
s projektem. 
Hlasování:  9 pro, 2 proti,  3 zdrželi se 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
4. Informace o přípravě Změny č. 5 Územního plánu Turnov 
Dr. Varga a Ing. Hocke informovali o  připravované změně územního plánu, která bude 
reagovat na schválenou Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Ve 
Změně č. 5 bude  územní rezerva pro S5  (I/35) převedena do návrhového koridoru 
dopravní infrastruktury a zároveň jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. 
Současně předpokládáme zrušení 3 územních rezerv pro dopravní koridory: ÚR 6 
(koridor pro stavbu severozápadního obchvatu s napojením na ulici Žižkovu v 
Metelkových sadech), ÚR 7 (koridor pro stavbu severozápadního obchvatu s napojením 
na ulici Žižkovu u služebny Policie ČR) a ÚR 8 (koridor pro stavbu komunikace údolím 
Stebenky s napojením na ulici 28. října u nemocnice). Součástí změny budou i další 
úpravy v souvislosti s Aktualizací č. 1 ZÚR LK a platnou legislativou, zejména novelou 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Změnu č. 5 Územního 
plánu Turnov navrhujeme pořídit zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Diskuze: p. Hocke,  p. Cuchý,  p. Kučera, p. Pekař, p. Šéfr,  p. Varga, p. Zikuda 
V  diskuzi zaznělo: ponechat jako územní rezervu na vnitroměstský obchvat centra 
alespoň 1 variantu 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
Body programu č.4 Studie Rozvoj Nemocnice Turnov a č.5 Studie Turnov – Durychov, 
Na Kamenci byly odloženy na další jednání komise. 
 
 
 
 
Příští komise bude ve středu 2.6.2021. 
 
 
 
 
V Turnově 20.5.2021     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


