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Zápis  

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

 
Přítomni dle prezenční listiny 15 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Zděnek 
Bičík, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. arch. Vladimír 
Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař,  Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Veselý, Petr 
Weiss, Daniela Weissová, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová 
 
Omluveno 6 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, 
Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, František Zikuda 
 
 
Komise byla usnášení schopná. 
 
Program komise: 
 
1.Studie Turnov – Durychov, Na Kamenci, podklad pro změnu územního plánu,  
    zpracovatel     Ing. arch. Libor  Pánek 
2. Zadání hmotové studie „Koňský trh“, zpracovatel  Ing. arch. Zdeněk Bičík 
3. Různé 
 
1.Studie Turnov – Durychov, Na Kamenci  
Dr. Varga a Ing. Hocke informovali o  územní studii  která zpřesňuje vymezení veřejných 
prostranství u hvězdárny. V lokalitě Na Kamenci určuje uspořádání stavebních pozemků 
a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci studie byla 
stabilizována veřejná prostranství, plochy zeleně a občanské vybavenosti. Byly určeny 
jejich základní vztahy k přilehlým obytným plochám a byly definovány základní principy 
pro umisťování staveb a dopravní a technické infrastruktury v jednotlivých plochách v 
řešeném území.  
Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Klápště, p. Kučera,   p.  Pekař, p. p. Varga,  pí 
Weissová 
V  diskuzi zaznělo: problematika urbanistické koncepce rozestavěného bytového domu 
ve Slunečné ulici, výkup pozemku před kalvárií U Třech svatých,  velikost parkoviště u 
vodojemu před hvězdárnou, definice ustupujícího podlaží a závaznost územní studie pro 
rozhodování Stavebního úřadu,  propojení ulic Jaspisová a Durychov, chodník podél 
silnice I/35 Na Kamenec. 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala a doporučuje RM souhlasit  
 se studií jako podkladem pro zpracování Změny č.4 Územního plánu Turnov. 
Náměty z diskuse budou předány zpracovateli změny. 
Hlasování:  10 pro, 1 proti, 4 zdrželi se 
Usnesení nebylo přijato. 
 
2. Zadání hmotové studie „Koňský trh“ 
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Ing. Bičík a Ing. Hocke informovali o zadání na  zpracování hmotové studie pro  
revitalizaci brownfieldu Koňský trh v Turnově. Cílem studie je prověřit prostorové 
možnosti, funkční náplň a kapacity řešeného území. Studie bude sloužit jako podklad 
pro zpracování územní studie, následně dalších podrobnějších dokumentací pro 
výstavbu v území a zpracování případné změny územního plánu. 
Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Klápště,  p. Kučera, p. Varga,  pí Weissová,  pí 
Zakouřilová 
V diskuzi zaznělo: příprava soutěže na zpracovatele studie, platnost územního 
rozhodnutí na stavbu supermarketu. 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala  zadání a doporučuje RM 
schválit zadání hmotové studie na Koňský trh 
Hlasování:  15 pro, 0 proti,  0 zdrželi se 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Různé – termíny jednání komise ve II. pololetí: 
  15. září, 13. října, 10. listopadu a 8. prosince vždy ve středu od 16:00 na čísle 215. 
 
 
Příští komise bude ve středu 15.9.2021. 
 
 
 
 
V Turnově 11.6.2021     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


