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Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 15. září 2021 
(8. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 16 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Zdeněk 
Bičík, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, 
Ing. Jiří Klápště, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. 
Zdeněk Romany, Mgr. Dagmar Šrytrová, Daniela Weissová, Petr Weiss, Ing. Eva 
Zakouřilová, František Zikuda  
 
Omluveno 5 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Stanislav Šéfr, 
RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Veselý 
 
Hosté: Ing. Radka Lánská 
Komise byla usnášení schopná. 
 
Program komise: 

1. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021 - 2029, zpracovatel ORM 
2. Biotop – Dolánky, studie, zpracovatel Ing. arch. Václav Hájek 
3. Prodejní centrum pro dům a zahradu Turnov, studie (DEK Stavebniny Vesecko), 

zpracovatel Ing. Robert Černý TIPRO projekt s.r.o., investor DEK a.s. 
 

1. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021 - 2029 
Ing. Hocke: informoval o připravovaném strategickém plánu, popsal účel, postup 
přípravy dle harmonogramu, komisi předloženo k případným připomínkám, následně 
ORM zajistí koncept (zpracování připomínek), předpokládá se v říjnu-listopadu na 
vědomí RM, v listopadu ke schválení ZM, následně čistopis a zveřejnění, Ing. arch 
Zdeněk Bičík popsal strukturu a jednotlivé části. 
Diskuze: p. Hocke, p. Weissová, p. Romany 
V  diskuzi zaznělo: návaznost na Komunitní plán – ano, ale komunitní plán jen do roku 
2025, Strategický plán do roku 2029, rekonstrukce Zelené cesty – je potřeba návaznost 
na další ulice, obsáhlý dokument – vyžaduje více času 
 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala záměr a případné 
připomínky zašlou členové komise Ing. Evě Krskové e-mailem. 
 
Hlasování:  16 pro, 0 proti, 0 zdrželi se 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Biotop – Dolánky, studie 
Ing. Hocke: informoval o záměru, popsal problematiku nakládání s vodami - do r. 2030 
omezené možnosti změn, nakládání do té doby zohledňuje dříve uvažované 
2 elektrárny, z nichž ani jedna není realizována, přesto situaci komplikuje případný vrt 
pro čistící část biotopu, uvažovaný zdroj Šlajferna nelze využít – SČVK zamítly (vysoce 
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kvalitní voda), záměr biotopu byl předběžně projednán s Povodím Labe s.p. a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny – Správou CHKO Český ráj.  
Ing. arch. Hájek: představil projekt, biotop musí být mimo aktivní záplavovou zónu 
(vyloučeno umístění do nejnižšího místa), organický (oválný) tvar, 3 části: čistící, 
plavecká, neplavecká, zázemí: umístěno mimo exponovanou plochu, orientace delší 
stranou po směru toku Jizery, dle stanoviska Povodí Labe s.p. bude nutné v další fázi 
ještě prověřit (posudek na průtok Q100, Q20 apod.) , ale předběžně – záměr nevylučují 
Diskuze: p. Hocke, p. Hájek, p. Kučera, p. Weissová, p. Šrytrová, p. Bičík, p. Jiránek, 
p. Romany, p. Jiránek, p. Klápště 
V diskuzi zaznělo: impulz pro organický tvar vzešel od Správy CHKO Český ráj, snaha o 
vizuální splynutí záměru s krajinou, písemné stanovisko bude doručeno cca během 
týdne, územní organizace – zábradlí (nejlépe kdyby nemuselo být), frekventovaná 
cyklostezka, segregace cyklistů a pěších? - svahy, ev. schody, segregace možná není 
nutná, detaily pro další fázi přípravy záměru. Plánuje se rekonstrukce mostu, ev. 
zadržování vody v krajině (dotace). Původní bazény - beton vybouraný jen částečně, 
zavezeno – nutno vyjmout a vybourat, ale není to zásadní omezení. Zázemí: sklad? - 
jedná se o modulovou konstrukci, se kterou lze dále pracovat a upravovat dle potřeby, 
počty WC – normy? ev.  lze přidat. Zdroj vody: vodovod, Šlajferna - nelze, dohoda 
s Povodím Labe s.p. na výměně vody – pitná za vrácenou – nelze, zdroj Dolánky? – 
přes Jizeru, trkač – asi by byl problém, vede se diskuze o  pozemky p.č.767/4 a 767/2 
v k.ú. Daliměřice. Brod byl by zajímavý, ale dle vodohospodářů nelze. 
 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala záměr, souhlasí s ním 
a žádá projednání v další fázi. 
 
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 zdržel se 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Prodejní centrum pro dům a zahradu Turnov, studie (DEK Stavebniny Vesecko),  
Ing. Hocke informoval o záměru: prodejna na p.p.č. 702/1 v k.ú. Daliměřice (Vesecko), 
pozemek je ve vlastnictví Města Turnov, předpokládaná cena cca 32 – 35 mi. Kč, 
investor by jednal i s hraběnkou Kammerlander (kauza Walderode). V územním plánu 
součást plochy VP – Z52 – Průmyslová výroba a sklady. V předložených podkladech je 
zohledněna plánovaná přístupová komunikace k plochám OV – Občanské vybavení, 
vymezeným pro stanici Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje a Sboru 
hasičů města Turnova. 
Diskuze: p. Hocke, p. Kučera, p. Hájek, p. Zikuda, p. Weissová, p. Šrytrová, p. Bičík, 
p. Cuchý, p. Fapšo,  p. Jiránek  
V  diskuzi zaznělo: záměr sám o sobě v pořádku - do průmyslové zóny patří více než do 
města, podle předložené situace by došlo k zaslepení vnitro areálové silnice, zakreslené 
přímé napojení na silnici I. třídy je nereálné, brát v potaz pohledové strany a zpevněné 
plochy – možný sklad, navržené jsou na exponované místo, budova je vizuálně 
vhodnější (vhodnější by bylo situovat dvůr se zpevněnými plochami za budovu), 
zohlednit orientaci ostatních budov, upozornění na inženýrské sítě – kanalizace, plyn 
(nutné přeložky), stávající řešení dešťových vod, nutné zajistit parkovací a odstavná 
místa, upozornění na hustý provoz a parkování čekajících kamionů na silnici uvnitř zóny.  
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Komise pro rozvoj města a správu majetku záměr projednala.  
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
4. Různé 
p. Weissová: ve dvoře za finančním úřadem - vjíždění aut do dvora probouranou 
stodolou, šotolina, závora 
- vjezd se řeší (vydláždit?), zanikl přístup na městský pozemek, stavební úřad žádné 
řízení nevede, další postup bude konzultován i s odborem dopravy a bude dále řešeno. 
 
p. Kučera: přípravné práce v parku u letního kina, za muzeem jsou kameny - na realizaci 
akce "Expozice Globálního geoparku UNESCO Český Ráj – Turnov",  prostor pro 
umístění si vybralo muzeum, záměr nebyl projednán s městským architektem – řešil by 
mimo trasy cest 
- p. Cuchý – komentář k záměru 
 
termíny jednání komise ve II. pololetí 
13. října, 10. listopadu a 8. prosince vždy ve středu od 16:00 č.dv. 215. 
 
Příští komise bude ve středu 13.10.2021. 
 
 
 
V Turnově 15.09.2021 zapsala: Ing. Radka Lánská ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


