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Vztah k rozpočtu města: v rezervě rozpočtu 2021 cca 16,5 mil.Kč + cca 7 mil.Kč navýšený daňový příjem 

za září 2021 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Vážené zastupitelky, 
Vážení zastupitelé, 

předkládám Vám materiál popisující záměr vypsání výběrových řízení na realizace staveb v roce 2022. 
 
Jedná se o tyto stavby: 
- Rekonstrukce Markova ulice – jedná se o celkovou rekonstrukci ulice včetně rozšíření komunikace, 

dojde k výměně kanalizačního řadu a přípojek (spolupráce s VHS Turnov), přeložky plynovodu, 

nového veřejného osvětlení, akce byla odkládána cca 3 roky, předpokládaná cena části hrazené městem 

je cca 10 mil.Kč . V minulosti jsme se snažili na rekonstrukci získat peníze z dotačního titulu MMR, 

bohužel bez úspěchu. V rámci této akce chce VHS provést výstavbu nového odlehčení v ulici Antonína 

Dvořáka. Stavba získala 6. místo v prioritách zastupitelů nad 10 mil.Kč 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.1584735&y=50.5853717&z=19&pano=1&base=ophoto&pid=35470145

&fov=1.257 
https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/rekonstrukce-markovy-ulice.html 
 

- Rekonstrukce ulice Durychov – jedná se jedinou oficiální příjezdovou komunikaci, která je kompletně 
ve vlastnictví města do lokality Durychov a Výšinka. U ostatních komunikací se snažíme vlastnické 
vztahy dlouhodobě řešit, zatím pouze s částečnými úspěchy. Jedná se o komunikace ve velkém spádu 
s nutností vyřešení odvodu srážkových vod. Inženýrské sítě zůstávají stávající. Požadavek na 
rekonstrukci byl podpořen peticí občanů. Z hlediska významu v rámci vypisovaných dotačních titulů 
nejsme schopni bohužel tuto komunikaci uplatnit. Předpokládaná cena je cca 7,1 mil.Kč. Stavba získala 

28. místo v prioritách zastupitelů do 10 mil.Kč. Hodně se za ni přimlouvá odbor správy majetku. 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.1623905&y=50.5840482&z=19&pano=1&base=ophoto&pid=35469072
&yaw=2.033&fov=1.257&pitch=0.072 



https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/rekonstrukce-ulice-durychov.html 
 

- Pasáž radnice – jedná se o dlouhodobě připravovanou stavbu pasáže v blízkosti historické radnice. 

Objekt má nahradit původní stavbu, kterou jsme se snažili v první fázi zachraňovat, ale na základě 

stavebně-technického průzkumu nakonec uvažujeme s novou stavbou. V pasáži by mělo vzniknout 

zázemí radnice, budou zde jednotlivé nájemní celky pro řemeslníky s vizí „Turnovské zlaté uličky“. 

V patře se uvažuje s městkou galerií nebo bude i tento prostor možno využít jako nájemní celek. Záleží 

na kondici městského rozpočtu a na predikovaných nákladech na provoz galerie. Stav tohoto objektu 

v těsné blízkosti radnice a uprostřed městské památkové zóny je veřejností oprávněně kritizován. 

Samotné architektonické řešení i získávání stavebního povolení trvalo řadu let. Předpokládaná cena je 

cca 15 mil.Kč. Stavba získala 2. místo v prioritách zastupitelů do 10 mil.Kč. 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/rekonstrukce-pasaze-radnice-v-

turnove.html 
 

- Oprava střechy Gymnázia -  část B a přístupová cesta – jedná se o postupné naplňování dlouhodobého 

plánu obnovy tohoto významného městského objektu, v minulosti byla vyměněna na celém objektu 

okna, provedena fasáda na polovině objektu, byl vyřešen vjezd na zahradu. V roce 2022 bychom rádi 

opravili jednu část střechy, kde dochází k zatékaní a zároveň vybudouvali kousek cesty do zahrady, 

která bude sloužit jako zázemí pro stavbu, jako cesta pro případný zásah IZS. Předpokládaná cena 4 

mil.Kč. Stavba získala 7. místo v prioritách zastupitelů nad 10 mil.Kč 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.1563305&y=50.5833402&z=18&pano=1&base=ophoto&pid=35480879

&yaw=0.019&fov=0.843&pitch=-0.138 

- Táborová základna Krčkovice (dřevostavba+cesta), jedná se o areál stávající táborové základny 
v Krčkovicích, který se nachází v havarijním stavu. Táborová základna je svěřena do péče Žluté 
ponorky. Zastupitelstvo o základně několikrát jednalo a rozhodlo o jejím zachování za rozumných 
finančních nákladů. Po dvou pokusech, kdy navrhované stavby byly rozpočtovány v rozmezí 12-15 
mil.Kč, jsme se společně s panem Zakouřilem vydali cestou jednoduché dřevostavby na stávajících 
základech hygienického zázemí. Na základě indikativních nabídek se pokusíme odvážně tuto stavbu 
soutěžit na maximální cenu za stavbu i cesty do 4 mil.Kč vč. DPH a případně ji budeme postupně 
navyšovat, dle vývoje výběrového řízení dalšími koly řízení. Zaměstnanci Žluté ponorky vnímají tuto 
stavbu s vysokou prioritou a jsou ochotni ji v zimních či jarních měsících podpořit demolicí stavby 
svými silami. Stavba získala 10. místo v prioritách zastupitelů do 10 mil.Kč. 

 

- Demolice rodinného domu čp.1031 Nudvojovice – jedná se o demolici stávajícího rodinného domu na 
začátku Nudvojovic. Rodinný dům zakoupilo město Turnov v minulosti, protože se nachází v územní 
rezervě pro trasování silnice S (I/35). Dům není v dobré stavebně-technickém stavu a pro další 
využívání nájemníky by musela být provedena celková rekonstrukce. Ta se vzhledem k připravované 
stavbě komunikace, vzhledem k výši nájemného v městských bytech nemůže v horizontu 10 let vrátit. 
Proto odbor správy majetku požádal o demoliční výměr a stávajícím nájemníkům nabídl náhradní 
bydlení. Předpokládaná cena demolice v případě demolování v zimních měsících cca 0,6 mil.Kč. Stavba 

obchvatu, jejíž je dům součástí, získala 4. místo v prioritách zastupitelů do 10 mil.Kč 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.1364207&y=50.5827347&z=18&pano=1&base=ophoto&pid=35494843

&yaw=0.510&fov=0.726&pitch=-0.015 

 
Proč Vás o toto rozhodnutí žádám? 
Jedná se o finanční závazek rozpočtu města pro rok 2022. Tento rozpočet bude schvalován v prosinci 2021, 

a proto je nutné usnesení zastupitelstva. 
Zároveň chci využít snad ještě volných kapacit stavebních firem a jejich potencionálního zájmu o pokrytí 

výrobních kapacit v roce 2022. V případě výběrových řízení v obvyklých termínech, tedy po schválení rozpočtu 
města, leden-březen 2022 se dostáváme do situace, kdy bude trh zahlcen stavebními zakázkami nejen privátní 
sféry, ale i veřejné správy. Tou dobou již budou mít rozpočty schválené města-obce-kraje a zahájí výběrová 
řízení. Tou dobou budou již kapacity stavebních firem vyčerpány a bude relativně malá vůle ke snižování cen 
staveb. Je třeba také vnímat odstávku stavebních firem, ke které dochází zpravidla od poloviny prosince do 
poloviny ledna. 

 
Finanční krytí 



Finanční krytí je zčásti navrhováno z rezervy rozpočtu města roku 2021 ve výši 23 mil. Kč a z investičního 
potenciálu rozpočtu města pro rok 2022. Pro Váš přehled v příloze materiálu předkládám pracovní rozpis 
investic a oprav městského rozpočtu v roce 2022. Předpokládané ceny se mohou vzhledem k situaci se 
stavebními materiály navýšit o cca 10-20%. 

V příloze materiálu je rovněž přehled plnění investičních priorit zastupitelstva 2018-2022. 
 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM souhlasí 

s vypsáním výběrových řízení na pro následující stavby realizované v roce 2022: Rekonstrukce Markovy ulice, 

Rekonstrukce ulice Durychov, Pasáž radnice, Oprava střechy gymnázia, Táborová základna Krčkovice, 

Demolice rodinného domu čp. 1031, Nudvojovice v rozsahu dle důvodové zprávy. 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho, aby tyto stavby zahrnul do návrhu rozpočtu města na rok 

2022. 

ZM pověřuje radu města vypsáním výběrových řízení na výše uvedené stavby. 
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Rozpis rozpočtu města 2022 – verze 13.10.2021 

Nejvýznamnější schválené závazky z minulých let (celkem 17,6 mil.KČ) 
- Modernizace krajské nemocnice 7,3 mil.Kč (do roku 2024) 
- Individuální dotace VHS – Rekonstrukce ČOV (kofinancování celkem 3x4 mil.Kč-2020-2022) -4mil.Kč 
- Pozastávka ZŠ Mašov  3,6 mil.Kč 
- Individuální dotace TJ Sokol Turnov 0,35 mil.Kč (do roku 2022) 
- Individuální dotace Suchopýr – Dům přírody 0,2 mil.Kč (do roku 2025) 
- Demolice RD paní Nožičková cca 1,5 mil.Kč a jižní sjezd Fučíkova spoluúčast města cca 1mil.Kč 
- Jezírko v parku U Letního kina, celkem 1,5 mil.Kč, dotace LK 0,72 mil.Kč, kofinancování 0,8 mil.Kč, 

realizace bude zahájena již v roce 2021 
- Demolice RD Nudvojovice 0,6 mil.Kč 

 
 

Hesla uvažovaná v rezervě rozpočtu 2022 s ohledem na dotační úspěšnost (dotační naděje): 
- Skály nad jezem Dolánky – havarijní stav (celkově 4,5mil.Kč s dotací SFŽP nebo 1,2mil.Kč bez dotace 

pro 1. etapu) 
- 2022 - 2023 Chodník Kamenec-Benzina + veřejné osvětlení – odhad 18,5 mil.Kč – koordinace s ŘSD, 

ŘSD souhlasí – dešť. kanaliz. cca 8,5 mil.Kč  (v plánu podzim 2022 – jaro 2023), předpoklad 

kofinancování 6 mil.Kč - budeme žádat 2021 

- 2023 Chodník Károvsko + veřejné osvětlení 8,3 mil.Kč (projekt hotov, koordinace ČEZ, žádost na SFDI 
2020 nebyla úspěšná -  uvažovaná dotace 3,4 mil.Kč, 3,9 mil.Kč kofinancování) – budeme žádat 2021 
nebo 2022 

- 2022 Revitalizace sídliště U Nádraží (veřejný prostor Billa, 9. etapa)  – 5,6 mil.Kč, možná dotace 50% - 
budeme žádat 
 

 
Velké kapitálové výdaje (samostatné řádky) – celkem 48 mil.kč vše vč. DPH 

- Rekonstrukce Markova ulice, celkem 9,5 mil.Kč 
- Rekonstrukce ulice Durychov – cena 7,1 mil.Kč  
- Pasáž radnice 15 mil.Kč 
- Bytové zóny – dodělávání Hruštice (2,3,9,10 – 2,5 mil.Kč vč. DPH) a projekční příprava Daliměřice 
- Oprava havárie hřbitovní zdi na hřbitově u sv. Matěje, 1. etapa – 0,8 mil.Kč (celkem tři etapy za 1,9 

mil.Kč) 
- Vesecko – realizace chodníku a křižovatky, rozpočtově 2,2 mil.Kč  
- Chodník Alej Legií – BD Krejsa – 1,9 mil.Kč   
- Oprava střechy Gymnázia -  část B a přístupová cesta – 4 mil. Kč 
- Táborová základna Krčkovice (dřevostavba+cesta 0,6 mil.Kč), cca 4 mil.Kč 
- Výtvarné dílo věnované TGM – 1 mil.Kč 
- MŠ Zborovská – rekonstrukce zahrady 1,5 mil.Kč (dotace MAS 0,3 mil.Kč), kofinancování 1,2 mil.Kč 
 

 
Otazné: 

- 2023 Oprava hřbitovní zdi v Pelešanech – 2. etapa – odhad 0,6 mil.Kč  
- 2023 Fasáda Gymnázia, cca 6 mil.Kč  
- 2023-2025 Oprava střechy Gymnázia –  A - 2,25 mil, B - 3,7 mil.Kč, C - 2,28, D - 1,28, E - 1,26, Celkem 

10,77 mil. Kč.  Nejhorší je střecha B, pak A a C. 
- 2023-2025 Modernizace základních škol v Turnově 2 – IROP, celkové náklady cca 45 mil.Kč, 

kofinancování  5 mil.Kč 
- 2024-2025 Dostavba divadla, 103 mil.Kč, 
- 2023-2024 Nová knihovna - IROP, předpoklad 50 mil.Kč, kofinancování 10 mil.Kč 
- 2023-2025 Park U Letního kina – 2023 zavlažování cca 3 mil.Kč (možná dotace), 202-2025 sekce umění 

10,0 mil.Kč (nutno etapizovat), sekce dětské hřiště pro nejmenší – bude upravena v návaznosti na 
knihovnu 

- 2024-2025 Dům s pečovatelskou službou, ul. 5. května, 87 mil.Kč vč. DPH, dotace 12,5 mil.Kč, 
kofinancování 74,5 mil.Kč 
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- 2024-2025 Rekonstrukce a dostavba sportovní haly v Turnově 2, cca 100 mil.Kč (dotace NSA 40-50 
mil.Kč), kofinancování 60 mil.Kč 

- 2023 – 2028 Revitalizace sídliště Výšinka (s podporou SFRB, SFPI) – zadán projekt 
- 2023 – 2028 Revitalizace sídliště Přepeřská (s podporou SFRB, SFPI) – projednává se studie 

 

Komunikace – běžné výdaje ( návrh rozpočtu 2022 – 1,5 mil.Kč) + samostatné řádky 
- Běžná údržba 0,7 mil.Kč 
- Opravy splavených cest Metelkovy sady – odhad 0,3 mil.Kč 
- Vybavení BUS zastávek (přístřešky, lavičky) – odhad 0,3 mil.Kč 
- Celoplošné opravy - Kadeřavec, Kotrman, Nudvojovice , Dědečkovi + další -  odhad 0,6 mil.Kč 

 
Otazné: 

- Opravy dle mostních prohlídek  (nátěr modré lávky Dolánky) – rozpočet 2 mil.Kč z toho 0,75 mil.Kč 
provizorní lávka 

- Oprava povrchu chodníku Dělnická-Zahradní 
  
 

Komunikace – kapitálové výdaje ( návrh rozpočtu 2022 – 1,0 mil.Kč) + samostatné řádky 

- BUS zastávka Zvláštní škola (přístřešek, lavičky) – 0,5 mil.Kč 
- 2022 Kamenec (slepá ulice Turnovcovi) – VHS a Gasnet bez účasti města 
- 2022 Výšinka od Granátu ke Gymnáziu) + Jana Zajíce – pouze Gasnet bez účasti města 
- 2022 Veřejné osvětlení Mašov (od školy k návsi) 0,4 mil.Kč 

 
Předběžný výhled: 

- 2022 - 2023 Chodník Kamenec-Benzina – odhad 13,3 mil.Kč – koordinace s ŘSD, ŘSD souhlasí – dešť. 
kanaliz. cca 7 mil.Kč  (v plánu podzim 2022 – jaro 2023) - budeme žádat do SFDI 2021 

- 2023 Chodník Károvsko 7,3 mil.Kč (projekt hotov, koordinace ČEZ, žádost na SFDI 2020 nebyla úspěšná 
-  uvažovaná dotace 3,4 mil.Kč, 3,9 mil.Kč kofinancování) – budeme žádat do SFDI 2021  

- 2023 Rekonstrukce ulice Durychov – cena 7,1 mil.Kč vč. DPH 
- 2023 Kofinancování jižního sjezdu Fučíkova (Chodníky, VO, úprava Fučíkovy ulice) -  cca 3,8 mil.Kč 
- 2023 Propojení Šlikova – Alešova + VO – 1,6 mil.Kč 
- 2023 Malý Rohozec – krajnice, BUS zastávka – projekt hotov, cena 3 mil.Kč 
- 2023 BZ Hruštice – ulice Na Piavě (příspěvky od stavebníků máme zasmluvněny) 
- 2023 Rekonstrukce ul. Antonína Dvořáka (akce VHS a KSSLK bez účasti města) 
- 2023 Rekonstrukce ul. Na Vyhlídce (akce VHS a Gasnet bez účasti města) 
- 2023 Úprava komunikace Husova-Žižkova (park. pruhy, K+R) – zadán projekt, odhad 2 mil.Kč¨ 
- 2023 Rekonstrukce ul. Komenského, 2.etapa – odhad 4mil.Kč 
- 2023 Ulice Zelená cesta, odhad 11,1 mil.Kč  

 
- 2024 Rekonstrukce ul. Mírová – 1.etapa – odhad 10 mil.Kč 
- 2024 Sídliště Výšinka – parkování za Granátem – 0,5 mil.Kč – provedeme v rámci revitalizace 
- 2024 Prodloužení Luční – projekt hotov, cena 9,3 mil.Kč 
- 2024 Jiráskova, Trávnice 3,3 mil.Kč (projekt hotov – koordinace s VHS) 

 
- 2025 Rekonstrukce ul. Mírová – 2. etapa – odhad 10 mil.Kč 
- 2025 Rekonstrukce ul. Čistá, Achátová – odhad 10 mil.Kč 
- 2025 Rekonstrukce ul. Koněvova 
- 2025 Chodníky Výšinka (od Granátu ke Gymnáziu) + Jana Zajíce – odhad 0,5 mil.Kč – čekáme na VHS a 

Gasnet 
 

- 2026 Rekonstrukce ul. Na Osadě, Solidarity – odhad 10 mil.Kč 
- 2026 Rekonstrukce Pod Zelenou cestou (akce ČEZ, VHS a Gasnet bez účasti města) 
- 2026 Rekonstrukce ul. Krátká (akce VHS) 

 
žádosti o dotace na SFDI 2022 a dále: 
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- 2023 Chodník – zámek Hrubý Rohozec – obchodně prům.zóna Vesecko (budeme žádat o dotaci na 
SFDI), cena 

- 2024 Komunikace Průmyslová – chodník a VO – (budeme žádat o dotaci na SFDI), projekt hotov, cena 
4mil.Kč 

 
Ostatní projekty 

- 2023 Nátěr a oprava modré lávky v Dolánkách – 2 mil.Kč 
- Veřejné osvětlení Na Pískách ??? 
- Hasičská nádrž Kobylka – cena 1,7 mil.Kč, čekáme na vypsání vhodné dotace 
- Chodník Sobotecká (od Dioptry k podchodu) – 0,2 mil.Kč – čekáme na VHS 
- Obratiště vozidel Konělupy – hotový projekt, 1,3 mil.Kč 
- Opravy mostů – most přes I/35 Nad Perchtou, most u Antolinu, most přes I/10 Malý Rohozec – není 

projekční příprava 
- Úpravy komunikace ke kompostárně a pivovaru – není dokumentace 

 
TST – údržba komunikací  „zbožná přání“ ( návrh rozpočtu 2022 – 1,0 mil.Kč) 

- Závady nad mapou 
- Drobné podněty od občanů 
- Úprava toalet pro veřejnost – Park U Letního kina 0,3 mil.Kč 
- Molo na Jizeře – 0,5 mil.Kč 
- Metelkovy sady – mobilní toaleta Metelkovy sady 

 
Městské organizace – běžné výdaje (v rozpočtu 2022 – 1,0 mil.Kč) 

- Běžné opravy a údržba 0,8 mil.Kč 
- 2021 – 2023 ZUŠ – okna – rozpočtu města 0,25 mil.Kč + 0,15 mil.Kč z rezervního fondu školy 

 

Otazné: 
- ZŠ Skálova – parkety, osvětlení – odhad 0,2 mil.Kč 
- ZŠ Žižkova – oprava venkovních zídek (všech) – odhad 0,6 mil.Kč 
- ZŠ 28. října – oprava sanačních omítek u tělocvičny 0,1 mil.Kč 
- ZUŠ – toalety – 0,2 mil.Kč 
- Žlutá ponorka – podlaha, sál  - 0,2 mil.Kč 

 
Městské organizace – kapitálové výdaje (v rozpočtu 2022 – 2,0 mil.Kč) 

- Knihovna - výměna kotlů 0,25 mil.Kč 
- ZŠ Žižkova – oprava oplocení okolo hřiště 0,6 mil.Kč 
- ZŠ Mašov – povrch sportovního hřiště 1,0mil.Kč (dotace LK) 
- MŠ Zborovská – zahrada 1,5 mil.Kč (dotace MAS 0,3 mil.Kč), kofinancování 1,2 mil.Kč 

 
Otazné: 

- 2023-2025 Modernizace základních škol v Turnově 2 – IROP, celkové náklady cca 45 mil.Kč, 
kofinancování  5 mil.Kč 

- 2021 MŠ 28. října – zateplení fasády do ulice 1 mil.Kč 
- 2021 ZŠ 28. října – zateplení půdy 
- ZUŠ dodělat fasádu, výtah  
- ZŠ Skálova – spojovací krček, dokončit výměnu oken v jídelně, rekonstrukce střechy, rekonstrukce 

fasády, úprava zpevněné plochy mezi jídelnou a Fokusem – nutno zadat projektové dokumentace 
- ZŠ Žižkova – zateplení fasády – nutno zadat projektové dokumentace 

 
Nebyty – opravy - běžné (v rozpočtu 2022  0,3 mil.Kč) 

- Běžná údržba 0,3 mil.Kč 
 
Otazné: 

- Gymnázium parkety, osvětlení – 0,1 mil.Kč 
 

Bytový fond  
- Revize 0,1 mil.Kč 
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- Běžné opravy, údržba 1,4 mil.Kč 
- Úprava elektroinstalací dle revizí - 0,2 mil.Kč 
- Nové vybavení bytů 0,2 mil.Kč 
- Okna BD Přepeřská – 0,8 mil.Kč 
- Rozvody TUV Přepeřská 
- Projektová činnost – Rekonstrukce DPS Žižkova (výplně otvorů, balkony, zateplení, výtahy, …) – 2 

mil.Kč 
- Modernizace dalších 4 bytů v Granátové - cca 1,2 mil.Kč 

Celkové plánované výdaje 5,1 mil.Kč 
 
Otazné: 
Zateplení BD Bezručova – není PD 
Čp. 26, ul. 5. května  (objekt í-čka)– výměna střechy-nutno připravit projekt 
 

Radnice údržba – běžné výdaje ( návrh rozpočtu 2022 – 0,2 mil.Kč) 
- Běžná údržba 0,1mil.Kč 
- Výměna 2ks střešních oken 0,1 mil.Kč 

 
Radnice údržba – kapitálové výdaje ( návrh rozpočtu 2022 – 1,8 mil.Kč) 

- Výměna kotlů 1,8 mil.Kč (rozpočet 2,5 mil.Kč) 
- Zpřístupnění věže radnice – nutno zadat PD 

 



VÝSLEDNÁ TABULKA HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ - Investiční priority Města Turnova 
pro období 2019 – 2023  

  
Barevná legenda 

SPLNĚNO či plněno průběžně   

ROZPRACOVÁNO  

ZATÍM NESPLNĚNO  
  

Projektové záměry nad předpokládanou částku 10 mil. Kč  
Celkový počet záměrů – 15 (bez variant)  
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov - dle zpracovaného projektu 

- Realizováno, dokončeno 2021 327 

Nový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května 
- Vydáno stavební povolení, čekáme na vypsání dotací s menším poměrem 

kofinancování ze strany města (zatím 12 mil.Kč dotace a 75 mil.Kč kofinanc. 
městem) 322 

Nová knihovna 
- Je vydáno stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele bude 

10/2020, možnost získat dotaci z IROP 2021+ 273 

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova, ZŠ Skálova 
- ZŠ Žižkova –výměna oken hotova, hotov nový výtah+hygien. Zázemí, 

opravena střecha na hl. objektu, nová učebna přírodních věd a jazyků, 
počítačová síť, plán – zbývá – výměna oken v tělocvičnách, oprava 
venkovních zídek, fasáda, střecha na školičce 

- ZŠ Skálova - výměna oken hotova, nová učebna přírodních věd a jazyků, plán  
oprava hygien. zázemí tělocvičny hotova, zbývá - úprava prostoru před 
jídelnou, oprava spojovacího krčku u jídelny, výměna oken v jídelně, fasáda, 
střecha 271 

Rekonstrukce objektu Městského divadla - dostavba včetně rekonstrukce čp. 151 s 
nástavbou sálu pro alternativní divadlo 

- Zpracovaný projekt, vydáno stavební povolení, hledání finančních zdrojů – 
stavba 103mil.Kč vč. DPH 270 

Rekonstrukce Markovy ul. 
- Vydáno stavební povolení, zažádáno o dotaci na MMR - neúspěšné 250 

Rekonstrukce stávající budovy Gymnázia 
- Realizována přední fasáda, nový vjezd hotov, 2022 a dále 2. etapa opravy 

fasády a střechy 237 

Novostavba objektu Fokusu 
- Realizováno, dokončeno 2021 213 

Příspěvek pro VHS Turnov na opravy čistírny odpadních vod Turnov 
- 3 x 4 mil. Kč, celkem 12 mil. Kč, termín dokončení 12/2021 166 

Chodník Kamenec – Kyselovsko (čerpací stanice) 
- Vydáno stavební povolení, memorandum s ŘSD, budeme žádat do SFDI 165 

Rekonstrukce Boženy Němcové 
- Realizováno, dokončeno v listopadu 2020 160 

Parkování na střeše terminálu u železničního nádraží 
- Zakoupen pozemek za terminálem s vizí rozšíření parkovacích míst s menším 

finančním nákladem 160 

Založení provozní vodohospodářské společnosti ve spolupráci s dalšími subjekty ve 
Vodohospodářském sdružení Turnov 152 



- Bylo prověřeno a projednáno v RS VHS, většina členů nesouhlasí, probíhají 
jednání o nových stanovách VHS Turnov, vysoutěžena koncese do 2030, 
v této chvíli již není založení vlastní společnosti možné 

Rekonstrukce ul. Zelená cesta 
- Zpracovaná projektová dokumentace 132 

Rekonstrukce Komenského ul.  
- Realizováno, dokončeno v září 2020 119 

 3217 

Projektové záměry pod předpokládanou částku 10 mil. Kč  
Celkový počet záměrů – 29 (bez variant)  
Rozvoj bytových zón 

- Probíhají práce na úpravě územních studií ve všech bytových zónách se 
záměrem zrychlení možnosti využití zón, 2020 byla provedena výstavba nové 
ulice Nad Šetřilovskem, 2021 hotova polovina ul. Lubomíra Jasínka, 2021 
bude stavět další část ulice Nad Šetřilovskem soukromý investor (je uzavřena 
dohoda o předání komunikace), 2021 asfalt  a veř. osvětlení ul. Slunečná, na 
BD Daliměřice hotov HG průzkum a hluk. studie 630 

Pasáž radnice – Turnovské dílo 
- Hotov projekt, vydáno stav. Povolení, hledání finančních zdrojů ve výši cca 

10-15 mil.Kč 614 

Zobousměrnění nájezdu a sjezdu u stavebnin (bývalý Ford) v Ohrazenicích 
- Realizace projektu je závislá na ŘSD – zpracovává se dokumentace 

k územnímu řízení, projekt hotov do 02/2021, uzavřena dohoda s KSSLK na 
položení tichého asfaltu v Přepeřích (podmínka stavby), realizace ŘSD 
09/2022+ 589 

Obchvat Turnova 
- Realizace projektu je závislá na ŘSD – stanovisko EIA vydáno, hotova 

výsadba ochranné zeleně u sídliště Přepeřská, zadána změna ÚP.č.5 
návrhové plochy pro komunikaci 581 

Sportovní hala na Turnově 2 – rekonstrukce a rozšíření haly 
- Zadána projektová dokumentace na rozšíření a rekonstrukci haly v Turnově 

2 – předpokl. stav. povolení 12/2021, dotační tituly NSA, MMR 550 

Sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici 
- Realizace projektu je závislá na ŘSD - vykoupen rodinný dům ze strany 

města, vydáno územní rozhodnutí, pracuje se na dalších projekčních 
stupních, realizace 09/2022+ 548 

Regenerace sídliště U Nádraží – Revitalizace parku – bazének + prostor před Billou 
- Sekce tryskoviště hotova v roce2021, před Billou s dotaci SFRB 2022 484 

Regenerace sídliště na Výšince 
- Zpracována studie, pracuje se na dalších projekčních stupních 464 

Úprava sportovišť na Turnově 2  
- Zadána společně se studií na rozšíření a rekonstrukci haly v Turnově 2, zbývá 

zadat atletický stadion 457 

Táborová základna Žluté ponorky v Krčkovicích 
- Změna projektové dokumentace se záměrem zásadně snížit náklady, 

předpoklad fin.náročnosti 4 mil.kč, předpoklad realizace 2022 427 

Maškova zahrada – vestavba šaten zimního stadionu  
- Vestavba byla zrealizována v roce 2021, venkovní prstenec 2022+ 

s dotač.tituly NSA 393 

Cyklotrasa Greenway Jizera – úsek Turnov – Příšovice 
- Územní rozhodnutí, zpracovává se projekt ke stavebnímu povolení, 

stav.povolení předpoklad 04/2022 389 

Projekt parkovacího domu v centru města – projekty 
- Byla zpracována dopravní studie, která jako potencionálně nejlepší místo 

označila autobusové nádraží Na Lukách 385 



Rekonstrukce Havlíčkova náměstí - projekty 374 

Regenerace sídliště Přepeřská 
- Zpracována studie, probíhá projednávání 370 

Chodník Hrubý Rohozec (zámek) – průmyslová zóna (kruhová křižovatka u Ontexu) 
- Vydáno stavební povolení, hledání finančních zdrojů ve výši cca 4 mil.Kč 362 

Úprava veřejného prostoru u TSC – projekty 
- Zadáno zpracování studie společně s rozšířením a rekonstrukcí haly 

v Turnově 2 334 

Úprava křižovatky na Kamenci 
- Zpracována studie, je ochoten investovat LBC kraj za předpokladu, že 

převezmeme komunikaci ul. Antonína Dvořáka-Výšinka, převzetí 
s podmínkami bylo schváleno v RM 332 

Revitalizace parku U letního kina 
- Hotova projektová dokumentace na etapu 2 a 3, byl vybrán zhotovitel 

jezírka 332 

Cyklotrasa Turnov - Jičín - projekty 328 

Chodník Károvsko 
- Podána žádost do SFDI - neúspěšně, předpokládaná dotace 3,4 mil.Kč, 

kofinancování 3,9 mil.Kč 323 

Rekonstrukce ulice Mírová 
- Zadáno zpracování projektové dokumentace 322 

Údolí řeky Jizery – projekty 
- Zadána studie na úpravu bývalého koupaliště v Dolánkách, biotop, snaha o 

výkup pozemků 311 

Rekonstrukce ul. Jiráskova ul. - Trávnice – zadní část 
- Zpracován projekt, koordinace s VHS Turnov 309 

Parkoviště v centru města za Vesnou 
- Studie na jiné využití – pro ZŠ a veřejný prostor, studie hotova 308 

Údolí říčky Stebenky 
- Vydáno územní rozhodnutí, memorandum s Povodím Labe 269 

Městské sady na Hruštici 
- Zpracována studie, proběhla 1. etapa výsadby, žádáme do SFŽP o dotaci na 

další etapu podzim 2022 266 

Rekonstrukce ulice Durychov 
- Vydáno stavební povolení, hledání finančních zdrojů ve výši cca 7,1 mil.Kč 229 

Revitalizace Šetřilovska – projekty 
- Čekáme na soukromého investora, až se vyjasní podoba nové restaurace 

Šetřilovsko, 2022 bude probíhat obnova užitkového vodovodu Boží Voda-
Šetřilovsko, v rámci participativního rozpočtu bylo obnoveno místo pramenu 
Boží Vody 

 175 
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Fotodokumentace stávajícího stavu táborové základny Krčkovice – léto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


