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Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 13.října 2021 
(9. schůze v roce) 

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

1. Regenerace sídliště Přepeřská, studie, zpracovatel  AND spol. s.r.o. Ing. arch. J. 
Kosnar, Ing. arch. O. Smolík 

2. Rozvoj nemocnice Turnov, studie, zpracovatel Studio ARTIKL Liberec, Storing 
3. Různé – doplnění studie DEK – stavebniny Vesecko 

      
 
1. Regenerace sídliště Přepeřská, studie 
Ing. Hocke informoval - dne 11. 10. 2021 proběhlo veřejné projednávání návrhu studie s 
občany sídliště Přepeřská a připomínky občanů bude dodavatel zapracovat do studie. 
Studie bude následně projednána v komisích města, v radě města a v zastupitelstvu 
města. 
Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Hájek,   p. Romany, p. Veselý 
V  diskuzi zaznělo: občané požadují  hlavně nové parkovací místa (studie navrhuje 35 
nových parkovacích stání), nesouhlasí s umístěním dětského hřiště, problematika lávky 
přes Odolenovický potok, využití prostoru po  garážích, využití bývalé kotelny, 
průjezdnost sídlištěm. 
 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala studii a doporučuje RM 
studii schválit s prověřením příjezdu k obytnému domu čp. 1449, 1450. 
  
Hlasování:  16 pro, 0 proti, 0 zdrželi se 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Rozvoj nemocnice Turnov, studie 
Ing. Hocke představil alternativní řešení přístavby nemocnice, které  bylo zpracováno, 
tak aby byla respektována územní rezerva pro vedení obchvatové komunikace centra 
města údolím Stebenky s napojením do ulice 28. října mezi SZŠ Turnov a nemocnicí. 
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Nové řešení umísťuje přístavbu pavilonu TA pod stávající ambulanční trakt TA.  
Novostavba pavilonu TX je situována pod hlavní budovou TC mezi interní pavilon TE a 
pavilon TF (bývalé dětské oddělení). 
Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Bičík, p. Cuchý, p. Hájek, p. Kučera, p. Romany, 
p. Šéfr, pí Šrytrová, p. Veselý 
V diskuzi zaznělo: možná dotace z IROP, využití heliportu, nové řešení je lepší než 
minulé z února 2021. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
3. Prodejní centrum pro dům a zahradu Turnov, studie doplnění  
Ing. Hocke informoval o upraveném záměru nové prodejní plochy firmy DEK na 
Vesecku. 
Diskuze: p. Hocke, p. Kučera, p. Hájek,  pí Šrytrová, p. Bičík, p. Cuchý,   
V  diskuzi zaznělo: dopravní propojení s připravovaným areálem Sboru hasičů města 
Turnov, historie firmy DEK v Nudvojovicích, dodržení koeficientu zeleně 15 %. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
4. Různé 
 p. Kučera: záměr rekonstrukce nádraží Turnov, zastřešení nástupišť, realizace cca 
2025 
 
 
 
Příští komise bude ve středu 10.11.2021. 
 
 
 
 
V Turnově 29.10.2021     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 
 


