
DOTAZ 1 
 

Dobrý den, 

děkujeme za Vaši průběžnou zprávu 

/ podpis : starosta města , datum : není , doručeno 2.8.2021 / 

k připravované rekonstrukci Mírově ulice v Turnově - Daliměřicích. 

Zpráva nás odporučuje na web města Turnova 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/ ,  

zde však dnes o této akci chybí jakákoliv informace ! 

Doufáme , že tento nedostatek bude brzy odstraněn a budou si moci občané z 54 nemovitostí v 

Mírové ulici informaci řádně prostudovat a vznést případné připomínky k stanovenému termínu 

10.9.2021. 

Předem děkujeme. 

 

Děkujeme za připomínku, bylo napraveno v termínu. 

 

Dotaz 2 
 
Dobrý den 
zasílám připomínku k projektu. Považuji za zcestný návrh budovat ve slepé ulici kruhový objezd, nemá 
význam. Doporučuji, aby správci podzemních sítí pečlivě prověřili současný stav, např. kanalizace byla 
budována kvalitně. 
Předpokládám, že investor přistoupí k celé akci jako řádný hospodář. 
 
Ostrůvky na konci slepých ulic budou řešeny jako přejezdné, budou v jedné úrovni s vozovkou, pouze 

odlišeny materiálem povrchu. 

Správci sítí byli o rekonstrukci ulic informováni, dle stavu svých vedení přistoupí k rekonstrukci. Z dosud 

známých vyjádření bude určitě rekonstruován vodovod, kanalizace, plynovod a veřejné osvětlení. Nově 

bude položen optický rozvod internetu (Pamico). Ostatní správci sítí (elektro, telefon) dosud záměr 

rekonstrukce nesdělili.  

 

Dotaz 3 
 

Osobní dotaz na parkovací místa místo zeleně Čistá 215 

Možnost bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové dokumentace 

(projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Dotaz 4 
 

Osobní dotaz / připomínka k možnému rezervování parkovacího místa před domem. 

Rezervaci parkovacích míst pro obyvatele přilehlých domů v tuto chvíli město Turnov neumožňuje, 

výjimku tvoří místa pro ZTP-P. 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/


 

Dotaz 5 
 

Dobrý den, 

Chtěl bych vznést připomínku k plánované rekonstrukci ulice Mírová. U domu čp. 327, potřebujeme 2 

stání na osobní automobily. Dle aktualizovaného nákresu se zdá, že všude kolem je volných stání až 

přespříliš, například na protější straně ulice je pruh tak pro 5 aut, zbytečně. Ale u našeho domu je pouze 

jedno, asi u vjezdu do garáže. Bohužel, garáž pro parkování u domu využívat nelze, dům byl včetně 

vjezdu konstruován v 70tých letech a vjezd do garáží je příliš příkrý na modernější automobily. 

Dle nákresu se zdá, že bude dostatek místa pro parkování směrem k sousednímu domu čp. 345, 

nicméně vchodovou branku má tento dům hned na hranici pozemků směrem k nám, čili bychom jim 

stáli přímo před brankou, což mi nepřijde dobře řešené. 

Dle mého názoru by stačilo spodní ze zelených ostrůvků, který je před naším domem, posunout 

směrem k sousednímu domu čp. 345, kde je parkovacích možností zbytečně moc. Tím by se situace 

vyřešila a počet zelených ostrůvků by zůstal zachován. Ideálně by mohl ostrůvek být na hranici 

pozemků a nasedat na sousední branku. Travnatá plocha z jedné strany branky (ať už u jakéhokoli 

domu) ničemu nevadí, nicméně travnatá plocha z obou stran vchodu k brance mi nepřijde až tak 

praktická, třeba z důvodu vykládání nákupů apod. Přeci jen obcházet s taškami ostrůvek po asfaltové 

ploše (která i když je v obytné zóně, je stále silnicí a ne každý na ní bude dodržovat omezenou rychlost) 

je nepraktické. 

Možnost bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové dokumentace 

(projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Dotaz 6 
 

Dobrý den, 

děkuji za zprávu. 

Za sebe při letmém pohledu na poutač na okraji naší ulice se mě ten návrh líbí z pohledu zrušení 

chodníků ve prospěch prostoru pro parkování. I tak bude proti normě chybět šířka ulice pro míjená 

auta. Alespoň se zklidní provoz. 

 

Bez odpovědi. 

  



Dotaz 7 
Odbor správy majetku, nesouhlasná připomínka. 

Dobrý den. 

 

Jelikož jsem zastáncem klasické ulice, tak nesouhlasím se zelení před  

domem a stožár pouličního osvětlení požaduji posunout na rozhraní  

pozemku, kde stojí nejméně 40 let a nemůže tam rozhodně nikomu vadit ani  

překážet. Děkuji. 

 

Rekapituluji: zeleň ani stožár pouličního osvětlení nechci před domem.  

Děkuji. 

 

Možnost posunu bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Dotaz 8 
Dobrý den.  

 

Po shlédnutí plánů umístěných na stránkách města,zasílám několik dotazů k rekonstrukci v ulici 

Achátová,týkající se č.p.320. 

 

1. Je plánováno zokruhování vodovodního řádu? 

2. V jakém rozsahu bude prováděna rekonstrukce přípojek(kanalizačních,vodovodních,...)na 

soukromých pozemcích? 

3. Vstup na pozemek k č.p.320 je v novém návrhu přístupný pouze po zatravňovacích 

dlaždicích,což se mi nelíbí.Lze přístup vyřešit pevnou betonovou dlažbou až na hranici 

pozemku,tzn.k brance? 

4.Kdo a jak často bude zatravněné plochy a dlažbu udržovat? 

 

K dotazům směřujícím k vedení inženýrských sítí upozorňujeme, že Město Turnov nebude, kromě 

umístění veřejného osvětlení a odvádění dešťových vod z ulic, investorem úprav inženýrských sítí 

(vodovod, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací vedení), proto dotazy na tato vedení zodpovídáme pouze 

rámcově. 

 

Zokruhování vodovodních řadů ve slepých ulicích je dle našich informací plánováno. 

Rekonstrukce přípojek na soukromých pozemcích bude záviset na jejich technickém stavu. V případě, že 

nebude potřeba, nebude prováděna. 

 

Možnost změny dlažby před vchodem bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně 

projektové dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Údržba zeleně – jak nízké, tak vysoké - v zelených ostrůvcích bude zajištěna na základě smlouvy s 

odbornou zahradnickou firmou, stejně jako v současné době (nyní firma Vykrut s.r.o.).  

Dlažbu, stejně jako asfaltové plochy budou udržovat Technické služby Turnov včetně pravidelného úklidu 

a zimní údržby. 

 



Dotaz 9  
Osobní dotaz majitelky č.p. 304: Bude si zařizovat širší vjezd na pozemek pro 2 auta, lampa VO přímo 

naproti vjezdu do garáže, velké auto to nevytočí. Parkovací místo je navrženo hned vedle výjezdu z 

garáže. Prosí o posun lampy cca o 1m ke konci zídky naproti. 

 

Možnost posunu lampy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

Dotaz 10 
Dobrý den, 

Pokud to bude možné, zkuste situaci před čp. 314 řešit podobně jako před čp. 311 nebo 303, 

kde je zámková dlažba řešena souvisle podél celého vjezdu. Podobně bych si to představoval i 

před našim domem.  

 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

Dotaz 11 
Dobrý den, 

tímto bychom chtěli zažádat o změnu v plánu rekonstrukce Mírové ulice. 

Žádáme o zrušení nebo alespoň zmenšení zatravněného ostrůvku před pozemky 711/21 a 

711/138. Pokud by ho nebylo možné zrušit zcela, tak žádáme o zrušení alespoň jeho části před 

pozemkem č. 711/21, tedy aby začínal až na hranici pozemků viz přiložená skica. 

Předem děkujeme za pochopení a vyřízení této žádosti. 

 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 



Dotaz 12 
 

Dobrý den, 

obracím se na Vás jako spolumajitelka nemovitosti č.p. 317 v ulici Mírová, kde má proběhnout 

rekonstrukce. Naprosto souhlasím s vybranou variantou rekonstrukce (obytnou zónou), mám ovšem 

jednu zásadní připomínku týkající se právě okolí naší nemovitosti. Přímo před domem č.p. 317 jsou 

navrženy dva velké travnaté ostrůvky a jedno malé parkovací stání. Náš dům přitom má dva zcea 

samostatné byty. Jediným parkovacím stáním se v podstatě ztrácí možnost parkování pro dvě současné 

návštěvy domu. Uvědomuji si, že naproti v ulici je navrženo několik parkovacích stání, nicméně již dnes 

je ulice na této protější straně většinu času zaplněna 3-5 parkujícími auty, lze tedy očekávat, že navržená 

stání na této straně ulice budou trvale obsazena. Chápu, že musíte dodržet množství zelených ostrůvků, 

ale uniká mi, proč nemůže být zelený ostrůvek na levé straně (přiléhající k výjezdu z pozemku od domu 

č.p. 317) být vyměněn za parkovací ostrůvek za ním (více doleva dolů do zatáčky) viz přiložená mapka. 

Vedlejší dům č.p. 370 je typu bungalov, tedy je zde pouze jeden byt, a přitom je přímo před ním a vedle 

něho navrženo hned několik poměrně velkých parkovacích stání. Výměna zeleného ostrůvku s vedlejším 

parkovacím stáním je podle mě i z bezpečnostního hlediska lepší řešení. Parkovat a vyjíždět z 

parkovacího stání se nebude přímo v zatáčce, ale až na rovině. 

 

Nakonec i trochu zcela nekonstruktivní reality, která se nás ovšem také dotýká. Od zveřejnění nového 

návrhu se nám sousedi smějí, že budeme mít před domem co udržovat a lidí se k nám naběhají, pokud 

nebudou parkovat až za bránou na pozemku u domu. Vím, že starost o travnaté ostrůvky je věc města, 

nicméně už teď si někteří pejskaři pletou zrovna „náš“ kousek chodníku se psím záchodem a máme 

obavy, že přítomnost dvou travnatých ploch to nezlepší, spíš naopak. 

 

Proto bychom všichni z nemovitosti č.p. 317 velice ocenili, kdyby mohlo dojít k úpravě projektu a 

alespoň k výměně zeleně za parkovací stání, když už není možné zeleň nahradit parkovacím stáním 

úplně. 

 

Děkuji za vstřícnost 

 
Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 



Dotaz 13 
Majitel domu nesouhlasí s umístěním zpomalovacího retardéru naproti svému z důvodu spádu vjezdu 

do garáže. 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Dotaz 14 

Dobrý den, 

mám k tomuto projektu několik dotazů vis snap níže. 

Nejvíce mne trápí nedostatek parkovacích ploch v tomto návrhu.  

A další obavu mám z plánované bezobrubové komunikace a přilehlých ploch. Jak budou tyto 

plochy spadovány především v místě vjezdů do garáží? Je zde počítáno s nějakým odvodněním 

mám obavy, že při větším přívalu srážek bude docházet k vyplavování našich sklepů (garáží). 

Před zahájením tohoto projektu bych chtěl provést rekonstrukci plotu a z tohoto důvodu bych 

potřeboval znát výškové profily které nejsou v plánu uvedeny. (na koho se mohu obrátit kdo 

mi dá povolení k této změně?) 

 Ještě jedna drobná poznámka myslíte že toto řešení je bezpečné pro pohyb našich dětí při cestě 

do školy, kdy nepůjdou po chodníku který zde není!!!!! Budou kličkovat mezi auty a dupat v 

zelených plochách (v zimě v 30 cm sněhu protože tyto plochy nebude možné udržovat. 

Děkuji za vaše vyjádření k mým dotazům.  



 

 

K navrženému řešení (obytná zóna) bez chodníků bylo přistoupeno právě pro možnost vybudování 

oboustranných parkovacích stání v ulici. Při obousměrné komunikaci s chodníky by umístění parkování 

v takovém rozsahu nebylo možné. 

Bohužel v některých místech musí být navrženy zelené ostrůvky pro zpomalení dopravy na úkor 

parkování.  

Projektant prověří možnost úpravy ostrůvku při zpracování navazujícího stupně projektové dokumentace 

(projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Odvodnění zpevněných ploch veřejných komunikací bude rovněž podrobněji navrženo v následujícím 

stupni dokumentace, kapacita odvodnění bude ověřena výpočtem. Zatékání na pozemky bude 

zamezeno pomocí spádování zpevněných ploch směrem od vjezdů. Příslušné spádování bude ve 

výkresech naznačeno. 

 

V případě potřeby stavebních úprav vjezdů, případně plotů bude třeba vycházet z projektovaných 

výškových údajů ve výkresech. Povolení k úpravě vjezdů a plotů (pokud je třeba) vydává stavební úřad, 

k povolení je nutný souhlas Odboru správy majetku.  

 

Bezpečnost chodců je dána navrženým dopravním režimem „obytná zóna“. V obytné zóně smí řidič jet 

rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; 

v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Tento režim je podpořen stavebními opatřeními (užší vozovka, 

zpomalovací ostrůvky). 

 

Údržba zeleně – jak nízké, tak vysoké - v zelených ostrůvcích bude zajištěna na základě smlouvy s 

odbornou zahradnickou firmou, stejně jako v současné době (nyní firma Vykrut s.r.o.).  

Dlažbu, stejně jako asfaltové plochy budou udržovat Technické služby Turnov včetně pravidelného úklidu 

a zimní údržby  



Dotaz 15 
 

Dobrý den.  

Rád bych se vyjádřil k plánované rekonstrukci a to s jedinou připomínkou. 

Z bezpečnostních důvodů nesouhlasíme se zřízením zpomalovacího prvku formou plánovaného 

vychýlení trasy přímo proti přístupu k našemu pozemku. 

Důvodem je skutečnost, že vozy se budou tomuto vychýlení trasy vyhýbat přímo před vchodem 

a vjezdem na náš pozemek a budou tak ohrožovat lidi se zde nacházející. 

Dalším důvodem jsou i zimní podmínky, kde při nahrnutí sněhu se trasa přiblížení vozidel ke 

vchodu a vjezdu dále zkrátí na mez, která bude vznikem zbytečných kolizních situací. 

Domníváme se, že zpomalení vozidel lze řešit méně konfliktním způsobem, například 

retardérem. 

Věříme, že naše připomínka k bezpečnosti provozu v naší ulici bude akceptována. 

Předem děkuji za Vaše posouzení a přihlédnutí k bezpečnosti provozu. 

 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Dotaz 16 
 

Dobrý den, 

 

jako obyvatelé ulice Mírová (316 a čp 336) máme zásadní připomínku k současné verzi 

rekonstrukce ulice Mírová. 

 

Už při naší jarní návštěvě na odboru rozvoje města jsme vznesli připomínku 

k předchozí variantě úpravy ulice,kde byl zakreslen travnatý ostrůvek  

na hranici mezi našemi parcelami.  

Požádali jsme,,aby byl travnatý ostrůvek odstraněn,což se bohužel nestalo. 

 

Vysvětlili jsme, že oba naše domy jsou dvougenerační,žije v nich hodně  

lidí a v každé rodině je dnes běžné, že jsou alespoň dvě auta v rodině, 

takže je nutnost parkování na ulici, které by bylo přítomností zeleného ostrůvku 

značně ztížené. 

Navíc tím, že obě naše parcely hraničí se silnicí v zatáčce, je prostor na parkování 

oproti ostatním parcelám na rovném úseku ulice zmenšený. 

Ulice je v levotočivé zatáčce(v místě našich domů) směrem dolů mírně naklopená, 

takže by deklarovaná funkce ostrůvku jako místa pro vsakování vody  

v praxi ani nefungovala. 

 

Z výše uvedených argumentů vyplývá,že umístění zeleného ostrůvku právě 

před našimi parcelami není zrovna optímální řešení a měl by být přemístěn 

na vhodnější místo. 

Věříme, že naši připomínku vezmete v konečné variantě řešení ulice do úvahy 

a budeme všichni spokojeni. 

 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 



Dotaz 17 
 
Dobrý den. 
Rád bych se vyjádřil k plánované rekonstrukci ulice Solidarity. Jako první o co bych Vás rád požádal, zda 
by bylo možné při montáži nového veřejného osvětlení posunout lampu přesně mezi pozemky 711/237 
a 711/246. Bydlím na 711/237 a částečně mi lampa zasahuje do vjezdu brány (jedna se o 10cm) děkuji. 
Vjezdy do garáže a vrat asi budou dělány automaticky, popřípadě kdyby ne rád bych o ně zažádal. 
Současný návrhu, z praktického hlediska kruhový objezd, co se týče zimní údržby a problémem kam 
odklízet sníh, popřípadě když přijede návštěva, neumožňoval by tento fakt plynulost průjezdu bez 
ničení kruhové zábrany. Jinak Vám děkuji za možnost vyjádření. Hezký den  
 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Dotaz 18 
 

Dobrý den, žádám o plnohodnotný vjezd ( NOVÉ PLOCHY - VJEZDY- BETONOVÁ 

DLAŽBA ODSTÍN ANTRACIT ) na č.p. 328 z důvodu samostatného domu.  

Děkuji. 

 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

Dotaz 19 
Achátová čp 378 - prověřit zádlažbu před brankou z domu - aby se nevycházelo do parkujících 

automobilů. Prověřit dlažbu pro parkování mezi vjezdem a brankou.  

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

  



Dotaz 20 

 
Připomínky k návrhu „Rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity a Na Osadě  v Turnově - 

Daliměřicích 

Připomínky zde uvedené se omezují pouze na ulici Čistou. Situaci a poměry v Čisté ulici považuji za 

specifickou a nelze jí srovnávat s ulicemi Achátová, Solidarity a Na osadě. 

 

V Čisté ulici je zástavba řadovými rodinnými domy (dále jen ŘD) po obou stranách ulice proti sobě v celkovém 

počtu 8+7=15 domků, v šířkovém modulu parcelace 8,4m. Vjezdy do garáží jsou střídavě na levé a pravé straně 

ulice v osové vzdálenosti 4,2m.  

 

V návrhu rekonstrukce je uvažováno s režimem „Obytná zóna“, bez výškového členění (tj.bez rozlišení chodníku a 

vozovky), s vymezením parkování. Šířka vozovky je 3,5 m, oboustranné „parkovací“ pruhy jsou široké 1,8 m. Tímto 

řešením se zachová stávající způsob parkování před řadovými domy. 

 

Zatím není dořešeno odvodnění komunikace podél ŘD, kdy vstupy do objektů jsou na levé straně pod úrovni 

komunikace, na pravé straně pak nad úrovní. Je nutno realizovat takové odvodnění, aby ani při přívalovém dešti 

nedošlo ke stékání vody ke vstupům do objektů na levé straně ulice. Při návrhu bez „výškového členění“ a při 

zachování stávajících stejných výšek vjezdů na obou stranách ulice to bude vyžadovat oboustranný dostředný 

spád s uličními vpustěmi v ose komunikace, při čemž výškový rozdíl od osy ke kraji ulice musí zabránit stékání 

přívalové vody k ŘD na levé straně. 

 

Jak bude probíhat údržba komunikace bez výškového členění, zejména v zimě? Technické služby nyní hrnou sníh 

ze 3,5 m. široké vozovky k chodníkům, a majitelé ŘD uklízejí sníh z chodníku, přičemž při větším množství skládkují 

sníh i na vlastním pozemku – viz 2 přiložené fotky. Provoz podél řadových domů je v zimě kvůli sněhu značně 

ztížen, kdy do úzké komunikace na délku 67m ústí 15 vstupů a 15 vjezdů k rodinným (řadovým) domům, běžné 

řešení zde lze těžko aplikovat. Při absenci chodníků v jaké šíři a kam budou Technické služby hrnout sníh, když 

v modulu 8.4m jsou vstupy a vjezdy na obou stranách komunikace do ŘD a jejich majitelé již nebudou uklízet 

neexistující chodník. Návrh rekonstrukce komunikace by měl brát ohled na způsob údržby - hlavně při úklidu sněhu 

a také na pochůzný pruh pro pěší - většinou se zde jedná o osoby dříve narozené, některé se zhoršenou mobilitou. 

 

Vhodnějším řešením by bylo mírně zvýšený chodník s obrubou se šikmým nášlapem a ponechání odvodnění podle  

současného stavu. Zvýšení chodníku by mělo odpovídat požadavku na zachycení přívalových vod. Zimní údržba 

komunikace by se zachovala podle současného stavu, používaného od roku 1974 bez problému. 

 

Formální připomínka – rozdílné údaje o navrhovaném materiálu v „Technickém popisu navrhovaného řešení“ a v 

„Legendě“,  viz jízdní pruh, parkovací místa. 

 

Příloha: 2 fotky – ulice Čistá v zimě 



                   

                                                       Foto 1 ulice Čistá - ze dne 12.03.2006 

                   

 

                                                        Foto 2 - ulice Čistá  ze dne 05.02.2010 

  



Doplňující připomínky k návrhu „Rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě  

v Turnově – Daliměřicích  

Připomínky zde uvedené se omezují pouze na ulici Čistou a to na obratiště a na začátek ulice. 

Obratiště na konci ulice se v současné době využívají k otáčení převážně osobní a dodávková auta. Protože jsou 

zde 4 rodinné domy s vicegeneračními rodinami a navíc jedna provozovna sklenářství, vždy slouží obratiště i 

k parkování osobních aut některých majitelů domů nebo zákazníka sklenářství. 

Nákladní vozidla a stavební stroje (odvoz komunálního odpadu, zásobování sklenářství tabulovými skly, 

rekonstrukce domů) do slepé ulice vždy couvají. Taková je skutečnost a tak to bude probíhat i po rekonstrukci ulice 

i když to není v souladu odpovídajícími dopravními předpisy. Obratiště nelze zvětšit a nákladní auta se zde neotočí. 

 Vjezd do ulice by se neměl couvajícím nákladním vozidlům po rekonstrukci ulice zhoršit. Předložený návrh ale 

současný stav zhoršuje – je navržen malý poloměr vjezdového oblouku. Průběžná Hruborohozecká ulice je zde 

oproti u ostatních rekonstruovaných ulic zúžená na přilehlé straně o šířku chodníku a proto je ztížen manévrovací 

prostor při zacouvání do ulice Čistá.  

Parkovací pruhy, které jsou navrženy před řadovými domy, končí na levé straně cca 25 m od vjezdu. Pokračuje 

ozeleněný ostrůvek stejné šířky, na který navazuje užší ozeleněná plocha až k vjezdu. Jedná se o nevhodné řešení. 

V celé délce ulice jsou parkovací pruhy, které se budou prakticky využívat i jako chodníky a najednou „chodník“ 

před vjezdem zmizí a chodci budou vykázány do nebezpečné vjezdové části vozovky. V prostoru ozeleněné plochy 

u vchodu do domu parkuje návštěva a také terénní pečovatelská služba při ošetřování pacienta v domě. 

 

Opět doporučuji parkovací pruhy provést formou mírně zvýšeného chodníku se šikmým nášlapným obrubníkem 

v celé délce ulice. Při vjezdu do ulice by byl chodník zúžen podle šířky nyní navržené ozeleněné plochy. 

Současné chodníky jsou využívané ve dne jen nárazově k parkování. Tak tomu bude i po rekonstrukci. Obyvatelé 

ulice při chůzi preferují chodník, zvláště u vjezdové části z bezpečnostních důvodů.  

 

Současné dispoziční řešení (chodník, vozovka) slouží ke spokojenosti obyvatel už 47roků. Rekonstrukce ulice by 

neměla stávající stav zhoršovat. 

 

Problematika byla diskutována s obyvateli ulice na osobním setkání. 

 

Odvodnění zpevněných ploch veřejných komunikací bude podrobněji navrženo v následujícím stupni 

dokumentace, kapacita odvodnění bude ověřena výpočtem. Zatékání na pozemky bude zamezeno 

pomocí spádování zpevněných ploch směrem od vjezdů. Příslušné spádování bude ve výkresech 

naznačeno. 

 

Součástí dopravního řešení bude zákres tzv. vlečných křivek, které prověří možnosti vjezdu do ulic včetně 

větších vozů (svoz odpadů, zimní údržba, hasiči apod.)  
 



Dotaz 21 

 
 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

Děkujeme za upozornění ohledně zakreslení plynové přípojky – bude rovněž prověřeno. 

 



 

 
Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

  



 

Dotaz 22 
 

Dobrý den  

 

Č.P. 321, 711/212, 561 

Pokud by nastala varianta vytvoření chodníků, ráda bych rozšířila nájezd ke garáži až k 

sousednímu pozemku 711/211, 672. 

 

V budoucnu se bude za námi v zahrádkách stavět a nejspíš nebude možné jezdit autem na náš 

pozemek zezadu. Pak budu muset pokácet stromy u domu a na svůj pozemek vjíždět z Mírové 

ulice. Vzhledem k tomu, že máme jen branku a přímý vjezd do garáže, tak bych potřebovala 

rozšířit nájezd ještě vedle garáže až k sousednímu plotu. 

 

Probírala jsem situaci s panem architektem, vše si zapsal, ale v návrhu je jen vjezd do garáže a 

rozšíření tam vyznačené není. 

 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 

Dotaz 23 
 

 

Dobrý den,  

rády bychom se vyjádřily k plánované rekonstrukci.  

Stávající stav této komunikace a chodníků je více, jak 40 let starý. Zajisté si jisté úpravy 

zaslouží. Návrh nám přijde vzhledem k počtu vozů v rodinách nevyhovující. 

Novou úpravou se situace v dané lokalitě podstatně zhorší (navrhované zatravňovací ostrůvky). 

Naše připomínka se týká parcely č.850/6 č.p.356 - před domem je v plánu zatravněný ostrůvek 

a pod vjezdem do garáže, parkovací pruh (zatravněná dlažba) max. pro dvě auta. Též máme v 

rohu parcely umístěn pomník z 2. svět. války. 

Zmíněný ostrůvek zasahuje do vozovky a sousedé z domu č. parcely 650 č.p. 346 budou mít 

obtíže při vyjíždění z vrat - mají ho přímo proti vjezdu. 

Neumíme si představit situaci v létě, natož v zimě, kdy nebude kam nahrnout sníh z chodníků 

a vozovka bude zúžena navrhovanými prvky a sněhem. 

Náš návrh by byl, aby zatravněný ostrůvek nahradila parkovací zatravňovací dlažba, bude to 

jistě praktické i po stránce údržby. Pokud by tam byla tráva, kdo zajistí její pravidelné sekání. 

Nevíme, zda i jiní obyvatelé této lokality vyjádřili podobné připomínky k navrhovaným 

úpravám. 

 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

Údržba zeleně – jak nízké, tak vysoké - v zelených ostrůvcích bude zajištěna na základě smlouvy s 

odbornou zahradnickou firmou, stejně jako v současné době (nyní firma Vykrut s.r.o.).  

Dlažbu, stejně jako asfaltové plochy budou udržovat Technické služby Turnov včetně pravidelného úklidu 

a zimní údržby. 

 



Dotaz 24 
 

Dobrý den, 

s poslední fázi projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Mírová souhlasíme a byly bychom rádi a 

prosíme, aby už se nic neměnilo co se týče parkovacích míst a ostrůvku před naším domem čp 278. 

 

Děkujeme. 

Bez odpovědi. 

Dotaz 25 
 

Dobrý den,  

 

chtěla bych požádat za celou naši rodinu o zvětšení parkovacího místa v ul. Mírová před domem 

č.p. 384. 

Už nyní řešíme parkovací místa, každý člen domácnosti vlastní auto a parkujeme i na zahradě. 

Pokud bychom měli před domem o jedno parkovací místo méně, jak je to nyní naplánované, 

byl by to pro nás problém.  

Jeden člen domácnosti pracuje v Turnovské nemocnici. Jezdí sanitním vozem, mívá 

24hodinové služby, parkuje tedy vůz i před domem, aby mohl včas vyjet a plánované vymezené 

místo k parkování před domem je právě dost malé. 

Řešením by mohlo být zmenšení "zelené plochy" mezi naším domem (č. p. 384) a vedlejším 

(č. p. 329). 

Víme, že paní XX také požádala o odstranění zelené plochy před domem a bylo jí vyhověno. 

Proto doufáme, že i nám bude vyhověno. 

Děkujeme za odpověď a přejeme hezký zbytek dne. 

 

Možnost navržené úpravy bude prověřena projektantem při zpracování navazujícího stupně projektové 

dokumentace (projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení). 

 


