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Zápis  

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

 
Přítomni dle prezenční listiny 13 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Zdeněk 
Bičík, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jiří Klápště, Ing. arch. Vladimír 
Kučera, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Dagmar Šrytrová, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr 
Veselý, Petr Weiss, Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová  
 
Omluveno 7 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Lukáš Fapšo, Karel Jiránek, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Pavel Marek, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, František Zikuda  
 
Komise byla usnášení schopná. 
 
Program komise: 

1. Návrh Změny č. 5 Územního plánu Turnov, zpracovatel SAUL  Liberec, Ing. arch. 
Jiří Plašil 

2. Pořízení  Změny č. 6 Územního plánu  Turnov – areál Dioptry, zpracovatel MA 
Martina Urbanová  

3. Ověřovací studie hmotového řešení ÚS Durychov – ulice Slunečná a U Tří 
svatých, zpracovatel Ing. Eduard Žaluda 

4. Zásady pro výstavbu na území města Turnov, zpracovatel  Ing. arch. Zdeněk 
Bičík  

5. Manuál pro vytváření veřejného prostoru v Turnově, zpracovatel Ing. arch. 
Zdeněk Bičík 

6. Komplexní revitalizace náměstí v Turnově, zpracovatel Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. 
7. Různé  - termíny jednání komise v roce 2022 

      

1. Změna č. 5 Územního plánu Turnov 

Dr. Varga informoval o postupu zpracování změny č. 5.  Zpracovatel odevzdal návrh pro 
veřejné projednání. Pořizovatel vypíše projednání na 7. února 2022. Změnou č. 5 se 
mění celá podkapitola Silniční doprava: ÚP upřesňuje koridor kapacitní silnice S5 
vymezený v PÚR ČR a ZÚR LK – koridor S5_D01C úsek Ohrazenice – Turnov – 
Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK. Kapacitní silnice včetně souvisejících staveb 
je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby (VPS), do VPS jsou zahrnuty veškeré 
pozemky, resp. jejich části dotčené koridory. Změna navrhuje vyřazení koridorů 
územních rezerv ÚR 6, ÚR 7 a ÚR 8 obchvatů centra města z důvodu dlouhodobé 
blokace rozvoje dotčených částí města. 
Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Klápště, p. Kučera, p. Pekař, p. Veselý, pí 
Zakouřilová 
V  diskuzi zaznělo: podrobnost regulativu pro dopravní plochu železnice Turnov – Jičín, 
možnost zachovat alespoň jednu z dnešních tří variant územních rezerv pro 
vnitroměstskou komunikaci umožňující odklon silniční dopravy z centra města:  ÚR 6 
(koridor pro stavbu severozápadního obchvatu s napojením na ulici Žižkovu v 
Metelkových sadech), ÚR 7 (koridor pro stavbu severozápadního obchvatu s napojením 
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na ulici Žižkovu u služebny Policie ČR) a ÚR 8 (koridor pro stavbu komunikace údolím 
Stebenky s napojením na ulici 28. října u nemocnice). 
Orientační hlasování o tom kterou územní rezervu z územního plánu vypustit: 
ÚR 6 - Hlasování:  7 pro, 4 proti,  2 zdrželi se 
ÚR 7 - Hlasování:  11 pro, 0 proti,  2 zdrželi se 
ÚR 8 - Hlasování:  4 pro, 5 proti,  4 zdrželi se 
ÚR 8 v úseku ulice Na Házce, Pod Stránkou –  Antonína Dvořáka ponechat jako 
územní rezervu v ÚP 
Hlasování:  13 pro, 0 proti,  0 zdrželi se 
 
2. Pořízení  Změny č. 6 Územního plánu  Turnov – areál Dioptry 
Dr. Varga informoval o postupu pořizování změny č. 6. Navrhovatel Změny (majitel 
Dioptry Turnov.) plánuje, že na pozemcích vybuduje bytové domy o 140-150 bytech  ve 
4 objektech. Pozemky jsou v dosahu inženýrských sítí a jsou dostupné po veřejné 
komunikaci z ulice Sobotecká. Návrh nevyvolává vymezení nové zastavitelné plochy, 
ale plochu přestavby. Potřebu úpravy lze považovat za prokázanou, protože návrh byl 
předběžně několikrát konzultován se samosprávou města a městským architektem. 
Zásadní pro změnu funkční plochy z ploch Průmyslová výroba a sklady na plochy 
Bydlení smíšené budou názory a požadavky samosprávy města, odborné řešení 
zpracovatele změny územního plánu a projednání s dotčenými orgány. 
Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Kučera 
V  diskuzi zaznělo: podpora pořízení Změny a vazba na připravovaný záměr 
Výzkumného centra TOPTEC Turnov. 
 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala návrh na pořízení Změny č. 
6 ÚP Turnov a doporučuje RM  schválit Zadání (obsah) Změny.  
Hlasování:  13 pro, 0 proti,  0 zdrželo se 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Ověřovací studie hmotového řešení ÚS Durychov – ulice Slunečná a U Tří 
svatých, 
Dr. Varga informoval o zpracované studii – zhodnocení dopadů započaté bytové 
výstavby v ulici Slunečná na okolí. V místě křížení ulic Slunečná a U Tří svatých, v ploše 
označené v územním plánu BS-Z245, je územní studií navržena maximální podlažnost 
objektu 2 nadzemní podlaží + 1 ustupující podlaží. Řešené území je dlouhodobě určeno 
k rozvoji městské bytové zástavby. Vliv nového bytového domu na charakter území 
nelze hodnotit podle jeho současného stavu, bez zohlednění souvislostí a budoucího 
rozvoje zástavby. Návrh výšky zástavby vychází z návazností na širší okolí a zohledňuje 
morfologii terénu. 
Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Hájek, p. Klápště, p. Kučera, p. Pekař, p. 
Veselý, pí Weissová 
V  diskuzi zaznělo: historie přípravy území pro bytovou výstavbu od roku 1996, vazba na 
projektovanou bytovou výstavbu v ulici Rubínová, příprava realizace veřejného 
prostranství před hvězdárnou.  
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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4. Zásady pro výstavbu  na území města  Turnov 

Ing. arch. Bičík informoval o pokračování zpracování Zásad, které mohou řešit 
nedostatek parkovacích míst zejména v centru města. 
Diskuze: p. Hocke, p. Bičík, p. Cuchý, p. Pekař, pí Šrytrová, p. Veselý, p. Weiss, pí 
Zakouřilová 
V diskuzi zaznělo: příspěvek investorů na řešení nerealizovaných míst pro odstavování 
a parkování vozidel bude dobrovolný, předpoklad vzniku Fondu rozvoje města, který byl 
zřízen za účelem financování investic do veřejné infrastruktury - parkování vozidel, 
námět na zonaci ve městě, formulace podmíněného souhlasu města by měla být vázána 
na zaplacení příspěvku do Fondu. 
 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala návrh Zásad a doporučuje 
RM  schválit materiál  v oblasti parkování dle diskuze.  
Hlasování:  13 pro, 0 proti,  0 zdrželo se 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Manuál pro vytváření veřejného prostoru v Turnově 
Ing. Hocke a Ing. Bičík  informovali zpracovaném  pracovním Manuálu, který navrhuje 
sjednotit městský mobiliář ve městě. Manuál by měl složit Technickým službám města, 
odboru správy majetku a projektantům jako pomůcka na zkvalitnění péče o veřejný 
prostor města. 
Diskuze: p. Hocke,  p. Bičík, p. Cuchý,  p. Hájek, p. Kučera, p. Pekař,  pí Šrytrová,  p. 
Veselý 
V diskuzi zaznělo: podpora navrženému postupu. 
 
Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala návrh Manuálu a 
doporučuje RM  schválit projednanou verzi  Manuálu.  
Hlasování:  13 pro, 0 proti,  0 zdrželo se 
Usnesení bylo přijato 
 
6. Různé  - termíny jednání komise v roce 2022: 
5. ledna a 2. února od 16:00 v zasedací místnosti č.215 
 
Bod jednání: Komplexní revitalizace náměstí v Turnově byl odložen na příští jednání 
komise. 
 
 
Příští komise bude ve středu 5.1.2022. 
 
 
 
V Turnově 15.12.2021     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 
 


