
 Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 11. února 2015  
(2. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda, Ing. 

arch. Petr Cuchý, Ing. arch. Václav Hájek, Martin  Krejčí, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař,  

Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miroslav  Šorejs, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová, 

František  Zikuda,                                                                                     

                                               

Omluveni 10 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav  Drbohlav, Ing. arch. Václav  Hájek, 

Karel Jiránek,  Mgr. Martina  Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, Ing. arch. Boris  Šonský, Ing. Milan 

Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela  Weissová 

Host: RNDr. Josef Uchytil –Finační výbor ZM 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Investiční priority města 2015-2019 

2.  Poliklinika v Nádražní ulici (seznámení se záměrem) 

3.  Expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje (architektonická studie stavby) 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko (investor VHS Turnov) 

 

 

Průběh jednání: 

1. Investiční priority města 2015-2019. Ing. Hocke informoval o návrhu priorit pro anketu 

zastupitelů viz. rozdělení investice do 10 mil. Kč a nad 10 mil. Kč, jsou zpracovány  přehledy   

investičních priorit za oblast školství, rekonstrukce komunikací a chodníků, občanské 

vybavenosti a dalších drobných akcí. 

Diskuse: Ing. Carda, Ing. Šéfr, pí Těhníková, Ing. Pekař 

V diskusi zaznělo: problematika Zelené cesty na Hruštici, zařazování akcí s dotací EU, 

problematika dešťové kanalizace na Vesecku, v Mašově, na Bukovině, opravy bytových domů v 

Bezručově ulici, restaurace na Šetřilovsku, parkoviště na střeše terminálu, protipovodňová 

opatření na toku Stebenky, další využití budovy bývalého kina Bio ráj.  

 

2. Poliklinika v Nádražní ulici.  Ing. Hocke seznámil členy komise se záměrem pana Berana na 

realizaci polikliniky s lékárnou a prodejnou zdravotnických potřeb v Nádražní ulici u terminálu. 

Diskuse: Ing.arch. Cuchý, Ing. Pekař, pí Těhníková, Ing.arch. Carda, Ing. Šéfr, Dr. Varga, Ing. 

Hocke 

V diskusi zaznělo: problematika parkovacích míst v lokalitě u terminálu, potřeba dalších lékáren 

ve městě, pro konkrétní posouzení nutno předložit výpočet potřeby parkovacích stání dle ČSN a 

systém odvodnění ploch 

 



3. Expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje. Ing. Hocke seznámil členy komise s 

Architektonickou studií stavby od Ing. arch. Z. Slámy zpracovanou pro investora akce - 

Liberecký kraj. 

Diskuse: Ing.arch. Cuchý, Ing.arch. Hájek, Ing. Marek, p. Zikuda, Ing. Pekař, Dr. Varga 

V diskusi zaznělo: prodej městského domu (dnes odbor dopravy) a jeho zapojení do nové 

expozice, problematika zrušení atria u obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou jako 

společenského centra, propojení venkovní a vnitřní expozice, význam umělé jeskyně a výstavních 

polygonů, připomenout původní šatlavu v objektu bývalého soudu, z dokumentace není zcela 

zřejmé architektonické pojetí hmot ze dvora čp.72, otázka přirozeného osvětlení a větrání 

expozičních prostor (možno doplnit žaluziemi), exteriérová horolezecká stěna nebude funkční, 

nutno komplexně řešit átrium (stromy, stupně směrem ke Kamenářskému domu, navazující 

schodiště na stávající cestní síť) 

 

4. Rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko. Ing. Hocke seznámil členy komise s projektem 

Ing. Koldovkého pro investora VHS Turnov, vedle rekonstrukce 3 vodojemů  vzniknou nové 

zpevněné komunikace a 4 parkovací stání.  Stavební záměr je v souladu s platným územním 

plánem a odbor rozvoje města na něj vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko. 

Diskuse: pan Zikuda, Ing. Hocke 

V diskusi zaznělo: původní vizualizace byla přepracována, stávající věžový vodojem bude dále 

hlavní dominantou Károvska, nutno předložit výsledné perspektivy návrhu, diskuze o zbytečně 

velkých zpevněných plochách 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 4. března 2015 od 16:30. 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 19.2.2015                     zapsal: RNDr. Varga 

 

 

 

 

ověřil: Ing. Hocke 

 


