
 Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 3. června 2015  
(5. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 18 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda, Ing. 

arch. Petr Cuchý, Ing. Ladislav Drbohlav, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Pavel Marek, Martin  

Krejčí, Mgr. Martina  Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miroslav  Šorejs, Ing. Jaromír Pekař,  

Ing. Stanislav Šéfr, Ing. arch. Boris  Šonský, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr 

Veselý,  Ing. Eva Zakouřilová, František  Zikuda,                                                                                     

                                               

Omluveni 4 členové komise: Jaroslav Čapek, Karel Jiránek, Ludmila Těhníková, Daniela  

Weissová, 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. „Studie  proveditelnosti kapacitní silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice“ projednání 

technická studie silnice I/35 (S5)  od firmy Valbek Liberec 

2. Rekonstrukce krajské silnice III/28315 v Turnově, v ulici Na Kamenci, havarijní oprava sítí 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. Dům s rehabilitačním centrem a bydlením v Tázlerově ulici v Turnově 

4. Dokončené a připravované stavby města v roce 2015 

 

 

Průběh jednání: 

1. „Studie  proveditelnosti kapacitní silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice“ 

 Ing. Hocke představil závěry ze zpracované studie proveditelnosti souboru staveb uceleného tahu 

rychlostní silnice S5 (R35) v úseku MÚK (křižovatka R10 x R35) Ohrazenice až MÚK(budoucí 

křižovatka R35 x I/16) Úlibice. Posuzováno bylo 6 variant, které se liší šířkovým uspořádáním, 

návrhovou rychlostí a způsobem vedení trasy. Studie doporučila sledovat trasu rychlostní silnice 

R35 v severním koridoru dle platného Územního plánu Turnov. Výsledná zpracovaná trasa bude 

zapracována jako územní rezerva do probíhající aktualizace Zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje.  

ŘSD ČR správa Liberec byla pověřena zabezpečením předinvestiční přípravy souboru staveb  

silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice a proto zadá v letošním roce zpracování dokumentace EIA. 

Na základě zadání Ministerstva dopravy ČR budou posouzeny v procesu EIA dvě trasy: 

1. Kombinace variant R 21,5/100 a S 13,5/90 v úseku Turnov – odbočka na Semily: čtyřpruhové 

uspořádání R 21,5/100, v úseku odbočka na Semily – Úlibice: uspořádání 2+1 S 13,5/90.  

2. Varianta S 13,5/90: třípruhové uspořádání S 13,5/90 v celé trase. 

Je patrná snaha Libereckého kraje o dopravně rychlé zpřístupnění Semilska a Jilemnicka. 

Liberecký kraj letos zadá studii komunikací, které by měly na novou S5 navazovat a bude je 

posuzovat v rámci jednoho řízení EIA. Pro zastupitele města je zde zásadní otázky: 

- zda trvat v rámci budování S5 v úseku Turnov,Kyselovsko – Žernov na jižním obchvatu 

města 



- zda podpořit S5 pouze v úseku Turnov, Kyselovsko – Žernov bez jižního obchvatu města 

- zda setrvat na trvalém odmítání této komunikace na katastru 

- jaký druh šířkového uspořádání podporujeme 

- jaké ochrannými opatřeními jsme ochotni případný souhlas podmínit – delší tunel, zeleň, 

protihluková opatření 

 

Diskuse: Dr. Varga,  Ing. Hocke,  Ing. Vašák, Mgr. Pokorná, Zikuda, Ing. Šonský, Ing. Veselý,  

Ing. Cuchý, Ing. Šéfr, Ing. Carda 

V diskusi zaznělo: realizace silnice až po roce 2025, rozšíření stávající I/35  (narovnání esíček Na 

Kamenci) je horší varianta než nová trasa,  přeložka  koryta Libuňky by umožnila prodloužení  

navrženého 800m tunelu Pelešany,  nezatracovat čtyřpruhovou variantu a držet v Územním plánu 

Turnov územní rezervu pro čtyřpruh, MÚK Přepeře rozděluje krajinu, MÚK Ohrazenice zhorší 

sjezd u Fordu, ale zklidní provoz v Nádražní ulici, dopravní modely potvrzují smysl vedení 

silnice II/283 z MÚK Valdštejnsko na MÚK Volavec resp. na Lestkov. 

 

Po diskusi bylo orientačně hlasováno: 

1. Komise rozvoje doporučuje RM podpořit realizaci kapacitní silnice S5 (I/35) jako Jižní 

obchvat Turnova současně s realizací nové trasy silnice II/283 přes katastry obce Mírová pod 

Kozákovem. 

 Hlasování: 14 pro 

K tomuto bodu se komise vrátí na zářijovém jednání. 

 

2. Rekonstrukce krajské silnice III/28315 v Turnově, v ulici Na Kamenci, havarijní oprava 

sítí 

Liberecký kraj provádí v rámci rekonstrukce silnice Na Kamenci odstranění havarijního stavu 

nestabilního svahu v délce 224m, VHS Turnov současně provádí opravu vodovodu, město opravu 

chodníku. 

Diskuse: Dr. Varga,  Ing. Hocke, Ing. Vašák, Mgr. Pokorná, Zikuda 

V diskusi zaznělo: vyřešit odbočení vpravo na silnici I/35 ve směru  z Výšinky do centra alespoň 

pro osobní auta, kanalizace z Perlové ulice pro 5 RD je bez dokumentace. 

 

3. Dům s rehabilitačním centrem a bydlením v Tázlerově ulici v Turnově 

Na projekt se projednává koordinované závazné stanovisko, souhlas vydal Národní památkový 

ústav – územní odborné pracoviště v Liberci, současné projektové dokumentaci předcházela 

studie firmy Fokus. 

Diskuse: Dr. Varga, Ing. Hocke, Ing. Šonský, Ing. Hájek, Ing. Marek, Krejčí, Ing. Cuchý, Ing. 

Šéfr, Ing. Pekař 

V diskusi zaznělo: v územním plánu nemáme řešeny intenzity, dům působí masivně má moc 

teras, objekt by měl zachovávat kontakt s parterem, když chceme zachovat centrum obydlené, 

musíme povolovat bytové domy, ale hledání rovnováhy je složité. 

 

4. Dokončené a připravované stavby města v roce 2015 

Ing. Hocke seznámil členy komise s stavbami města, které se v současnosti realizují: nová 

kompostárna na Vesecku bude od 29.06.2015 uvedena do zkušebního provozu, parkoviště pod 

Valdštejnem dokončení stánku výběrčího a 2 WC, komunikace Na Sboře, park na Hruštici ve 

Zborovské ulici, pěší cesta přes Kotlerovo nábřeží, zpřístupnění Mariánského hřbitova, 

zahajované stavby: Sportovní ulice, vodovodní řad v Sobotecké ulici, rekonstrukce ulice Výšinka 



a Na Kamenci, ZŠ Alešova - jídelna, MŠ Zborovská -WC, MŠ 28.října - zahrada v přírodním 

stylu, veřejné osvětlení Vazovec, Daliměřice a Malý Rohozec. 

 

 

Příští jednání komise bude v září 2015. 

 

 

 

V Turnově 29.06.2015      zapsal: RNDr. Varga   

        

                                         ověřil: Ing. Hocke 


