
 Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 1. dubna 2015  
(4. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda, Ing. 

arch. Petr Cuchý,  Ing. Ladislav Drbohlav, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Pavel Marek, 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 8 členové komise: Jaroslav Čapek, Karel Jiránek, Martin  Krejčí, Mgr. Martina  

Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miroslav  Šorejs, Ludmila Těhníková, Daniela  Weissová, 

Komise byla usnášení schopná 

 

Přítomni členové komise pro životní prostředí  8 členů dle prezenční listiny: Ing. Tomáš Tomsa,  

Bc. Zbyněk Báča, Mgr. Miroslav Beran, Mgr. Ondřej Illich, Ing. Jan Mertlík, Mgr. Vít Preisler,  

Iveta Sadecká, Mgr. Jana Svobodová 

Omluveni 4 členové komise: Ing. Petr Halama, RNDr. Otto Jarolímek, Milena Pekařová, Mgr. 

Otakar Špetlík,  

Komise byla usnášení schopná 

 

Hosté z firmy AND, spol. s .r.o. Praha: Ing. arch. Jaromír  Kosnar, Ing. arch. Ondřej Smolík 

 

Program: 

1. Park u letního kina (studie firmy AND, spol. s r.o., investor město Turnov) 

2. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

  2.1. Turnov, Vesecko, OK I/10, osvětlení  křižovatky (projekt firmy Elcenter s. r.o., investor  

         ŘSD ČR) 

  2.2. Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta řeky, změna územního  

       rozhodnutí  (DÚR Povodí Labe, s.p.) 

3. Různé 

 

 

Průběh jednání: 

1. Park u letního kina. Ing. Hocke seznámil členy komise s novou studií městského parku od 

firmy AND, spol. s r.o. Praha, která přepracovala projekt firmy Zahrada, Olomouc s.r.o. z roku 

2010 „Oživení historického jádra města - obnova parku a propojení s centrem, Turnov“. Původní 

projekt předpokládal změnu koncepce parku, velký mobiliář a celkové oplocení parku. Nová 

studie ponechává cestní síť, přináší lokální zlepšení.  Rozsah prací a etapizaci projednal 

s rozhodujícími sousedy parku: Muzeum Českého ráje, Letní kino, SUPŠ a VOŠ Turnov, Žlutá 

ponorka, Bouda Turnov. 

Ing. Kosnar autor studie seznámil z novým úspornějším návrhem řešení parku. Využití dnešního 

stavu a zvýraznění sektorů pro: umění, sport, hřiště a voda, dětské hřiště, nástupní plocha do 

muzea u kamenářského domu. Místo asfaltových cest navrhuje kamenné kostky a mlatové cesty, 

jednotný mobiliář laviček a osvětlení, nový bezbariérový vstup do parku ze Skálovy ulice u 

letního kina. 



 Diskuse: Ing. Hocke, Bc. Báča, Ing. Vašák, Mgr. Illich, Ing. Veselý, Ing. Cuchý, Ing. Marek, 

Ing. Mertlík, Ing. Šonský, Mgr. Preisler, Mgr. Beran, Ing. Pekař, pí Sadecká, Ing. Šéfr,  

V diskusi zaznělo: problematika WC - minimálně otevřít celoročně WC u letního kina, souhlas 

s novými vodními prvky pro děti, do parku se nevejde hřiště na  plážový volejbal (bude 

v Maškovce), problematika zákoutí se sezením pro studenty SUPŠ, prostor u kamenářského 

domu nezvýrazňovat sadovou výsadbou ovocných stromů – celý park je krajinářsky volný, pod 

navrhovanými vodními prvky   u ulice Na Sboře vede optický kabel, zapojit do parku zahradu u 

Žluté ponorky, preferovat mlatové cesty místo cest dlážděných i přes dražší údržbu, zvážit 

obslužnou cestu podél soukromích zahrad v jihovýchodní části parku, pohyb cyklistů v parku, 

stavba nové knihovny u letního kina.  

Po diskusi bylo navrženo usnesení: 

1. Komise rozvoje doporučuje RM podpořit studii „Park u letního kina“  od firmy AND spol. s r. 

o. k postupné realizaci dle finančních možností města. 

 Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se 

Usnesení bylo přijato 

2. Komise pro životní prostředí doporučuje RM podpořit studii „Park u letního kina“  od firmy 

AND spol. s r. o. k postupné realizaci dle finančních možností města. 

 Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se 

Usnesení bylo přijato 

Dílčí hlasování: 

3. Realizovat nové sportovní hřiště také vlevo od cesty na stávající ploše. 

Hlasování: menšina pro 

4. Realizovat v parku vodní prvky pro děti. 

Hlasování: většina pro 

5. Zvýraznit vstup do muzea u kamenářského domu dle nové studie. 

Hlasování: menšina pro 

 

2. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

2.1. Turnov, Vesecko, OK I/10, osvětlení kruhové křižovatky. Ing. Hocke a Dr. Varga 

seznámil členy komise s projektem, na který odbor rozvoje vydává závazné koordinované 

stanovisko. Projekt řeší nové osvětlení (4 kusy svítidel na 10 m stožáru ve středu OK Vesecko) a 

úpravy pro nasvětlení přechodu pro chodce (výměna 2 kusů svítidel na stávajících stožárech) ve 

směru Rohozec – průmyslová zóna Vesecko. 

Diskuse: Dr. Varga,  Ing. Hocke,  Ing. Šonský,  Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: OK by měla působit  také esteticky, v minulosti SUPŠ pořádala výtvarnou 

soutěž na oživení OK ve městě zde byl vybrán návrh T s diamantem jako symbol vstupu do 

průmyslové zóny, jednat s investorem ŘSD ČR úpravě projektu s cílem zlidštit strohé technické 

řešení osvětlení křižovatky. 

 

2.2. Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta řeky. Ing. Hocke a Dr. Varga 

seznámil členy komise s projektem, na který odbor rozvoje vydává závazné koordinované 

stanovisko. Projekt řeší změnu platného územního rozhodnutí z 4.9.2014 na zvýšení 

protipovodňové ochrany města - rozšířením koryta v profilu mostu (Palackého ulice) a k opevnění 

nábřeží na levém břehu Jizery v délce 240 metrů. Část opevnění bude realizována jako tížná zeď a 

část bude provedena rovnaninou z lomového kamene. Změna projektu spočívá v doplnění 

zavazovacího křídla nábřežní zdi v délce 11 m a výšce 3,3 m v místě vyústění náhonu Jizery do 



hlavního toku řeky. Stavbou dojde ke stabilizaci navrženého opevnění Jizery a části stávajícího 

pravého břehu náhonu., realizace v roce 2015 -  2016. 
Diskuse: Dr. Varga,  Ing. Hocke,  Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: rozšíření schodiště u Jizery za mostem, vytvoření přístupných náplavek u 

řeky, protažení cyklo stezky z Dolánek do Maškovy zahrady. 

 

3. Různé: 

Ing. Šonský informoval o jednání s investorem nové polikliniky v Nádražní ulici – dohoda o 

barevném řešení fasády.  

Ing. Hocke informoval o problematice zpracování generelu odkanalizování na Vesecku a  o 

zatrubnění  toku Odolenovického potoka do tzn. Benešových rámů v části od ulice 1.máje pod 

Nádražní ulicí přes Přepeřskou ulici.  Správce toku - Povodí Labe připravuje jejich vyčistění a 

předání Lesům ČR. Akci chce město zkoordinovat s plánovanou rekonstrukcí Nádražní ulice – 

zvětšením průjezdu pod viaduktem ČD v Přepeřské ulici. 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 6. května 2015 od 16:30. 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 3.4.2015                     zapsal: RNDr. Varga 

 

 

 

                                                                       ověřil: Ing. Hocke 


