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 Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 30. září 2015  
(6. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 8 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda, Ing. arch. 

Václav Hájek, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Jaromír Pekař, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan 

Vašák, Daniela Weissová,                                                                                   

                                               

Omluveni 14 členové komise: Jaroslav Čapek, Karel Jiránek, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Ladislav 

Drbohlav, Ing. Pavel Marek, Martin Krejčí, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miroslav Šorejs, Ing. 

Stanislav Šéfr, Ing. arch. Boris Šonský, Ludmila Těhníková, Ing. Petr Veselý, Ing. Eva 

Zakouřilová, František Zikuda 

Komise nebyla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Technická studie: „Jižní sjezd  ze silnice I/10, I/35 na  silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v  

Turnově“ od firmy Valbek Liberec 

2. Územně plánovací dokumentace: „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání“ od firmy 

SAUL Liberec 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. Multifunkční resort Na Lukách, Turnov, investor Finapra a.s. 

3.2. Areál Struhy, sociální zařízení a klubovna, investor Klub lyžařů Turnov 

4. Různé 

 

Průběh jednání: 

1. Jižní sjezd  ze silnice I/10, I/35 na  silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v  Turnově  
 Ing. Hocke představil závěry ze zpracované studie „Jižního sjezdu“. Příjezd do průmyslové zóny 

Ohrazenice -Turnov ze směru od Prahy nebo Liberce a výjezd ze zóny směrem na Jičín je dnes 

možný pouze buď přes silnici III/2797 tj. Nádražní ulici a Fučíkovu ulici v Turnově anebo přes 

silnici III/2797, III/28729 a místní komunikaci v Ohrazenicích. 

Vymístění provozu nákladní dopravy do a z areálu Grupo Antolin Turnov a areálu Silnice LK z 

Nákladní a Fučíkovy ulice v Turnově a místních komunikací v Ohrazenicích je možné zajistit 

dostavbou pravé větve mimoúrovňové křižovatky tj. větve na straně Turnova. Studie prověřila 

variantu přestavby křižovatky. V současné době (do 16.11.2015) zpracovává firma Valbek také 

dopravní model. V rámci zpracování dalšího stupně dokumentace (DUR, kterou zadá ŘSD ČR) 

bude zpracována podrobná hluková studie s návrhem protihlukových opatření. 

Součástí stavby bude nová protihluková stěna podél I/10 a protihluková stěna podél nové větve 

křižovatky. Mezi Fučíkovou ulicí, ulicí Bedřicha Smetany a větví křižovatky je navržen zemní 

val, který bude v celém rozsahu osázen stromy. Tvar zemního valu upřesní hluková studie. 

Fučíkova ulice je napojena do navrhované větve úrovňovou stykovou křižovatkou. Délka 

napojení je 35 m, šířka vozovky je 6,0 m. 
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Mezi podjezdem pod I/10 a začátkem úpravy Fučíkovy ulice bude v délce 72 m provedena 

rekonstrukce krytu stávajícího chodníku. 

Celková délka Fučíkovy ulice od křižovatky s Nádražní ulicí po křižovatku s ulicí Bedřicha 

Smetany je 580 m. Po realizaci pravé větve mimoúrovňové křižovatky silnic I/10 a III/27828 

dojde k podstatnému snížení dopravní zátěže ve Fučíkově ulici a to hlavně o dopravu ze směru od 

Liberce a Prahy směrem do průmyslové zóny Ohrazenice - Turnov. 

Na přerozdělení dopravních zátěží objednalo ŘSD ČR, Správa Liberec zpracování dopravního 

modelu, který bude podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a to 

zejména zpracování hlukové studie, návrhu protihlukových opatření a posouzení dopadů na 

zklidnění provozu ve Fučíkově ulici. 

V rámci technické studie jsou navržené úpravy Fučíkovy ulice ve stávajícím profilu a ve stávající 

niveletě. Fučíkova ulice má navrženou zklidněnou zónu s omezením rychlosti na 40 km/hod a s 

omezením vozidel do 3,5 t s dodatkovou tabulí „Dopravní obsluze vjezd povolen“. 

Křižovatky ulic Fučíkova/Bedřicha Smetany, Fučíkova/Máchova, Fučíkova/Vrchlického a 

Nerudova mají navrženou zvýšenou křižovatkovou plochu cca o 3 cm. Na těchto zvýšených 

křižovatkových plochách jsou navrženy i přechody pro pěší. 

Bez zvýšené křižovatkové plochy je navržena křižovatka Fučíkovy ulice s ulicí Boženy Němcové 

a ulicí Karolíny Světlé. U těchto křižovatek je navržená směrová a šířková úprava napojení ulic 

Boženy Němcové a Karolíny Světlé. 

Definitivní podoba prvků zklidnění Fučíkovy ulice bude součástí dokumentace pro územní 

rozhodnutí a bude vycházet ze zpracovávaného dopravního modelu. Současně s technickou studií 

Jižního sjezdu byla zpracována pro ŘSD ČR studie nájezdu „u Fordu“ na silnici I/10, I/35 

v Ohrazenicích. Obec Ohrazenice požaduje současně s realizací Jižního sjezdu realizaci nájezdu  

u Fordu. Komise pro rozvoj na svém jednání 7.1.2015 přijala usnesení: 1. Komise rozvoje 

doporučuje RM zajistit současnou realizaci staveb nájezdu u Fordu a sjezdu a nájezdu ve 

Fučíkově ulici na silnici I/35. 

 

Diskuse: Dr. Varga, Ing. Hocke, Ing. Vašák, Ing. Hájek, Ing. Carda 

V diskusi zaznělo: nevhodnost realizace kruhového objezdu, zklidnění provozu v Nádražní ulici,  

problematika výkupu domu čp. 1248, parkování kamionů u čerpací stanice Kontakt, projednávání 

záměru s občany 14.10.2015, vymezení dopravních ploch v platných územních plánech Turnova 

a Ohrazenic. 

 

2. Aktualizace č.1  Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu 

na udržitelný rozvoj území pro společné jednání  
RNDr. Varga informoval o průběhu procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje (dále jen AZÚR LK) byla zahájena další etapa, kterou je projednání jejího prvního 

pracovního návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj 

území. Společné jednání k návrhu AZÚR LK proběhne 9.10.2015. Město Turnov uplatnilo své 

připomínky k aktualizaci ZÚR LK dne 30.08.2013  na základě jednání ZM  dne 29.08.2013. 

Komise pro rozvoj projednávala tuto problematiku na svém jednání 2.8.2013.  Pro Turnov je 

důležité sledovat navržené řešení koridoru kapacitní silnice S5 (R35) Ohrazenice - Úlibice, 

koridoru silnice II/283 Turnov – Semily a koridoru železničního spojení Praha – Liberec. 

 

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

V diskusi zaznělo: 9.10.2015 proběhne v Liberci společné jednání k Aktualizaci č. 1 ZÚR LK, 

termín pro připomínky je do 23.10.2015, problematika variant vedení krajské silnice II/283 
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katastry obce Mírová pod Kozákovem  a Radostná pod Kozákovem, napojení Turnova na novou 

zkrácenou železniční trať ČD Praha – Mladá Boleslav -  Příšovice – Čtveřín – Liberec. 

 

Odbor rozvoje města podá připomínku k AZÚR s požadavkem na zapracování územní rezervy 

pro trasování obchvatové komunikace II/283 v úseku Valdštejnsko – Kvítkovice – křižovatka U 

Kříže, dle Dopravní a technické studie variant řešení obchvatu Turnova (AF-CityPlan, červen 

2014). 

 

3.1. Multifunkční resort Na Lukách, Turnov, investor Finapra a.s. 

RNDr. Varga informoval o zpracované dokumentaci pro územní řízení, která byla předložena 

k vydání závazného koordinovaného stanoviska MěÚ Turnov. 

 

3.2. Areál Struhy, sociální zařízení a klubovna, investor Klub lyžařů Turnov 

RNDr. Varga informoval o zpracované dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby, která 

byla předložena k vydání závazného koordinovaného stanoviska MěÚ Turnov. 

Komise vyslovila zklamání nad architektonickým řešením objektu sociálního zařízení a 

klubovny. Je to výzva pro městského architekta.  

 

4. Rozestavěné stavby města v roce 2015 

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

kluziště v Maškově zahradě (slavnostní otevření 28.10.2015), nová fasáda na divadle, 

komunikace Na Sboře, zpřístupnění Mariánského hřbitova, Sportovní ulice - navýšení 

parkovacích míst, 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 4. listopadu 2015. 

 

 

 

V Turnově 6.10.2015      zapsal: RNDr. Varga   

        

                                         ověřil: Ing. Hocke 


