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Vyhodnocení pro čistopis studie H

Rekapitulace projednání:
1.10.2021 prezentace komisím rozvoje města a životního prostředí - na základě podnětů situace upravena
6.10.2021 aktualizovaná Situace (po projednání v komisích) zveřejněna na webu města
11.10.2021 veřejná prezentace Studie II na sídlišti za účasti zástupců města a architektů

Výchozí situace prezentovaná na webu města a následně na veřejné prezentaci. 
K této situaci se vztahují podněty uvedené v tomto dokumentu.
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Podněty ke studii
A) Podněty obyvatel - oficiálně zaslané na e-mail k tomu určený
B) Podněty obyvatel - zaznamenal investor po jednání na sídlišti
C) Podněty obyvatel - interní poznámky z jednání AND
D) Podněty dopravní komise z 20.10.2021
E) Nový dendrologický průzkumu - 11/2021 Ing. M. Součková

Dále jsou uvedeny podněty od občanů (zaslané mailem) ke studii představené na veřejné prezentaci 11. října 2021 a 
následně vyvěšené na webu města. Zvýraznění žlutě, komentář červeně a výřezy ze studie jsou doplněny od AND, 
Text červeně bold obsahuje návrh vypořádání podnětu.



A - Podněty obyvatel - oficiálně zaslané na e-mail k tomu určený

Mail 01 
From:
Dobrý den.
K doplnění Vašeho návrhu navrhuji:
1. Mezi stromy nad kotelnou je několik laviček bez přístupové cesty. Navrhuji doplnit pěšinu k nim z pěšiny od 
popelnic u domu čp. 1802 s pokračováním k okraji nového parkoviště se 7 stáními na straně u kotelny. Podobný 
podnět padl také od několika obyvatel při veřejném jednání na sídlišti Místo je využíváno staršími obyvateli
k posezení jako takzvaný „parčík". Ve studii bude zkratka a lavičky doplněno.
2. V nově navrhovaném hřišti a případně v zeleni mezi domy 1449/1450 a 1800/1801 instalovat několik posilovačích 
strojů pro starší děti i dospělé. Na základě vyhodnocení podnětů obyvatel k první studii v roce 2020 nebude do 
prostoru mezi domy 1449/1450 a 1800/1801 umisťován žádný herní ani sportovní prvek Do prostoru uvažovaného 
rozšíření hřiště lze doplnit příDadné posilovači prvky.
S pozdravem,
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Výřez ze situace AND 2021_10_06_Turnov_Přepeřská_STUDIE2_SITU_NÁVRH_po_komisi.pdf

Mail 02 
From:
Dobrý den,
s novou verzí návrhu úprav plně souhlasím. Dobrá práce. Myslím, že změna je potřeba. Chápu starší občany co 
nechtějí změny, ale nová křižovatka v sídlišti, výhybna, která slouží i jako zpomalení průjezdu, zamezení průjezdu aut 
před domem u Univeru, atd. jsou kroky správným směrem.
Snad jenom jedna drobnost. Myslím, že by v rozšíření hřiště byl dobrý pingpongový stůl. Ten by se dal asi i umístit v 
jiném části sídliště, nemusel by být nutně u hřiště.
Píšu asi po termínu, ale mvslím. že můj email není tolik zásadní.
S pozdravem
V blízkosti uvažovaného rozšíření hřiště nebo na jiném vhodném místě lze doplnit ping-pongový stůl.
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Mail 03 
From:
Dobrý den,
zasílám připomínky k návrhu regenerace sídliště Přepeřská.
Celkem zasílám 1x textová zpráva a 6x výkres.
S pozdravem,

Dobrý den,
dovoluji si Vám představit svou představu na uspořádání prostoru „uvnitř" sídliště Přepeřská. 
Bydlím na sídlišti od roku 1980 a to zcela jistě ovlivňuje můj pohled. Nejsem projektant, ani 
stavební inženýr, natož architekt a proto jsem volil jen jednoduchou úpravu stávajícího výkresu.
V celkovém pohledu na „nynější" návrh se sídliště mění na parkoviště. Na sídlišti jsou dvě místa, 
na kterých se lidé ještě jakž takž scházejí: za prvé na lavičkách v parčíku u kotelny (přes den starší,
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(prostor „parčíku" bude zachován a lavičky a pěšinka budou doplněny vzhledem k podnětům i ostatních obyvatel a 
na základě nového dendrologického vyhodnocení dřevin v tomto místě)
za druhé na dětském hřišti (to by bylo třeba také zrevitalizovat) a propo, viděl jsem v Praze na Milánské ulici 
hezké hřiště s umělým povrchem, trampolínami, bloby a kvalitním oplocením, chybí jen nakreslený 
(zalitý) skákací panák. Je umístěno hned vedle „normálního" hřiště, tak jako na našem sídlišti a hádejte, kde bylo více 
dětí? Toto by měla být jedna z priorit regenerace sídliště, bez ohledu na ostatní!!! A co kdyby se pár tělocvičných 
prvků pro odrostlejší mládež, které byly v „původním" návrhu, umístilo na pozemek č.p.1991 ?! Otázka na investora 
Pozemek 1991 je mimo řešené území studie II. Tento pozemek je dle naších informací určen k vytvoření zelené 
bariéry od budoucí komunikace, ale teoreticky by se v budoucnu nějaká menší skupinka solitérních fitness prvků dala 
mezi stromy umístit.
Ještě k pěšinkám, ty si lidé vyšlapou vždy, bez ohledu na přání nebo záměr kohokoli, tak by se mohla tato „vůle lidu" 
respektovat. Dále bych zmínil otázku odpadů - sběrných míst a kontejnerů. Vypadá to strašně a bude hůř. Město se
domnívá, že když bude odvážet odpady méně často, tak lidé budou produkovat méně odpadu. To je řešení....To
jsem odbočil, lidem na sídlišti spíše vadí vzhled a bordel na sběrných místech, takže je třeba upravit
sběrná místa tak, aby to trochu vypadalo a snížil se počet kontejnerů. Estetická i kapacitní hlediska
určitě splňují zapuštěné kontejnery. Ve studii je zatím uvažováno s klasickými nadzemními kontejnery, protože toto
řešení je technicky zaručeně možné a zajišťuje bezpečnou prostorovou rezervu pro eventuální podzemní systémy.
Jako zajímavá alternativa se také jeví polopodzemní kontejnery, které by mohly být na sídliště adekvátním řešením.
Možnosti použití polopodzemních kontejnerů budou prověřeny v dalším stupni projektu zejména v závislosti
na možnosti obsluhy Technických služeb. Umístil jsem proto v zemi zapuštěné kontejnery na plasty, papír a sklo
na jedno místo pro celé sídliště (v současnosti dvě místa vzdálená od sebe cca 50 kroků) viz
obr. A2. Příloha „A2“ v podkladech k dotazu chybí, zřejmé se myslí „B1“. V současném návrhu jsou na skoro stejném
místě umístěny kontejnery, když se nezakreslí do plánu zapuštěné, tak to nikdy nebude !!! Toto místo je přístupné z
komunikace a i při vykládání kontejnerů je komunikace průjezdná. Ostatní kontejnery je třeba umístit do nějakých
estetických
ohrad, jinak budou putovat, tak jako dnes, z vyhrazených míst na komunikace nebo parkoviště. Se zástěnami 
kontejnerů je ve studii počítáno
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V návrzích (minulém i součastném)nevidím umístění kontejnerů na komunální odpad a bio pro dům
č.p. 1696, 1697, 1698. Stanoviště bude u kotelny doplněno. Možná by bylo vhodné vypracovat jednoduchý plánek
s popisem co a kam který dům má ukládat.

A nyní doprava a parkování. Bude fajn, jestli se rozšíří přístupová komunikace do sídliště, dle současného návrhu, 
včetně parkování u domu č.p. 1696,7,8.
Jsem zásadně proti vybudování příjezdu k parkování v prostoru bývalých garáží (zaplať pámbů, že zmizely) 
z komunikace v sídlišti!!! Vždy se tam jezdilo z hlavní od,.chemičky". Těch pár aut, co tam projede na parkoviště, jde 
snad řešit dopravní značkou (např. obytná zóna), nebo rozšířením komunikace, místa je tam dost. Tento požadavek 
zachovat příjezd na parkování vedle čp 1450 od prodejny Univer zazněl důrazně a opakovaně na veřejném 
projednání od mnoha obyvatel. Jako architekti stále nerozumíme smyslu tohoto přání. Pokud je možný příjezd po 
standardní vnitřní komunikaci v sídlišti považujeme za zbytečné snižovat bezpečnost chodců před čp. 1449 a 1450. 
Nicméně je prostorově příjezd od Univeru možný tak, jak je dnes situace zakreslena. Navrhujeme ve studii zachovat 
příjezd na plochu z vnitřní komunikace. Rozhodnutí o konkrétním finálním řešení příjezdu navrhujeme 
ponechat na další stupeň projektu, kde se vyjádří odbor dopravy a dopravní policie. V tuto chvíli jsou prostorově 
v situaci oba způsoby příjezdu možné.
Někdo s delšími prsty nutí projektanty cpát další auta do sídliště, jinak to nevidím. Jsem proti účelově vzniklé (nájezd k 
parkování v místě bývalých garáží) ,,vyhybně"před domem 1802,3. Místo nájezdu na parkovací plochu bývalých 
garáží je vhodně a logicky využito pro výhybnu, která zde má své opodstatnění. Vnitřní komunikace je mírně zatočená 
a bez výhybny v navrženém místě hrozí „couvání1' aut protože se jejich řidiči vzájemně neuvidí před najetím do 
zúženého pruhu. „ Slepé" sídliště musí fungovat jako kruhový objezd (kdo jede po kruháku, má přednost před tím, kdo 
na něj přijíždí), kdo jede ze sídliště, musí mít přednost před tím, kdo do něho vjíždí, jinak se to ucpe. Moje řešení (viz 
obr. B1) zamezuje ,,křížení" dopravy a zároveň umožňuje obsluhu zapuštěných kontejnerů, bez omezení dopravy.
Toto řešení je v principu možné a vždy lze k němu v dalším stupni projektu přistoupit (záleží na konečném stanovisku 
dopravní policie a odboru dopravy). Dle skici je na vnitřní komunikaci snížen počet podélných stání (tak důrazně 
požadovaných obyvateli). Případné zdržení dopravy stojícím vozidlem TS při obsluze kontejnerů nepovažujeme v této 
lokalitě za zásadní problém.
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Ještě k parkovacím místům místo kotelny a u ní.
Navrhované řešení je elegantní takřka ideální, ale ta cena, to bude pálka na jednu garáž, to si jen tak 
někdo nekoupí. Dovolil jsem si navrhnout (viz obr. C1), sice né tak kapacitní, zato jistě cenově
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Konkrétní řešení eventuálního parkovacího domu místo části zrušené kotelny bude řešeno v dalším stupni projektu na 
základě vyhodnocení technických a ekonomických možností.

Ještě chci upozornit na parkování u trafostanice, co ochranná pásma? Parkovat vedle TS je možné. V případě údržby 
si správce zajistí zábor.
A už dost. S pozdravem

PS: obr. A,B,C - výřez originál návrhu 
obr. A1

B - Podněty obyvatel - zaznamenal inevstor po jednání na sídlišti
B1 - dopravní řešení hlavní příjezdové komunikace (i zda se hodně diskutovalo, zda parkovací pruh nenechat po 
jedné straně - přehlednost apod.)
Ve studii je navržena vnitřní příjezdová komunikace jako jednopruhová obousměrná s parkovacím pruhem pro 
podélné stání. Prostřídání stran pro pruh pro podélná stání vhodně vytváří místo takzvané „výhybny", kde se de iure 
jedná o úsek dvoupruhové komunikace. Prostřídání stran parkování navíc vhodně reaguje na místa potřebná pro 
zastavění vozidel TS pro kontejnery. Vzhledem k tomu, že komunikace není na přímé linii, ale je mírně zatočena, 
hrozí, že pokud by se vytvořil parkovací pruh pouze na jedné straně bude chybět místo pro vyhnutí se vozidel, která o 
sobě nebudou vědět při najetí do komunikace. Tomuto zamezit by se dalo, že by v rámci parkovacího pruhu musela 
být místo dvou podélných stání na délce min 12m udělaná skutečná výhybna (tam ale velmi reálně hrozí, že se na ní 
bude parkovat).
B2 - zvážit zda nepustit automobily na smíšenou komunikaci u čp. 1449, 1450
Viz. také odpověď na Mail 03. Fyzicky a technicky bude nájezd na tuto cestu možný (sanitka, stěhování, apod., 
zamezení např. ručně sklopným sloupkem). Pro běžný průjezd vozidel zde nevidíme důvod. Příjezd na parkoviště na 
ploše původních garáží lze logicky udělat z vnitřní komunikace sídliště. Navíc uvažujeme o zbytečném zajíždění od 
Univeru po „chodníku" před čp 1449, 1450 na parkoviště v momentu, kdy zde bude „plno" a vozidlo se bude muset
vracet. Pokud se řešení navržené ve studii ukáže pro většinu obyvatel i nadále jako neakceptovatelné, lze 
samozřejmě velmi snadno v návrhu přistoupit k řešení dle obyvatel. Navrhujeme počkat v dalším stupni PD 
na názor Dopravní policie a Odboru dopravy.
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B3 - měli bychom odstínit zahrady stav. rodinných domů od parkovacích míst
Na jednání byl tento podnět vznesen v souvislosti s rodinným domem čp 1305 u nové parkovací plochy u autobusové 
zastávky. Dle aktuální situace návrhu je mezi plotem soukromého pozemku a novou plochou parkoviště volný pruh 
šířky 1m Tento pruh bude osazen stříhaným živým plotem a bude tak zajištěna kultivovaná pohledová bariéra 
V případě nedostatečnosti opatření lze jednoduše v dalším stupni projektu ubrat jedno stání a parkovací plochu zkrátit 
a volný pruh šířky cca 3,5m osadit masivnější zelenou výsadbou
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Výřez ze situace AND 2021_10_06_Turnov_Přepeřská_STUĎIE2_SITU_NÁVRH_po_komisi.pdf

C - Podněty obyvatel - interní poznámky z jednání AND
(uvedené podněty nebyly nikde zveřejněny a jedná se pouze o interní záznam po jednání s veřejností, něco bylo 
vysloveno nahlas veřejně a něco pouze osobně)
1) Horní průjezd u garáží š 6m je málo, protože když se tam otevřou vrata (stará dvoukřídlá) tak se tam šatně 

zajíždí, bude potřeba tento pás rozšířit a více jít do zeleně.
Plocha bude rozšířena na 6,5m

2) Dolní plocha u garáží, tvoří se louže před plechovými garážemi (jsou tam svody, chybí drenáž ...)
Není předmětem řešení ve studii. V dalším stupni se povrch vyspáruje směrem k potoku

3) Zkratka u kotelny ze severu kolem modřínu chybí v návrhu - používá se 
Bude doplněno do studie. Viz. také mailové podněty.

4) Zkratka od západu kolem kotelny ke garážím - chybí v situaci 
Bude doplněno do studie.

5) Příjezd na parkovací plochu u čp 1450 všichni jednoznačně chtějí příjezd od autobusové zastávky (jsou nějak 
zvyklí a chtějí to tak.. určitě), tím se uvolní místo na podélné stání na příjezdové cestě.
Po zvážení navrhujeme ponechat řešení v prezentované studii. Viz. odpovědi na Mail 03 a podnět B3.

6) Další kolmá stání do vnitrobloku mezi čp 1450 a 1801 nedávat a nechat jak je v návrhu.
7) Pozice kontejnerů asi OK, skladba se ještě bude vyvíjet podle aktuální situace (kartony, kovy atd...) ale teď jde o 

princip, taky se do budoucna uvažuje o podzemních)
8) Zelená plocha před kotelnou (severně) je malý „parčík“ využívaný místními, tady je škoda do toho jít s auty a 

parkováním, asi zachovat.
Ve studii bude upraveno, tak aby zůstal místním oblíbený „parčík". Viz. také Mail 01 a 03.

9) Cesty v zeleném vnitrobloku jsou úplně zbytečné, vůbec nikdo tam tak nechodí, stačí pár laviček, nedělat cesty. 
Podnět neakceptujeme U hřiště možná malý přístřešek proti dešti - starosta -zahlasujte v participativním 
rozpočtu a máte ho tam příští rok, OK

10) Nová lávka přes Odolenovický potok - super, spokojenost
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D - Podněty dopravní komise z 20.10.2021

2. Studie revitalizace sídliště Přepeřská
Ing. Arch. Bičík představil aktuální stav přípravy revitalizace sídliště Přepeřská.
V diskuzi zaznělo, kolik tam je parkovacích míst. Z důvodu udržitelnosti předchozího projektu 
nebylo možné zasahovat do prostora sídliště. Záměrem revitalizace je také zjednodušení pohybu 
vozidel se záměrem lépe komunikačně prostor garáží se parkovacími plochami a prostor 
parkovacích ploch 11a ulici Přepeřská.

Korespondenční připomínka Petra Štěpánka:
Do vylil. č.298/2009 Sb o obecných technických požadavků na výstavbu se již dostala (platí od 
března) novela č.266/2021 Sb. ohledně elektromobility viz odkaz na vyhlášku 
https://w\vw.zakonyprolidi.cz/cs/2021 -266
Znamená to. že v našem případě je nutné sphiit § 48b a mít min. 1 stání s dobíječkou a 20% stání s 
kabeláží pro budoucí umístění dobíječek. Stání pro nabíjení má min. šířku 3.5m. Prosím o 
zapracování do PD.

Návrh 11a usnesení:
Dopravní komise bere na vědomí revitalizaci sídliště Přepeřská s tím. že doporučuje pracovat 
v tomto prostora se „Zónou 30" a zokrahováním dopravy v prostora u garáží a 11a propojeni s ulicí 
Přepeřská.
Hlasování:
10 pro. 0 proti. 0 zdržel se
Usneseni nebylo přijato z důvodu nedostatečného počtu členu pro usnášení se.

DO - Dopravní komise .... Doporučuje pracovat v tomto prostoru se „Zónou 30“
Ve studii počítáme s tím, že sídliště bude v režimu ZÓNA 30. Z dopravního hlediska je to správné řešení. Naopak 
dnešní „obytná zóna“ v daném území nemá opodstatnění.

D1 - zokruhování u garáží se myslí prověřit prostor u těch dlouhých dvoupodlažních garáží pod čp. 1804, zda by 
nebyla možná propojka z horní úrovně do spodní na konci garáží
Technicky a dopravně by tato úprava byla proveditelné. Byla by to jednopruhová obousměrná komunikace s předností 
pro vozidla jedoucí zdola.
Viz. situace „2022_01_31b_Turnov_Přepeřská_STUDIE2_SITU_NÁVRH_prověření podnětů.pdf' s touto úpravou a 
výřez níže.
Rozumíme jisté praktičnosti řešení, ale z urbanistického hlediska to nedoporučujeme. Byla by škoda, kdyby se 
„zelený" konec u garáží vyplnil poměrně robustním tělesem vozovky navíc prostorově komplikovaným (ostrá zatáčka 
na prudkém stoupání). Taková vozovka by pro chodce vytvořila do určité míry bariéru v místech, kde už jsou 
plánovány pouze pěší cesty v zeleni směrem k potoku. Po prověření propojku mezi úrovněmi garáží 
nedoporučujeme.
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D2 - napojení na ulici Přepeřská se myslí jakási "úniková" (klidně jednosměrná) propojka z toho dlouhého parkoviště 
před čp 1805-1808 směrem do Přepeřská mezi prodejnou univer a čp 1449
Technicky a dopravně by tato úprava byla proveditelná
Tak jak je na situaci úprava zakreslena je možný průjezd pouze pro osobní vozidlo
Viz. situace „2022_01_31b_Tumov_Přepeřská_STUDIE2_SITU_NÁVRH_prověření podnětů.pdf" s touto úpravou a 
výřez níže
Z urbanistického hlediska tuto úpravu nedoporučujeme. Tak jak jsou plochy ve studii navrženy, bude zajištěn 
pohodlný výjezd ze sídliště i přesto, že se jedná o slepou ulici. Navrhovanou úpravou by se sice docílilo rychlejšího 
výjezdu z parkoviště, ale také by se výrazně snížila bezpečnost na komunikaci směrem k autobusové zastávce
Po prověření propojovací komunikaci mezi parkovištěm u čp 1805-1808 a plochou před prodejnou Univer 
nedoporučujeme.
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Výřez ze situace AND: 2022_01_31b_Turnov_Přepeřská_STUDIE2_SITU_NÁVRH_prověření podnětů.pdf

E - Nový dendrologicky průzkumu - 11/2021 Inq, M. Součková
Jako nový podnět pro úpravu studie je použit dendrologický průzkum.
Navržené úpravy v prezentované studii veřejnosti nejsou v zásadní kolizi s cennými dřevinami.
Strom č.116 před kotelnou v takzvaném „parčíku" byl navržen k pokácení a dle průzkumu se jeví jako cenný. Návrh 
bude upraven tak aby mohl být strom zachován. Strom kryje kotelnu a navíc jeho zachování odpovídá i požadavku 
obyvatel zachovat tento „parčík" a výjimečně zde neustupovat parkujícím autům. Do situace bude převzat návrh 
kácení, tam, kde to již nebylo navrženo z důvodu úprav parteru.
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