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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 3. února 2016  
(2. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 15 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda, 

Ing. arch. Petr Cuchý, Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav Drbohlav, Ing. arch. Václav Hájek, 

Ing. Pavel Marek, Martin Krejčí, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miroslav Šorejs, 

RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová                                                                      

                                               

Omluveno 6 členů komise: Karel Jiránek, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, Ing. arch. 

Boris Šonský, Ludmila Těhníková, Ing. Petr Veselý 

Komise byla usnášení schopná 

 

 

Program: 

1. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy v Turnově 

2. Rekonstrukce Palackého ulice Turnov, investor KSSLK, projekt AF-CityPlan Praha 

3. Připravované stavby města na rok 2016 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. SFS intec s. r. o., Vesecko 500, výrobní hala č. 3, v k. ú. Daliměřice, investor: SFS intec, s.  

        r. o. , projekt  Profes projekt, s. r. o.  

4.2. SLUNCE VŠEM - nástavba odlehčovací služby Turnov,  v k. ú. Turnov, investor: Slunce  

       Všem, zapsaný spolek, projekt Profes projekt, s. r. o.  
 

 

 

Průběh jednání: 

1. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy v Turnově 

Ing. Hocke informoval o matriálu projednávaném v RM k záměru prodeje městských pozemků 

v lokalitách Výšinka Rubínová ulice, Hruštice ulice TGM a lokalita Nádražní ulice proluka u 

kubistického domu. Na lokalitu Rubínová ulice a ulice U Tří svatých je zpracována objemová 

studie (Ing. arch. Šonský 07/2012), která řeší podrobnou regulaci. 

Diskuse: Čapek, Ing. Pekař, Ing. Hocke, Ing. Cuchý, pí Weissová, Ing. Vašák, Ing. Šéfr, Ing. 

Zakouřilová, Ing. Hájek, Dr. Varga 

V diskusi zaznělo: prodej pozemků spolu se studií, soutěžit záměr prodeje přednostně pro lokalitu 

Výšinka, poptávka je spíše po malých bytech 2+1, 2+kk, lokalita Hruštice je složitá – odpor 

stávajících vlastníků RD proti záměru výstavby vícepodlažních bytových domů, lokalita 

Nádražní vyžaduje podrobnější regulaci, problematika parkovacích stání, prostor pro občanskou 

vybavenost v nových bytových domech. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení, nicméně komise doporučuje RM prodej 

pozemků se studií a připravit nejdříve lokalitu na Výšince. 

 

 

2. Rekonstrukce Palackého ulice Turnov, investor KSSLK, projekt AF-CityPlan Praha 

Ing. Hocke informoval o projektové dokumentaci na rekonstrukci Palackého ulice v úseku od 

mostu přes Jizeru po ulici Trávnice cca 360m, výměna stávajících kostech za „tichý“ asfalt, 
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vybudování parkovacích stání a rozšíření chodníků. Silnice je v majetku Krajské správy silnic 

Libereckého kraje. Požadavek na zklidnění vzešel z měření hluku, které prokázalo překročení 

hlukových limitů.  Krajská silnice leží v městské památkové zóně a státní orgán památkové péče 

s odstraněním kostek nesouhlasí. 
Diskuse: Ing. Vašák, Ing. Hocke, Ing. Pekař, Ing. Hájek, Ing. Cuchý, pí Weissová, Čapek, Ing. 

Šéfr, Dr. Varga,  

V diskusi zaznělo: výměna kostek jen v části Palackého ulice, předláždění chodníků, 

problematika 8 nových stromů, plánovaná přeložka kanalizace VHS Turnov 

Po diskusi proběhlo orientační hlasování:  

1. Tichý asfalt v celé Palackého ulici  –   hlasování: 12 pro -  většina  

2. Výsadba 8 nových stromů v Palackého ulici  –  hlasování: 5 pro - menšina   

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení, nicméně se komise většinově shodla na tom, 

aby v rámci rekonstrukce Palackého ulice byly stávající kostky vyměněny za tichý asfalt. 

 

 

3. SFS intec s. r. o., Vesecko 500, výrobní hala č. 3, v k. ú. Daliměřice, investor: SFS intec, s. 

r. o. , projekt  Profes projekt, s. r. o.  

 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na stavbu  výrobní haly 

č.3 v areálu firmy SFS intec v průmyslové zóně Vesecko - funkční plocha VP-Z421. Nová hala 

má rozměry 67,4x121,4 m a  výšku 11,2m. Současně vznikne manipulační plocha 34x45m. 

Realizací záměru dojde k navýšení kapacity zpracování kovů o 4800 t/rok tj. o 300% a nárůstu 

počtu zaměstnanců o 35 ze 117 na 152. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, pí Weissová, Ing. Pekař, Ing. Šéfr                                                                       

V diskusi zaznělo: zásobení vodou celé průmyslové zóny (PZ), řešení odvádění dešťových vod 

přes retenční nádrže, nádrže na požární vodu, nárůst dopravy a potřeba výstavby přístupového 

chodníku z Hrubého Rohozce do PZ, nový nájezd do PZ. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

4. SLUNCE VŠEM - nástavba odlehčovací služby Turnov,  Brigádnická ulice 2260, 

investor: Slunce  Všem, z. s., projekt   Profes projekt s. r. o. 

 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní a stavební řízení na nástavbu stávajícího 

objektu Centra denních služeb spolku Slunce všem v Brigádnické ulici. Stavbou vznikne 

venkovní schodiště, výtah a nástavba 2NP, zastavěná plocha se zvětší z 184m2 na 239,3m2. 

Nástavba bude sloužit na odlehčovací služby pro hendikepované klienty. 

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Cuchý, Ing. Pekař, Ing. Šéfr 

V diskusi zaznělo: občanská vybavenost v Turnově 2, záměr rozšíření ZŠ Alešova, rekonstrukce 

hřišť u haly TSC Turnov, řešení příjezdu Brigádnickou ulici a problematika parkovacích ploch. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

Bod programu: Připravované stavby města na rok 2016 byl odložen na příští jednání komise. 

  

 

Příští jednání komise bude 2. března 2016. 
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V Turnově 5.02.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


