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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 6. ledna 2016  
(1. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda,  

Martin Krejčí, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Stanislav Šéfr, Ludmila Těhníková Ing. Miroslav Šorejs, 

RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela Weissová, Ing. Eva 

Zakouřilová                                                                      

                                               

Omluveno 9 členů komise: Ing. arch. Petr Cuchý, Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav Drbohlav, Ing. 

arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ing. Pavel Marek, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Zdeněk 

Romany, Ing. arch. Boris Šonský,  

Komise byla usnášení schopná 

 

 

Program: 

1. Strategický plán města Turnova 2013 - 2020 – monitoring Akčního plánu za rok 2015 

2.  Silnice I/35 Turnov  - Úlibice, Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. (dokumentace 
EIA, zpracovatel Evernia s.r.o. Liberec, investor ŘSD ČR Správa Liberec) 

3. Plánovací smlouvy na parkovací místa v Turnově 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba, 

pozemek p. č. st. 292/1, st. 292/3, st. 687, 861/1 v k. ú. Daliměřice, investor: Šroubárna 

Turnov a. s. (projekt Ing. Ondřej Zummer) 

5. Různé: termíny jednání v roce 2016 

 

Průběh jednání: 

1. Strategický plán města Turnova 2013 - 2020 – monitoring Akčního plánu za rok 2015 a 

aktualizace na volební období 2014 - 2020 

 

Dr. Varga informoval o zpracované aktualizaci strategického plánu. Akční plán (dále AP) se 

aktualizuje jednou za dva roky, proto jsme připravili monitoring AP za rok 2015, který zahrnuje 

aktuální stav jednotlivých aktivit ke konci roku 2015. Podíleli se na něm pracovníci a vedoucí 

odborů MěÚ Turnov, VHS Turnov, představitelé sportovních organizací a dalších neziskových 

organizací. Tento stav je výchozím pro celkovou aktualizaci AP na období 2014-2018. Je 

zpracován přehled projektů připravených k realizaci v letech 2016–2017, přehled dokončených 

projektů ze strategického plánu v období 2013-2015 a zásobník projektů 2013–2020. Celkem AP 

sleduje 170 projektů a záměrů. 

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

V diskusi zaznělo: problematika dešťové kanalizace, chodníků, sociálního bydlení, FOKUS – 

rekonstrukce, přístavba domova důchodců Pohoda, bezpečnost dopravy, parkování ve městě a 

zejména parkoviště pro kamiony, cyklostezka Stebenka,  protipovodňová ochrana města, program 

regenerace městské památkové zóny, bývalé kino na Trávnici, dokončení areálu Maškovy 

zahrady 
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2. Silnice I/35 Turnov  - Úlibice, Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. (dokumentace 

EIA, zpracovatel Evernia s.r.o. Liberec, investor ŘSD ČR Správa Liberec) 

 
Ing. Hocke informoval o oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí  „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“. Záměr je liniovou dopravní komunikací, kapacitní 

silnicí I. třídy. Jedná se o přeložku stávající silnice I/35 v úseku mezi MÚK Ohrazenice (u 

Turnova) a MÚK Úlibice (u Jičína). Jde o novostavbu, celou řešenou v nové trase délky přes 32 

km. Záměr je předložen ve dvou aktivních variantách (E1, E2) s odlišným směrovým vedením. 

Varianta E1 má dvě podvarianty (E11, E12) lišící se šířkovým uspořádáním a kategorií. V 

předloženém záměru se objevují dva typy šířkového uspořádání:  

- čtyřpruhová směrově dělená silnice kategorie S 21,5/100 dle  ČSN 73 6101 s omezeným 

přístupem.  

- třípruhová vozovka v uspořádání 2+1 (tzv. vystřídaný třípruh) dle  ČSN 73 6101 v kategorii S 

13,5/90 s neomezeným přístupem.  

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Pekař, pí Weissová,  Ing. Vašák, Ing. Šéfr, Dr. Varga,  

V diskusi zaznělo: kritická místa na trase MÚK Přepeře, mosty přes Jizeru a Libuňku, delší tunel 

Pelešany, preference čtyřpruhu,  MÚK a nájezd v Sobotecké ulici, odvodnění komunikace, MÚK 

Ohrazenice, etapizace stavby, variantní řešení silnice II/283 na Semily a Lomci nad Popelkou, 

MÚK Volavec, MÚK Žernov, problematika obchvatu Rovenska pod Troskami, širší vtahy na 

Liberec a Železný Brod, údolí Jizery a náspy, povodňové modely. 

Po diskusi bylo navrženo usnesení: 

1. Komise rozvoje se přiklání k variantě silnice I/35 jako jižního obchvatu Turnova ve variantě 

uspořádání 2+1 vystřídaný třípruh bez MÚK Sobotecká. 

 Hlasování: 10 pro, 2 proti, 0 zdrželi se 

Usnesení nebylo přijato 

 

3. Plánovací smlouvy na parkovací místa v Turnově 

RNDr. Varga informoval o záměru využít v Turnově institut Plánovací smlouvy na zajištění 

parkovacích míst v centru města. Stavební zákon, zavedl v § 88  nový nástroj do povolovacího 

procesu, a to PLÁNOVACÍ SMLOUVU. Jedná se smlouvu, která je podmínkou pro vydání 

územního rozhodnutí v případě, že investiční záměr klade takové požadavky na veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a 

zařízení nebo úpravy stávajících realizovat. 

Pokud z prostorových, architektonických nebo urbanistických důvodů nelze řešit parkovací místa 

v odpovídající kapacitě na vlastním pozemku stavby, lze nová nebo chybějící místa vytvořit jinde 

i na cizím pozemku. Výsledkem procesu uzavírání těchto typů plánovací smlouvy bude kumulace 

účelových prostředků na účtu města (ve fondu), z něhož bude financována výstavba novách 

parkovacích stání. 

Diskuse: Dr. Varga, Ing. Hocke,  Ing. Zakouřilová, Ing.Vašák, Ing. Veselý, pí Weissová, Ing. 

Pekař, Ing. Carda                                                                       

V diskusi zaznělo: zkušenosti z Uherského Hradiště, problematika centra města, výše vybíraného 

finančního příspěvku, regulativy parkování dle územního plánu, parkovací dům, Havlíčkovo 

náměstí podzemní parkoviště, parkování na sídlištích, Koňský trh. 
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4. Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba, 

v k.ú. Daliměřice, investor Šroubárna Turnov a.s. 

 

RNDr. Varga informoval o dokumentaci pro stavební povolení na stavební úpravy a přístavbu ve  

výrobním areálu firmy Šroubárna Turnov. Jedna se o stavbu administrativně – provozního 

charakteru. V časti 1. NP je umístěn provoz navazující na výrobu / skladování a ve zbylé části 

objektu jsou umístěny kanceláře vedeni, obchodu a výroby, vč. sociálního zařízení a technického 

zázemí.  

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Carda 

V diskusi zaznělo: rozšiřování výroby v areálu 

 

5. Různé: termíny jednání v roce 2016 

 3.2., 2.3., 20.4., 18.5. a 15.6. vždy středa od 16:30 hod. na radnici zasedací místnost č. 2015 

 

 

 

Příští jednání komise bude 3. února 2016. 

 

 

 

V Turnově 25.01.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


