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   Zápis  

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

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

Ing. arch. Petr Cuchý, Jaroslav Čapek, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina 

Pokorná, Ing. Miroslav Šorejs, Ludmila Těhníková, Ing. Petr Veselý RNDr. Miroslav Varga, Ing. 

Milan Vašák,  

                                               

Omluveno 9 členů komise: Ing. Ladislav Drbohlav, Karel Jiránek, Ing. Pavel Marek, Martin 

Krejčí,  Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. arch. Boris Šonský, Daniela Weissová, 

Ing. Eva Zakouřilová                                                                      

 

Komise byla usnášení schopná 

 

 

Program: 

1. Připravované stavby města na rok 2016 

2. Studie parkoviště  na pozemku p.č. 1427/1 v k.ú. Turnov (za objektem Vesna)  
3. Záměr soutěže na  zpracování projektu na dostavbu Městského divadla Turnov  
4. Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda  
5. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

5.1. Bytový dům v ulici Palackého, čp. 212, Turnov (bývalé rychlé občerstvení Alfa), pozemek p. 

č. 255  v k. ú. Turnov, investor: Tomáš Červený 

Stavební úpravy a udržovací práce čp. 2219, Turnov, Trávnice, pozemek p. č. 381/4, 381/3 

v k. ú. Turnov, investor: Ráj Zahrádkářů Turnov, s. r. o. 

 

 

Průběh jednání: 

1. Připravované stavby města na rok 2016 

Ing. Hocke informoval o připravovaných stavbách města v letošním roce: lávka pro pěší přes 

náhon Jizery u autobusového nádraží, veřejné osvětlení u hřiště v Mašově, lávka pro pěší na 

Šetřilovsku, chodník Přepeřská ulice 2. etapa, rozvaděč elektřiny na náměstí Českého ráje,  

rekonstrukce veřejné osvětlení od zámku na Malý Rohozec, rozšíření silnice do Mokřin, chodník 

Výšinka, rampa ze Studentské ulice k MŠ Alešova 1140 (Dřevěnka), oprava chodníku 

v Sobotecké ulici, oprava střechy v ZŠ Žižkova, rekonstrukce přízemí v ZŠ Alešova, výměna 

kotlů v ZUŠ Turnov, výměna  výtahů v objektu DPS Granátová, úprava náměstí Českého ráje, 

oprava kaple na hřbitově v Mašově, realizace inženýrských sítí na Hruštici, regenerace 

panelového sídliště U Nádraží 4. etapa, hřiště s umělým povrchem  FK Turnov, veřejné osvětlení 

a mostek ve Vazoveckém údolí, přechod pro chodce u Žluté ponorky v Husově ulici, DSP na 

rekonstrukci Nádražní ulice, DSP na rekonstrukci Komenského ulice, studie rekonstrukce 

divadla, DSP rekonstrukce Markovy ulice, projekty na výtahy v ZŠ 28. října a ZŠ Žižkova. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

2. Studie parkoviště  na pozemku p.č. 1427/1 v k.ú. Turnov (za objektem Vesna)  

5.2.  
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Ing. Hocke informoval o studii  na parkoviště na pozemcích p.č. 1427/1 a 1427/2  za obchodním 

domem Vesna u Havlíčkova náměstí pro cca 53 stání pro osobní vozidla. ZM 25.02.2016 

schválilo vykoupení pozemků od soukromých vlastníků za 4,5 mil. Kč. Vybudování nového 

parkoviště by mělo částečně uvolnit přilehlé Havlíčkovo náměstí. Předběžná cena za vybudování 

parkoviště se pohybuje od čtyř do šesti milionů Kč. 
Diskuse: Ing. Vašák, Ing. Hocke, Ing. Carda, Ing. Pekař, Ing. Čapek, Ing. Cuchý, Ing. Veselý  

V diskusi zaznělo: propojení parkoviště do ulice 5. května, blízkost školního hřiště ZŠ 28. října, 

problematika využití budovy bývalého Telecomu na Havlíčkově náměstí a parkování v centru 

města, vytlačování parkování do vnitrobloků znamená úbytek zeleně v centru města, studie na 

podzemní parkoviště na Havlíčkově náměstí odhadovala investiční náklady na nereálných 50 mil. 

Kč - skutečný odhad je cca 100 mil. Kč. 

 

Usnesení: Komise rozvoje podporuje záměr vybudování parkoviště za Vesnou na pozemcích p.č. 

1427/1 a 1427/2 v k.ú. Turnov. 

Hlasování: 12 pro /0 proti /0 zdrželo se/. Usnesení bylo přijato.  

 

3. Záměr soutěže na  zpracování projektu na dostavbu Městského divadla Turnov  

Ing. Hocke informoval o záměru poptávky je zpracování návrhu dostavby Městského divadla 

v Turnově, ul. Trávnice č.p. 670. Požadavky zadavatele jsou: Hlavní přístup bude z ulice 

Trávnice, popř. Lad. Petrnouška. Vyřešení vstupu do objektu i pro imobilní (možnost 

bezbariérového přístupu).  Celkově vyřešit vstupní prostor v divadle (šatny, bar, foyer atd.). 

Vyřešit kapacitu WC pro diváky. Do řešení zahrnout i prostory před divadlem a dvorek divadla. 

Vyřešit také prostor před divadlem (nástupní a výstupní prostor pro návštěvníky divadla, zeleň, 

lavičky atd.). Do tohoto řešení lze zahrnout i sousední objekt č.p.151 (ovocný bar), který je 

majetkem města Turnov. Vzhled původní stavby divadla zachovat, pozdější přístavby je možné  

 upravit. 

Diskuse: Ing. Hocke, Těhníková,  Ing. Cuchý, Ing. Pekař, Ing. Vašák, Dr. Varga, Ing. Veselý, 

Mgr. Pokorná 

V diskusi zaznělo: otevřená architektonická soutěž je pro zadavatele drahá (až 750 000 Kč), 

výhodnější je vyzvat 3-4 architekty (cca 100 000 Kč), námět zapojit do zpracování Fakultu umění 

a architektury Technické univerzity Liberec, odhad stavebních prací je 40-60 mil. Kč. 

 

Usnesení: Komise rozvoje podporuje záměr otevřené architektonické soutěže na zpracování 

návrhu dostavby Městského divadla v Turnově. 

Hlasování: 3 pro /5 proti /4 zdrželo se/. Usnesení nebylo přijato.  

 

4.1. Bytový dům v ulici Palackého, čp. 212, Turnov (bývalé  rychlé občerstvení Alfa), 

pozemek p. č. 255 v k. ú. Turnov, investor: Tomáš Červený 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro stavební povolení pro bytový v Palackého ulici č.p. 

212.  Projekt řeší v přízemí prodejnu se zázemím, ve 2. nadzemním podlaží 2 byty a ve 3 

nadzemním podlaží 2 byty. Na objektu bude obnovena původní secesní fasáda. Dle dodatečných 

informací plánuje investor v přízemí realizovat provozovnu casina Magic Planet. 

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

V diskusi zaznělo: investor již v Turnově provozuje hernu Joker – Akvárko, Nádražní ulice č.p. 

1123, v Palackého ulici č.p. 216 je sportbar AlCapone – U Čerta, nedaleko ve Hluboké ulici č.p. 

146 je nonstop bar Slavie. Je vhodné mít v centru města, v městské památkové zóně, kousek od 

divadla a synagogy další nonstop hernu? 
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Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

Stavební úpravy a udržovací práce čp. 2219, Turnov, Trávnice, pozemek p. č. 381/4, 

381/3 v k. ú. Turnov, investor: Ráj Zahrádkářů Turnov, s. r. o. – Kamil Tyrychtr 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro stavební povolení pro dům v Palackého ulici 

č.p.473 – bývalá prodejna Semena, hnojiva – Pokorný Zdeněk.  Projekt řeší rozšíření stávající 

prodejny přes dvůr do ulice Trávnice.  Do budoucna by v přízemí celého domu měla vzniknout 

obchodní pasáž. V podkroví bude skleník pro rozpěstovávání semenáčků. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

Bod programu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 
byl odložen na příští jednání komise 
 

 

  

 

Příští jednání komise bude 20. dubna 2016. 

 

 

 

V Turnově 7.3.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 

4.2.  

 

 

 
 

 


