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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 20. dubna 2016  
(4. schůze v roce) 

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

Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Ladislav Drbohlav, Ing. arch. Václav Hájek, Martin Krejčí,   Ing. 

Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav 

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

                                               

Omluveno 6 členů komise: Jaroslav Čapek, Karel Jiránek,   Ing. Zdeněk Romany,  Ing. arch. 

Boris Šonský, Ludmila Těhníková,   Ing. Eva Zakouřilová                                                                      

 

Komise byla usnášení schopná 

 

1. Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda (studie 

Profes projekt, spol. s.r.o. Turnov) 

2. Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta řeky,  zvýšení protipovodňové  

ochrany města (realizace akce Povodí Labe, s.p.) 

3. Projektová příprava pro realizaci rekonstrukce ulice Nádražní, Turnov (projekt DÚR, 

PUDIS a.s.) 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Polyfunkční dům - novostavba, Turnov, pozemek p. č. 2715, 2716, 2686/3, 2686/4 

v k. ú. Turnov, investor: Flimex s. r. o. (v z. Project A plus s. r. o.) 

 

 

 

Průběh jednání: 

1. Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov 

Ing. Hocke informoval o záměru přístavby nového pavilonu - 24 lůžek pro osoby s demencí a 

Alzheimerovou chorobou. Studie Profes projektu řeší současně  propojení nového pavilonu na 

domov důchodců Pohoda. Velikost pokojů 25 – 30 m/2 s vlastním příslušenstvím s možností 

využití terasy před okny bytů, jedna společenská místnost s jídelnou, zázemí pro pečující 

personál. Podmínka realizace je dotace.  ZM schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 

práce a sociálních věcí do podprogramu Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

sociálních služeb na projekt „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců 

Pohoda Turnov“, a v případě přidělení dotace vyčlení z rozpočtu města finanční prostředky ve 

výši min. 25% z celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu. Výše nákladů: cca 35 mil. 

– 40 mil. Kč. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Marek, Ing. Cuchý, Krejčí, Ing. Pekař, Ing. Vašák, Ing. Veselý, pí 

Weissová 
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V diskusi zaznělo: nový pavilon vyvolá likvidaci zahrady u městského bytového domu čp. 1001 a 

1002 a tím snížení kvality bydlení pro 36 bytů, využít prostor u stávajících garáží problematika 

sociálního bydlení v Turnově, přestěhovat nájemníky z čp. 1001 a 1002 do DPS Výšinka a 

uvolněný dům zapracovat do areálu domova důchodců, komplikovaný provoz stávajícího 

domova důchodců, zejména parkování a průjezd vozíčkářů areálem, námět zvýšit stavbu o 1 

patro, ekonomika provozu domova důchodců (dnes 71 lůžek), nárůst počtu důchodců ve 

spádovém obvodu Turnova. 

Hlasování: Komise doporučuje přístavbu jako dvoupatrovou 10 pro /4 proti /1 zdrželo se/. 

Usnesení nebylo přijato. 

Komise doporučuje přístavbu mimo stávající zahradu 9 pro /5 proti /1 zdrželo se/.  

Usnesení nebylo přijato. 

  

2. Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta řeky,  zvýšení 

protipovodňové  ochrany města (realizace akce Povodí Labe, s.p.) 

Ing. Hocke informoval o investici Povodí Labe: Zvýšení protipovodňové ochrany města 

zvětšením průtočného profilu mostu (Palackého ulice) a opevněním levého břehu koryta Jizery.  

 Jedná se o zvětšením průtočného profilu mostu a opevněním levého břehu koryta Jizery. Koryto 

se v místě realizace stavby na levém břehu rozšíří o 1,0 m až 10,0 m. Opevnění koryta bude v 

místě rozšíření koryta mezi nátokem do profilu mostu a zaústěním náhonu od MVE provedeno 

jako tížná zeď délky 141,1 m, se zavazovacím křídlem délky 12,9 m. Na tížnou zeď navazující 

břeh v rozšířeném profilu toku nad mostem bude opevněn rovnaninou z lomového kamene v 

délce 98,2 m. Konkrétně dojde k rozšíření koryta v profilu mostu (Palackého ulice) a k opevnění 

nábřeží na levém břehu Jizery v délce 240 metrů. 
Na akci je vybrán dodavatel, v jarních měsících již proběhlo kácení stromů v prostoru 

plánovaného rozšíření koryta. Zahájení stavebních pracích bude v červnu. Pro provedení 

rekonstrukce koryta pod mostem bude třeba snížit hladinu vody ve zdrži o 1,8 metru na dobu cca 6 

týdnů (cca září, říjen). Liberecký kraj projednává nový návrh záplavového území a aktivní zóny 

významného vodního toku Jizera, kde je na prostoru autobusového nádraží Na Lukách aktivní 

záplavová zóna navržena ve větším rozsahu než její současné vymezení. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Krejčí, Ing. Vašák, Dr. Varga, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: zpřístupnění náplavky u Juty, zadána studie využití prostoru mezi Jizerami, 

využití areálu bývalé firmy Chaton pro multifunkční resort Na Lukách, přesun parkujících 

kamionů z prostoru autobusového areálu na Vesecko, problematika protipovodňového valu Na 

Lukách, doporučení zmírnění ostrého rohu začátku štětové stěny jímky u náhonu 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

3. Projektová příprava pro realizaci rekonstrukce ulice Nádražní, Turnov (projekt DÚR, 

PUDIS a.s.) 

Ing. Hocke informoval o přípravě stavby rekonstrukce Nádražní ulice - silnice III/2797 na území 

Turnova a Ohrazenic v úseku od křižovatky Nádražní s ulicí Prouskova až po hranici obcí 

Ohrazenice-Přepeře, součástí je rekonstrukce viaduktu na silnici II/610, Přepeřská ulice. 

Předpokládané zahájení prací je v roce 2017. Liberecký kraj připravuje rekonstrukci silnice 

II/610 v úseku Turnov – Svijany. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Šorejs, Ing. Veselý, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: plánované prohloubení viaduktu na podjezdnou výšku 4,50 bylo  sníženo  na 

hodnotu 4,20 m,  zatrubnění Odolenovického potoka, převod povodňových vod, posun přechodu 

pro chodce (místo pro přecházení) v Prouskově ulici,  posun místa pro separovaný odpad. 
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Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

 

4.1. Polyfunkční dům - novostavba, Turnov, pozemek p. č. 2715, 2716, 2686/3, 2686/4 v k. ú. 

Turnov, investor: Flimex s. r. o. (v z. Project A plus s. r. o.) 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro stavební povolení pro bytový dům. Hlavní náplní 

objektu jsou byty (7 bytových jednotek (5x 2+kk, 2x 1+kk)), které jsou v parteru doplněny o 

nebytové prostory. Předpokládané zahájení výstavby: červenec 2016, končení výstavby: prosinec 

2017. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Hájek, Ing. Cuchý, Ing. Šorejs, Ing. Šéfr 

V diskusi zaznělo: investor musí vyřešit počet míst pro parkování dle regulativu platného 

územního plánu tj. 2  parkovací stání na 1bytovou jednotku,  

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

5.Různé – problematika opravy  havárie plynovodů  ulice Antonína Dvořáka, Sobotecká a 

Palackého. 

 Diskuse: Ing. Hocke, Mgr. Pokorná, Ing. Veselý 

V diskusi zaznělo: neúměrná délka prováděných oprav, rizikový stav křižovatky ulic A. Dvořáka 

a J. Palacha, spojení oprav kanalizace (VHS Turnov), chodníků a opěrné zdi v Sobotecké ulici. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

 

Příští jednání komise bude 18. května 2016. 

 

 

 

V Turnově 6.5.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


