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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 25. května 2016  
(5. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 10 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda,  

Ing. arch. Václav Hájek,  Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná,  Ing. Petr Veselý, RNDr. 

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

, 

                                               

 Omluveno 11 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Ladislav Drbohlav, 

Karel Jiránek, Martin Krejčí,  Ing. Pavel Marek,  Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. 

Miloslav Šorejs,  Ing. arch. Boris Šonský, Ludmila Těhníková,    

 

Komise nebyla usnášení schopná 

 

1. Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Mašově, (studie TopDesign Projekty) 

2. Chodník Turnov - Sobotecká ulice, část A a část B, k.ú. Mašov u Turnova, (Profes projekt)  

3. Řešení přestavby křižovatky I/35 a III/2835 u Trevosu v Mašově (Valbek) 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

     4.1. Přístavba provozně administrativní budovy (administrativní budova, spojovací trakt, 

     zpevněná manipulační plocha), pozemek p. č. 322/2, 322/8, 322/7, 2750/11 v k. ú. Turnov,  

     investor: Crytur Turnov s. r. o. (v z. Jiří Procházka) 
 

 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

1. Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Mašově 

Ing. Hocke informoval o záměru rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov. Firmou TopDesign  

Projekty jsou zpracovány dvě varianty dostavby a stavebních úprav stávajícího objektu školy. 

Základní škola je dnes pětitřídní pro 1.– 5. ročník (82 žáků). Budova je s kompletním vybavením, 

školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, dostupnou tělocvičnou a jídelnou. 

Varianta A – inkluzivní pojetí přístavby a rekonstrukce současné budovy, která umožňuje 

navýšení kapacity školy z 90 žáků na 125 žáků a nabízí i její další rozvoj. Přístavba bezbariérové 

jídelny a 2 učeben do stávající školní zahrady. Navýšení kapacity koresponduje s rozvojem 

lokality, výstavbou domů a se zájmem o tuto školu. Na druhou stranu je zde ale otázka, zda 

máme potřebu navyšovat kapacitu školy, když v rámci města není kapacita stávajících škol 

naplněna.  

Navýšení kapacity školy má nevýhodu - stravování by nebylo možné v rámci kuchyně mateřské 

školy (současná kapacita dle hygienických norem je již naplněna). Předpokládaný náklad 29,419 

mil. Kč.  

Varianta D – zachování současné podoby venkovské školy, s důrazem na obnovení původního 

historického vzhledu, udržení typu klasické rodinné školy. Využívá podkroví pro vestavbu 
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družiny a učebny. Tato varianta splňuje všechny zadávací parametry, zachovává plnohodnotnou 

zahradu, neumožňuje navýšení kapacity. Předpokládaný náklad 22,794 mil. Kč. 

 

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Pekař, Mgr. Pokorná, Ing. Vašák, Ing. Veselý, pí Weissová, Ing. 

Hájek, Ing. Carda 

V diskusi zaznělo: provozní propojení ZŠ a MŠ Mašov (společná jídelna), pracovní ZM 

doporučovalo vybudovat výtah pro celou školu a přepracovat architektonický vzhled přístavby, 

vybudování učeben v podkroví není vhodné, je velký tlak na samostatnou výdejnu jídel pro 

školu, škola má dnes u veřejnosti velmi dobré jméno, podstatné zvýšení kapacity sníží její 

„vesnický“ nadstandard, problematika přístavby ZŠ v Alešově ulici v Turnově II (rozšíření pro  

6.- 9. ročník) je vzhledem k dopravě žáků v Turnova II. do centra aktuálnější, rekonstrukce za cca 

30 mil. Kč  je vzhledem k investičním potřebám velkých škol v Turnově nespravedlivá a může 

vést i k tomu, že ze školy vnikne alternativní škola, dnes je cca  50% žáků školy mimo 

Turnovských, po dopracování studie bude další projednání studie v komisi. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

2. Chodník Turnov - Sobotecká ulice, část A a část B, k.ú. Mašov u Turnova  

Ing. Hocke informoval o projektu nového chodníku v Sobotecké ulici. Část A je navržen od 

stávající vlakové zastávky v délce 45,73m. V trase chodníku je navrženo místo pro přecházení 

přes nájezd k budoucímu parkovišti firmy Preciosa. Chodník je navržen v základní šířce 1,5 m 

Příčný sklon je navržen 2,0% směrem do vozovky. Od silnice bude chodník oddělen silničním 

obrubníkem s nadvýšením 120 mm. Od zeleně bude chodník oddělen záhonovým obrubníkem s 

nadvýšením o 60 mm nad plochu dlažby jako přirozená vodící linie.  

Chodník část B je navržen v místě napojení ulice U školy, která je spojnicí do ZŠ Mašov. Na 

začátku této komunikace bude provedena úprava pro realizaci části chodníku v délce 9,5 m. Tato 

část bude ukončena v místě vjezdu do p. č. 297/9. Je zde navrženo místo pro přecházení přes 

silnici k další části chodníku směřující k autobusové zastávce směrem z města.  

Navržena nová část chodníku v délce 53,30 m. 

V této části chodníku se nachází tři vjezdy na pozemky. Chodník je ukončen u stávající 

autobusové zastávky, kde je v tomto místě navržena nová nástupní hrana.  

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Vašák, Dr. Varga, pí Weissová, Mgr. Pokorná 

V diskusi zaznělo: současně bude probíhat IV. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna 

stávajících  9 sloupů za 17  nových sloupů vysokých 6 m, provoz cyklistů a chodců, ochrana 

ptáků před nárazy do skleněných částí autobusových zastávek,  příprava výstavby kanalizace 

z návsi do Sobotecké ulice, podmínky získání dotace na rekonstrukci  a úpravu chodníků. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

 

3. Řešení přestavby křižovatky I/35 a III/2835 u Trevosu v Mašově  

Dr. Varga informoval o přípravě přestavby křižovatky I/35 a III/2835 Valdštejnsko u Trevosu. 

Vzniknou odbočovací pruhy široké 3,25m, místa pro autobusové zálivy široká 4,50m,  nasvícená 

dvě místa pro přecházení, nové chodníky od autobusových zastávek k areálu Trevosu. Plánované 

zahájení podzim 2017, investor ŘSD ČR. Firma Trevos zdemoluje objekty na pozemcích st. 

385/2 a 385/1, kde se předpokládá výstavba  parkoviště pro zaměstnance. Bude zrušen vjezd z 

I/35. Přístup k těmto pozemkům bude z III/2835 – po stávajícím sjezdu. V rámci nasvícení I/35 

bude prověřena možnost napojení na stávající rozvod VO za Trevosem (nyní ve správě obce 
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Mírová pod Kozákovem). Investor plánuje pokácení 3 stromů ve stávající chráněné aleji. Investor 

očekává, že správcem nově vybudovaných chodníků, veřejného osvětlení a vegetačních úprav 

bude město Turnov. 

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

V diskusi zaznělo: kácení 2 lip u polní cesty kvůli rozhledovým poměrům je špatné řešení, 

problematika nových svodidel (oddělení od trati ČD) a bezpečnosti chodců,  

Hlasování: Komise doporučuje zachovat lípy u silnice. 10 pro /0 proti /0 zdrželo se 

Usnesení nebylo přijato, protože komise nebyla usnášení schopná. 

 

4. Přístavba provozně administrativní budovy (administrativní budova, spojovací trakt, 

zpevněná manipulační plocha), investor: Crytur Turnov s. r. o. 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro stavební povolení pro 2017 přístavba nové budovy. 

Záměr nástavby projednávaný na komisi 2.12.2015 nebude realizován. 

Diskuse: Ing. Hocke 

V diskusi zaznělo: nová stavba bude projednána s městským architektem ve vazbě na kontakt 

stavby s centrem města. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

5. Různé – Konělupy svoz domovního odpadu 

ZM 28.4. 2016 rozhodlo o omezení svozu odpadových nádob z 27 lokalit, celkem 75 odpadních 

nádob, které jsou velmi obtížně přístupné a hrozí zde poškození techniky nebo zranění řidičů 

Technických služeb města Turnov. Jedná se také cestu Konělupy podle Jizery  čp. 108 - 117, celý 

úsek se couvá, nelze se otočit, celkem 6 popelnic. 

Členové komise navrhují projednat otáčení svozových aut na soukromém pozemku u posledního 

RD čp. 117. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

 

 

 

Příští jednání komise bude 15. června 2016. 

 

 

 

V Turnově 7.6.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


