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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 15. června 2016  
(6. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 13 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Carda,  

Ing. arch. Petr Cuchý,  Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná,  Ing. Zdeněk 

Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, Ludmila Těhníková,  Ing. Petr Veselý, RNDr. 

Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák,  

 

                                               

Omluveno 8 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav Drbohlav, Ing. arch. Hájek,  Karel 

Jiránek, Martin Krejčí, Ing. arch. Boris Šonský, Daniela Weissová,  Ing. Eva Zakouřilová                                                                     

,  

 

Hosté: Ing. arch. Z. Pobišová, Ing. V. Salaba  - TopDesign projekty Vlastibořice 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

 

Program: 

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

2. Palackého ulice - III/28314 snížení hlukových emisí z dopravy   (AF- CityPlan) 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. SFS intec s.r.o., Vesecko 500, Turnov, výrobní hala č. 3 

3.2. Zateplení bytového domu Granátová 1899, 1900 a 1901 Turnov 

3.3. Rekonstrukce objektu A8 v areálu Multifunkčního resortu Na Lukách, Měšťanský 

pivovar Turnov, a. s. 

3.4. Vodohospodářské sdružení Turnov - intenzifikace ČOV 

3.5. Městský park Turnov (u letního kina), etapa 1 - sportovní část 

 

 

Průběh jednání: 

1.Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Mašově, studie zpracovaná projektantem: TopDesign 

Projekty Vlastibořice, investor: město Turnov. 

 

Projektanti Ing. arch. Z. Pobišová, Ing. V. Salaba  informovali o doplněném projektu 

rekonstrukce ZŠ Mašov: 

Varianta A – návrh inovativní - moderní, inkluzivní pojetí přístavby a rekonstrukce současné 

budovy. Nevýhodu spatřujeme ve větším zásahu do prostoru školní zahrady. Předpokládaná výše 

nákladů celkových 29,4 mil. Kč. 

Varianta D – návrh konzervativní - zachování současné podoby venkovské školy, s důrazem na 

obnovení původního historického vzhledu, udržení typu klasické rodinné školy Tato varianta 

splňuje v naprosto minimálním rozsahu zadávací parametry, zachovává plnohodnotnou zahradu. 

Předpokládaná výše nákladů celkových 22,8 mil. Kč. 
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 Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Pekař, Mgr. Pokorná, Ing. Romany, Ing. Vašák, Ing. 

Veselý, Ing. Šéfr 

V diskusi zaznělo: obecně  komise rozporuje výši investičních nákladů směřujících ke škole se 

100 žáky (původní zadání škola pro 40 dětí) a samotný stavební program. Nemá problém s 

opravou školy a případně minimální přístavbou. 

V případě předložených návrhů bojuje s architektonickým pojetím navázání přístavby –

necitlivostí vůči staré ZŠ. Ve své podstatě pak při komplexnosti návrhu – výtah do všech podlaží, 

toalety ve všech podlažích nevylučuje ani stavbu zcela nového objektu. To je  otázkou dalších 

finančních prostředků. 

Hlasování: Varianta A - výtah jen u novostavby – 6 pro, 

Varianta A – výtah přes všechny podlaží – 0 pro  

Varianta D – bez výtahu + nová WC – 1 pro 

Komise doporučuje odložit řešení rekonstrukce ZŠ Mašov do doby schválení koncepce 

školství v Turnově – 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Palackého ulice – silnice III/28314  Turnov - snížení hlukových emisí z dopravy,  DSP 

zpracovaná projektantem: AF- CityPlan, s.r.o.  ateliér Liberec, investor: Krajská správa silnic 

Libereckého kraje. 

 

Ing. Hocke informoval o projektu  DSP projektové kanceláře AF - CITYPLAN, s.r.o. v 

zastoupení Krajské správy silnic Libereckého kraje, která je investorem stavby "Silnice III/28314 

Turnov - snížení hlukových emisí z dopravy". Předmětem  dokumentace pro stavební povolení je 

rekonstrukce stávající Palackého ulice - silnice III/28314 v Turnově. Jedná se o úsek od mostu 

přes Jizeru po křižovatku s ulicí Trávnice. Celková délka úpravy komunikace je 379 m.  Investor 

žádá město Turnov o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na výše uvedenou stavbu. Stavba 

spočívá v rekonstrukci ulice Palackého v Turnově, kde je navržena celková rekonstrukce 

komunikace včetně odvodnění, s výměnou stávajícího krytu vozovky z žulové dlažby na nový 

kryt z takzvaného „tichého asfaltu“. V rámci stavby budou předlážděny chodníky, budou 

upravena parkovací stání a bude opraven most přes náhon Jizery (ev.č. 28314-3). RM schválila 

8.6.2016 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, 

příspěvková organizace na stavbu "Silnice III/28314 Turnov - snížení hlukových emisí z 

dopravy". Předpokládaná doba realizace 03/2017 až 11/2017. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Vašák, Dr. Varga, Mgr. Pokorná 

V diskusi zaznělo: Chodníky řešit bez pruhů a reagovat na vstupy do objektů a na barevnost 

fasád. Velikost kostek chodníků řešit dle realizovaných rekonstrukcí ve Skálově ulici a v ulici 28. 

října.  Na mostě přes náhon Jizery nenavrhovat vybočení chodníků.  V úseku most - křižovatka 

ulic Koňský trh, Krajířova ulice nenavrhovat obousměrné parkování. Na vjezdu do ulice Koňský 

trh nejsou řešeny rozhledové trojúhelníky. Dořešit plynulost vstupu do ulice Trávnice. 

Městský úřad Turnov – odbor školství, kultury a sportu, jako věcně a místně příslušný úřad na 

úseku státní památkové péče vydal dne 14.4.2016 rozhodnutí, kde hodnotí výměnu stávající 

žulové dlažby za tzv. tichý asfalt z hlediska státní památkové péče jako nepřípustnou. Z hlediska 

památkové péče je nezbytné zachování povrhů z přírodních dlažeb v celé ploše ulice. 

Hlasování: Komise souhlasí s předloženým projektem po zapracování připomínek 

k problematice řešení chodníků  – 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se 

Usnesení bylo přijato. 

. 
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3.1. SFS intec s.r.o., Vesecko 500, Turnov, výrobní hala č. 3 DÚP zpracovaná projektantem: 

Profes Projekt spol. s.r.o. Turnov, investor: SFS intec s.r.o. Turnov. 

 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na stavbu výrobní a skladovací haly, 

která navazuje na stávající objekty firmy SFS intec, součástí stavby je podzemní retenční nádrž o 

objemu 421,2 m3, rozměry 39 x 6 x 1,8 m pro dešťové vody. Výška haly je 11,2 m, hala bude 

sloužit pro výrobu a chemicko – tepelné zpracování kovových dílů v kapacitě 4000 t/rok pro 

automobilový průmysl. 

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

V diskusi zaznělo: větší retence dešťových vod, převod nové komunikace na město. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

3.2. Zateplení bytového domu Granátová 1899, 1900 a 1901 Turnov, projektová dokumentace 

zpracovaná projektantem: Tomáš Kirschner, Ústí nad Labem, investor: Stavební bytové družstvo 

Turnov. 

 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro zateplení stávajícího panelového bytového domu. 

Zateplena bude fasáda celého objektu, střecha a strop suterénu. 

Stávající výplně otvorů zůstanou zachovány. Stavební řešení vychází z požadavků technologie 

zateplení a zahrnuje případné opravy a úpravy stávajících omítek pod zateplovací systém. 

Zateplovací systém bude ukončen nad niveletou terénu. Bude zateplena fasáda objektu k terénu a 

střecha objektu. Stávající výplně otvorů nebudou měněny. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Veselý, pí Těhníková, Ing. Vašák, Ing. Romany 

V diskusi zaznělo: sladit barevnost objektu s  městským objektem DPS Granátová.  

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

3.3. Rekonstrukce objektu A8 v areálu Multifunkčního resortu Na Lukách, Měšťanský 

pivovar Turnov, a. s.  DSP zpracovaná projektantem: ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec 

Králové, investor: Měšťanský pivovar Turnov, a. s., Praha – Holešovice. 

 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro stavební povolení na umístění nového provozu pivovaru 

do I. nadzemního podlaží stávajícího objektu Na Lukách čp. 669, Turnov (dříve Chaton). Výstav 

piva 4200 – 8400 hl/rok. Budou provedeny nové otvory mezi jednotlivými prostory a provedeny 

nové podlahy podle požadavků provozu. V obvodovém plášti dojde k úpravě stávajících 

vratových otvorů a zazdění dvou nepotřebných dveřních otvorů. Na fasádě bude umístěn nový 

komín vyvedený nad střechu objektu. Půdorysný rozměr objektu je 26,90 m x 21,45 m + využitá 

část přízemního spojovacího krčku 15,50 m x 10,10 m. 

Diskuse: Ing. Hocke,  

V diskusi zaznělo: dopravní zatížení prostoru Na Lukách, počty zaměstnanců nového areálu. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

3.4. Vodohospodářské sdružení Turnov - intenzifikace ČOV, DÚR zpracovaná projektantem: 

PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem, investor: VHS Turnov. 
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Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na intenzifikaci ČOV, optimalizace její 

funkce a docílení co nejvyšší účinnosti čištěni při použití nejlepší dostupné technologie  k 

zajištění čistoty recipientu. 

ČOV je napojena na městský vodovod a vedení NN stávající přípojkou. Odpadní vody jsou a 

budou likvidovány na ČOV. 

Lapák štěrku, jedná se o nový objekt. V areálu ČOV na přítoku do ČOV před vypínací šachtou a 

objektem česlovny bude na potrubí DN 700 realizován lapák štěrku. Jedná se o podzemní 

železobetonovou jímku s půdorysnými rozměry 8,9 m x 2,1 m. Celková hloubka jímky lapáku je 

5,3 m. Nádrž regenerace, jedná se o nový objekt. Nová nádrž bude přisazena ke stávajícím 

nádržím oběhových aktivačních linek - severně směrem k areálu Technických služeb, s.r.o. Nádrž 

bude sloužit k regeneraci vratného kalu a bude rozdělena do dvou sekcí. Jedná se o 

železobetonovou částečně podzemní nádrž s vnějšími rozměry 8,6 m x 25,3 m a průměrem 12,8 

m a celkovou hloubkou 6,2 m. 

Součástí stavby jsou dále spojovací rozvody - rozšíření a změna trasy, zpevněné plochy a 

komunikace, oplocení, sadové úpravy, přeložka kabelu NN. 

Diskuse: Ing. Hocke 

V diskusi zaznělo: řešení likvidace fosforu, náklady 95 mil. Kč, spolupráce s VHS Turnov. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

3.5. Městský park Turnov (u letního kina), etapa 1 - sportovní část, dokumentace pro výběr 

dodavatele zpracovaná projektantem: AND, spol. s r. o., Ing. arch. Vratislav Danda, Praha, 

investor: město Turnov. 

 

Dr. Varga informoval o projektu na řešení centrální části parku u letního kina. Návrh vychází ze 

studie na obnovu celého parku. Řešená část představuje první etapu označenou jako „Sportovní 

část". Ústředním motivem řešené části jsou herní plochy pro starší děti. Kompozice herních ploch 

je semknuta kolem centrální mlátové plochy. Stávající navazující cesty budou nově vydlážděny. 

Je navržena nová přístupová cesta od Husovy ulice. Tak bude zajištěn logický průchod touto částí 

parku. Návrh zahrnuje řešení zpevněných ploch, sadovnické úpravy, parkový mobiliář, herní 

prvky. Součástí navržených úprav je nezbytný rozsah přípravných prací - odstranění stávajících 

objektů, asanace dřevin a pěstební opatření. V rámci stavby je řešeno napojení vodního prvku na 

vodovodní přípojku WC u kina. V rámci řešeného území je navržena kompletní obnova 

veřejného osvětlení. 

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: I0 01 Příprava území, I0 02 

Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy, I0 03 Komunikace a terénní úpravy, I0 04 

Mobiliář a herní prvky, I0 05 Veřejné osvětlení a I0 06 Vodní prvek. 

Diskuse: Ing. Hocke 

V diskusi zaznělo: vodní prvky, I. etapa a finanční náročnost, zásobník projektů. 

Usnesení: K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

Příští jednání komise bude 14 . září 2016 

 

 

V Turnově 23.6.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


