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    Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 14. září 2016  
(7. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 11 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Václav 

Hájek, Ing. Pavel Marek, Martin Krejčí, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miloslav 

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

 

                                               

Omluveno 10 členů komise: Ing. Miloslav Carda, Ing. arch. Petr Cuchý, Jaroslav Čapek, Ing. 

Ladislav Drbohlav, Karel Jiránek, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. arch. Boris 

Šonský, Ludmila Těhníková, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

 

1. Návrh Územní studie Turnov - Benátky, zpracovatel Ing. Žaluda 08/2016 

2. Návrh Změny č.1 Územního plánu Turnov, zpracovatel Ing. Žaluda 08/2016 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1 Výstavba místních komunikací pro výstavbu RD lokality Turnov - Vrchhůra 

(investor p. Haleš, projekt Ing. Wolf) 

 

 

Průběh jednání: 

1.  Návrh Územní studie Turnov – Benátky  

RNDr. Varga informoval o zpracovaném a projednaném návrhu územní studie lokality Benátky 

za nemocnicí, která je dle územního plánu určená pro individuální bydlení v rodinných domech, 

územní studie vymezuje stavební pozemky pro 16 RD. 

Diskuse: Dr. Varga, Ing. Hocke, Ing. Hájek, pí. Weissová, Ing. Šorejs,  Ing. Pekař,  

V diskusi zaznělo: problematika výjezdu z lokality – připojení na silnici II/283, podrobnost 

regulace ploch v územní studii, orientace domů v terénu, požadavky na rozšíření ploch pro 

bydlení za nemocnicí, příjezd od nemocnice je nevhodný.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

2. Návrh změny č. 1 Územní plán Turnov 

 

RNDr. Varga informoval o  procesu pořizování změny č.1 ÚP Turnov. Je zpracován návrh změny 

pro společné jednání 27.08.2016,   lhůta pro podávání připomínek je do 13.102016, dotčené 

orgány mají lhůtu pro podávání stanovisek 30 dnů ode dne jednání tj do 27.10.2016).  

Diskuse: Dr.Varga, Ing. Hocke, Ing. Hájek, Ing. Šorejs, Ing. Marek,  Ing. Pekař, Ing. Vašák,  Ing. 

Romany, pí Weissová  

V diskusi zaznělo: lokalita Hruštice při budoucí ulici TGM změna funkční plochy BS bydlení 

smíšené na funkční plochu BI  bydlení individuální, nedostatek ploch pro bydlení v bytových 

domech, problematika sociálního bydlení, dopravní přístupnost nových ploch pro bydlení 

v okrajových částech města a problematika účelových komunikací, uzavírání veřejnoprávních 
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smluv na údržbu příjezdových komunikací, výběr lokality pro přemístění Hasičského 

záchranného sboru Libereckého kraje z areálu Na Lukách, problematika sesuvného území pod 

ulicí Výšinka, změna návrhových ploch pro bydlení v lokalitě Daliměřice na stávající plochy 

rekreace vymezené  územní studií jako II. etapa, změna plochy ZSP – zeleň sídelní a přírodního 

charakteru na plochu BI – bydlení individuální v lokalitě Daliměřice při silnici od zámku 

k Vesecku, která by umožnila výstavbu RD s přímím napojením na stávající komunikaci, řešení 

chodníku k Ontexu, problematika parkovacích stání viz. platný regulativ 2 stání na 1 byt, změna 

regulativu v městské památkové zóně resp. v centru města, využití proluk pro novou výstavbu 

v centru, nedostatek parkovacích ploch u nového koupaliště v Maškově zahradě, veřejná 

parkoviště ve městě, problematika Nádražní ulice a regulativy zeleně. 

 

Hlasování:  

1. Komise doporučuje městu ponechat v lokalitě Hruštice funkční plochu BS - bydlení 

smíšení (tzn. bydlení v bytových domech).  

  7 pro, 3 proti, 1 zdrželo se. Usnesení nebylo přijato. 

2. Komise doporučuje městu změnit v lokalitě Hruštice funkční plochu BS - bydlení smíšení 

na funkční plochu BI - bydlení individuální (tzn. bydlení v rodinných domech). 

  3 pro, 7 proti, 1 zdrželo se. Usnesení nebylo přijato 

3. Komise nedoporučuje městu změnit v lokalitě Daliměřice funkční plochu ZSP - zeleň 

sídelní a přírodního charakteru na plochu BI – bydlení individuální a ponechat plochu dle 

zpracované územní studie bytové zóny Turnov – Daliměřice.  

  11 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. Usnesení bylo přijato. 

4. Komise doporučuje městu změnit v městské památkové zóně regulativ pro parkovací 

stání ze 2 stání na 1 nový byt na 1 stání na 1nový byt.  

  7 pro, 0 proti, 4 zdrželo se. Usnesení nebylo přijato. 

5. Komise doporučuje městu zpoplatnit parkovací stání v místech, kde nelze splnit regulativ 

na 1 nový byt 2 parkovací stání.  

  8 pro, 0 proti, 3 zdrželo se. Usnesení nebylo přijato. 

 

3.1. Výstavba místních komunikací pro výstavbu RD lokality Turnov - Vrchhůra 

(investor p. Haleš, projekt Ing. Wolf) 

 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na stavbu místní komunikace: větev „A" 

délka 207,65 m, větev „B" délka 48,95 m, větev „C" délka 44,09 m. Účelem stavby je 

vybudování infrastruktury (komunikací) pro zásobování a obsluhu 10 připravovaných rodinných 

domů. Místní komunikace bude napojena na ulici U Tří Svatých stykovou křižovatkou. Napojeni 

bude po odříznutí hrany asfaltu a po napojení bude spára opatřena nátěrem. Dešťová voda z 

komunikace bude svedena jednostranným spádem komunikace k podélné drenáži a zasakována. 

Zasakovací trativod musí pojmout veškerou dešťovou vodu z komunikací. V místech zvýšených 

obrubníků bude mezi jednotlivými obrubníky vynechána mezera cca 5,00 cm kudy může voda 

protéct do trativodu. 

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

V diskusi zaznělo: investor si chce komunikaci ponechat ve vlastnictví i po dokončení, účelová 

komunikace je veřejná, ale v soukromém vlastnictví, problematika zimní údržby, veřejného 

osvětlení a svozu odpadů, zpracovat oponentní hydrogeologický posudek 

Hlasování: 

Komise doporučuje městu znovu jednat o předání budoucí komunikace městu. 
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 7 pro/4 proti/0 zdrželo se. Usnesení nebylo přijato.  

 

 

 

Příští jednání komise bude  ve středu 19. října 2016 

 

 

V Turnově 23.9.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


