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    Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 19. října 2016  
(8 . schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý, 

Jaroslav Čapek, Ing. Ing. Ladislav Drbohlav, Pavel Marek,  Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk 

Romany, Ing. Miloslav Šorejs, , Mgr. Martina Pokorná, Ing. Stanislav Šéfr, Ludmila Těhníková,  

RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Daniela Weissová 

   

Hosté: Ing. Pobišová, TopDesign Projekty 

                                               

Omluveno 7 členů komise: Ing. Carda, Ing. arch. Václav Hájek,  Karel Jiránek, Martin Krejčí, 

Ing. arch. Boris Šonský, Ing. Petr Veselý, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Rekonstrukce Nádražní ulice, III. etapa - investor KSS LK 

2. Rekonstrukce a přístavba ZŠ Mašov  - upravená studie TopDesign Projekty 

3. Projekt nového úřadu MěÚ Turnov – informace starosty 

4. Den architektury v Turnově – informace o proběhlé akci 

5. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

5.1 Chodník Turnov - Mašovská ulice, investor: město Turnov  

5.2 Chodník Turnov - Sobotecká ulice - IV. etapa, investor: město Turnov  

5.3 Stavební úpravy pro imobilní, ZŠ Turnov, Žižkova čp. 518, investor: město Turnov  

5.4 ZŠ 28. října - stavební úprava pro imobilní, investor: město Turnov  

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1.  Rekonstrukce Nádražní ulice, III. etapa - investor KSS LK 

Ing. Hocke informoval o aktuálním stavu přípravy rekonstrukce Nádražní ulice včetně 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Zadávací řízení akce je plánováno v období 11/2016 – 

01/2017 a stavba následně zahájena nejpozději v dubnu 2017. Vlastní realizace by proběhla v 

letech 2017 – 2018, silniční obnova z pozice kraje pak v letech 2018 – 2019. Rekonstrukce 

Nádražní ulice, která byla díky krajem stanovenému rozsahu rekonstrukce komunikací rozšířena 

o další navazující úseky, znamená pro VHS Turnov úkol obnovit vodohospodářské sítě v 

Ohrazenicích i částečně na Přepeřské ulici a v Přepeřích. Pro město Turnov bude akce znamenat i 
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potřebu dalších mnoha milionů korun, které bude muset sdružit k dotačním prostředkům 

poskytnutým Libereckým krajem. 

Rozdělení investic na rekonstrukci Nádražní (úsek Hotel Beneš-Ohrazenice), dle rozpočtu ze 

stupně projektu k územnímu řízení (ceny bez DPH): 

investor KSS LK 76.987 832 Kč, Město Turnov 22.542 196 Kč, Obec Ohrazenice 19.642 427 

Kč, VHS Turnov 38.014 200 Kč,  CETIN 1.045 391 Kč, celkem  158.232 045 Kč. 

Spolupodíl Turnova na rekonstrukci II/610 (v úseku viadukt – Přepeřská - hranice města): 1.020 

000 Kč vč. DPH 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Šefr, Ing. Šorejs, Ing. Pekař, Ing. Vašák, p. Čapek 

V diskusi zaznělo:  změna přednosti v jízdě ve směru z Přepeřské, zajistit max. počet parkovacích 

míst, provoz cyklistů a chodců, přechody pro chodce, zachování zeleně. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

2. Rekonstrukce a přístavba ZŠ Mašov  - upravená studie TopDesign Projekty 

 

Ing. Pobišová představila dopracovanou variantu architektonické studie na akci rekonstrukce a 

dostavba ZŠ Mašov. V předložené studii jsme se společně s autory, městským architektem i 

ředitelkou školy snažili vypořádat s kritikou směřující k architektonickému ztvárnění přístavby za 

předpokladu dodržení stavebního programu. Akce  by měla proběhnout ve dvou etapách. V první 

samotná přístavba do zahrady, ve druhé pak rekonstrukce původní školy. Dojde tak k rozložení 

finančního zatížení města i možnosti kontinuální výuky v rekonstruované budově. Město prověří 

umístění výtahu, u  ostatních základních   školách je postupně dodělává. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuhý, Ing. Šefr, Ing. Marek,  Ing. Pekař,  Ing. Romany, pí Weissová, pí 

Těhníková.  

V diskusi zaznělo: kritika zastínění původní budovy přístavbou, řešení bez výtahu je pozitivní, 

problematika údržby velkých prosklených ploch. 

Hlasování:  

1. Komise doporučuje RM schválit a následně realizovat rekonstrukci a přístavbu ZŠ 

Mašov dle předložené studie. Prioritu investice posoudí ZM.  

 12 pro, 0 proti,  0 zdrželo se. 

 Usnesení bylo přijato. 

 

3. Projekt nového úřadu MěÚ Turnov  
 

Ing. Hocke informoval o stávajícím stavu rozložení pracovišť Městského úřadu Turnov s 

ohledem na prodej čp. 72 ve Skálově ulici, který město učinilo v minulém roce a jeho užívání 

končí v roce 2018. V této chvíli v objektu čp. 72 je umístěno 19 úředníků odboru dopravy, 6 

úředníků odboru školství, kultury a sportu a 5 úředníků živnostenského úřadu. RM souhlasila se 

záměrem budoucího soustředění agendy Městského úřadu Turnov ve dvou objektech – historické 

radnici a objektu čp. 466 (bývalý Domov mládeže, dnes sídlo Městské Policie) ve Skálově ulici. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Vašák, p. Čapek, Mgr. Pokorná, Ing. Cuhý, Ing. Šorejs, Ing. Pekař,  

Ing. Romany, pí Weissová. 

V diskusi zaznělo: varianty využití budov v majetku města např. budova Hotelové školy ve 

Zborovské ulici, budova ZUŠ Turnov na náměstí Českého ráje, Domov mládeže ve Skálově ulici, 

nejít do nájmu, nestavět nový úřad na zelené louce,  problematika rekonstrukce budovy Fokusu 

ve Skálově ulici, problematika zřízení okresu Turnov, pronájem prostor pro ČSOB v 

historické budově radnice ve Dvořákově ulici. 
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K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Den architektury v Turnově – informace o proběhlé akci 

Ing. Hocke informoval o  proběhlé akci, kde cca 50 účastníků absolvovalo komentovanou 

procházku městem s prohlídkou sklepů v muzeu, věže v ZŠ Skálova, Husova sboru v Žižkově 

ulici, městského hřbitova a smuteční sině. Akce byla ukončena promítáním v budově KCT 

Střelnice.  

 

5.1. Chodník Turnov - Mašovská ulice, investor: město Turnov  

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na stavbu chodníku. Výstavba chodníku v 

Mašovské ulici společně s výstavbou chodníku v Sobotecké ulici je projektově připravována, pro 

podání žádosti do dotačního programu IROP, bezpečnost dopravy v příštím roce. Část stavby v 

Mašovské ulici se nachází na soukromých pozemcích.   

 

5.2. Chodník Turnov - Sobotecká ulice - IV. etapa, investor: město Turnov  

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na stavbu chodníku. Výstavba chodníku v  

v Sobotecké ulici je projektově připravována, pro podání žádosti do dotačního programu IROP, 

bezpečnost dopravy v příštím roce.  

 

5.3 Stavební úpravy pro imobilní, ZŠ Turnov, Žižkova čp. 518, investor: město Turnov 

Ing. Hocke informoval o aktuálním stavu přípravy úprav školy pro vestavbu výtahu. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuhý, Ing. Šefr, Ing. Pekař,  Ing. Romany, pí Těhníková.  

V diskusi zaznělo: výstavby rampy, mobilita dětí, zadní příjezd do školy, využití školního hřiště. 

5.4. ZŠ 28. října - stavební úprava pro imobilní, investor: město Turnov  

Ing. Hocke informoval o aktuálním stavu přípravy stavebních úprav školy pro vestavbu výtahu. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuhý, Ing. Marek.  

V diskusi zaznělo: vstupní prostor školy a parkování aut před školou, plánované parkoviště za 

Vesnou a budovou Telecomu, využití schodolezu ve školách. 

 

6. Různé 

 

Ing. Hocke informoval o průběhu realizaci investičních akcí města: Rekonstrukce lávky pro pěší 

na Šetřilovsku, oprava střechy kaple na hradě Valdštejn. 

Ing. Cuchý kritizoval probíhající stavbu: Stavební úpravy domu čp. 85 ve Skálově ulici. 

 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 16. listopadu 2016 

 

 

V Turnově 31.10.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


