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    Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 21. prosince  2016  
(10. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Carda, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miloslav Šorejs,  Ing. Stanislav Šéfr, 

Ludmila Těhníková, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák,  Daniela Weissová, Ing. Eva 

Zakouřilová 

                                                 
Omluveno 9 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. arch. Václav Hájek, Martin Krejčí, Ing. Ladislav 

Drbohlav, Karel Jiránek, Mgr. Martina Pokorná Ing. Zdeněk Romany, Ing. arch. Boris Šonský, 

Ing. Petr Veselý 

Komise byla usnášení schopná 

 

Hosté: Ing. Petr Štěpánek, Jiří Vocásek 

 

Program: 

1. Studie chodníků a komunikací na území města Turnov (Ing. Štěpánek Profes Projekt Turnov) 

2. FOKUS Turnov architektonická studie novostavby sociálního centra (Ing. arch. Z. Sláma - In. 

Point, s.r.o. Praha) 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. Vyva Plast - Novostavba administrativní budovy v areálu firmy Vyva Plast s.r.o. 

3.2. CoorsTek Advanced Materials Turnov s. r. o. - Přístavba skladové haly H35 

3.3. Rodinný dům na ppčk. 1004/28, ulice Fr. Závorky, Hruštice - Károvsko 
 

Průběh jednání: 

1.Studie chodníků a komunikací na území města Turnov (Ing. Štěpánek) 

 

Ing. Štěpánek informoval o 3 zpracovaných studií chodníků: 1. Napojení stávajícího chodníku u 

silnice II/283 (Hruštice) k Wasse, Bělá  tj. o přípravě chodníku mezi koncovou částí Turnova 

(Hruštice) a již zhotovenou částí chodníku v katastru Bělá u Turnova. Stávající úsek je bez 

chodníku. Studie je zaměřené na zjištění vhodné trasy v délce 403,6 m  a v šířce 2,0 m. Po 

dohodě s obcí Mírová pod Kozákovem budeme žádat na vybudování chodníku o dotaci 

z programu IROP (Integrovaný regionální operační program). 

    2. Křižovatka u pivovaru, křižovatka Výšinka x Kamenec tj. stavba na Malém Rohozci  v místě  

    stávající  autobusové zastávky, která bude demolovaná a na jejím místě bude vybudovaná 

    čekárna nová. V místě přes silnici III/28719 bude provedeno místo pro přecházení směrem do  

     areálu pivovaru. Dále je navrženo místo pro přechází přes místní komunikaci k novému  

     chodníku, který  je trasován po pravé straně směrem do místní části Malý Rohozec. Chodník je 

     navržen v délce cca  247m  a v šířce 1,5 m. 

     Křižovatka Výšinka x Kamenec: Studie řeší návrh pravého odbočení pro osobní vozy směrem do 

     centra města. Pravé odbočení je řešené novou spojovací komunikace mezi ulicemi Na Kamenci x  

     Svobodova. Komunikace je navržena v délce 31 m. Sklon komunikace je dán zejména návazností  

      na příčný sklon ulice na Kamenci. Podélný sklon je komunikace k silnici I/35 je navržen 9%.  

     V trase komunikace se nachází směrové oblouky o poloměru 15 m a 4,5 m. 

     3. Chodník Károvsko, parkování za Granátem tj. chodník je na straně Turnova (Károvsko)  
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     napojen na již zhotovený chodník a pokračuje po levé straně silnice III/2832 v šířce 1,5 m až do 

     místa stávající autobusové zastávky Mírová pod Kozákovem, Bělá, Myšina a to v délce 806 m.  

     V ulice Granátové je navrženo celkem 16 nových parkovacích míst a to kolmých s délkou stání  

     5,0 m. Šířka stání je navržena širší než normou stanovená a to 2,6 m a to z toho důvodu,  

     že šířka stávající příjezdové komunikace je cca 5,0 m. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Marek, Ing. Veselý, Ing. Pekař, Mgr. Pokorná,  Ing. Šéfr, 

Ing. Šorejs, Ing. Vašák, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: řešení dešťových vod, kácení stromů na Hruštici a 4 topolů v Granátové ulici, 

rozsah spolupráce s obcí Mírová p/K., význam chodníku od pivovaru Rohozec, budování 

výhyben a přeložky inženýrských sítí, rozdíl cenových nákladů chodník x pěšina při komunikaci,  

Hlasování:  

1. Komise doporučuje RM pokračovat v projektové přípravě dle předložených studií s tím, 

že chodník na Malém Rohozci doporučuje řešit variantně bez dešťové kanalizace, se 

zpevněnou štěrkovou krajnicí. 

11 pro, 0 proti,  1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2. FOKUS Turnov architektonická studie novostavby sociálního centra (Ing. arch. Z. Sláma 

- In. Point, s.r.o. Praha) 

 

Ing. Hocke informoval o studii – stávající objekt bude zdemolován a na jeho místě bude 

vybudován nový objekt v ceně cca 18 mil. Kč, součástí stavby bude nové parkoviště. Termín 

zpracování projektové dokumentace je 03/2017. Investorství převzalo město, které bude podávat 
žádost o dotaci na projekt novostavby sociálního centra v Turnově, Skálově ulici do Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

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

V diskusi zaznělo: počty klientů Fokusu, variabilita stavby, vazby na okolí a zachování zákrytu 

objektů, řešení parkování a využití zahrady, přesun garáží mimo výhled na Jizeru. 

Hlasování:  

Komise doporučuje RM pokračovat v projektové přípravě nového objektu Fokusu a 

případně zvážit posun objektu tak, aby došlo ke kolmému parkování u školní jídelny. 

10 pro, 1 proti,  0 zdržel se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

 3.1. Vyva Plast - Novostavba administrativní budovy v areálu firmy Vyva Plast s.r.o. 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na stavbu administrativní budovy a 

parkoviště v areálu firmy v Sobotecké ulici. Budova má rozměry 31 x 19,6 m a bude třípodlažní, 

parkoviště bude mít 43 parkovacích stání. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Šéfr,  

V diskusi zaznělo: parkování, rozsah zeleně, výška stavby při pohledu z Maškovy zahrady   

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

 3.2. CoorsTek Advanced Materials Turnov s. r. o. - Přístavba skladové haly H35 
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Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na rozšíření areálu firmy v Přepeřské 

ulici – přístavba  nové skladovací haly a denní místnosti ke stávajícímu objektu. Hala má 

rozměry 32 x 13,9 m, výška je 7,4 m a plocha 444,2 m2, denní místnost má plochu 30 m2. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Šéfr 

V diskusi zaznělo: parkování, dešťové vody, rozsah zeleně. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3.3.  Rodinný dům na ppčk. 1004/28, ulice Fr. Závorky, Hruštice – Károvsko 

 

Dr. Varga informoval o projektu pro spojené územní  a stavební řízení na stavbu rodinného domu 

na ppč. 1004/28 v ulici Fr. Závorky na Hruštici. Plocha parcely je 874 m2, zastavěná plocha RD 

je 190 m2, výška stavby 6,6 m, 2 nadzemní podlaží s plochou střechou, zpevněné plochy mají 

126 m2 (2 parkovací stání) 

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

V diskusi zaznělo: historie výstavby na Hruštici, platné regulativy pro výstavbu, parkování před 

RD, odstupy od budoucích domů. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Různé 

Chodník Zborovská ulice a Zelená cesta – kritická zúžená místa. 

Dvořákova ulice - svodidla v zatáčce u tenisové haly. 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 11. ledna  2017 

 

 

V Turnově 28.12.2016     zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


