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    Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 16. listopadu 2016  
(9. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 15 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Carda, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Jaroslav Čapek, Ing. arch. Václav Hájek, Martin Krejčí, Ing. Jaromír Pekař, Ing. 

Miloslav Šorejs, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Stanislav Šéfr, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan 

Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová 

                                                 
Omluveno 6 členů komise: Ing. Ladislav Drbohlav, Karel Jiránek, Ing. Pavel Marek, Ing. Zdeněk 

Romany, Ing. arch. Boris Šonský, Ludmila Těhníková 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Projekt nového úřadu MěÚ Turnov 

2. Obnova parčíku u autobusového nádraží v Turnově, studie Atelier Krejčiříkovi 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1 Hala lisovny Kamax - Vesecko, Turnov, investor: Kamax s. r. o. 

3.2. Výrobní a skladový areál AMIX - II. etapa, Turnov - Daliměřice, investor: Amix Production 

3.3. I/10 Vazovec, odvodnění komunikace, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

3.4. Centrum odborného výcviku technické, OA, HŠ a SOŠ Turnov, investor: Obchodní 

akademie, hotelová škola a Střední odborná škola Turnov 

 

Průběh jednání: 

 

1.  Projekt nového úřadu MěÚ Turnov 

Ing. Hocke informoval o aktuálním stavu přípravy přestěhování části úřadu do budovy Skálova 

čp. 466, představil studii rekonstrukce z roku 2010. Součástí rekonstrukce čp. 466 měli být i 

parkovací plochy pro auta městského úřadu a pro klienty úřadu.  

Stavební povolení z roku 2010 je propadlé a je třeba získat nové. Ekonomická náročnost byla 

propočtena na základě dokumentace k provedení stavby za objekt a všechny úpravy okolo na 

částku 56,3 mil. Kč s DPH. Plán realizace stavby v letech 2017-2018. 

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

V diskusi zaznělo: vazby na sousední objekt FOKUS, dispozice přestěhovaných odborů města a 

jejich agend, provozní náklady objektu. 

Hlasování:  

1. Komise doporučuje RM realizaci rekonstrukce městského objektu Skálovy čp. 466 pro 

nový úřad města. 

 13 pro, 0 proti,  2 zdržel se. 

 Usnesení bylo přijato. 
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2. Obnova parčíku u autobusového nádraží v Turnově, studie Atelier Krejčiříkovi 

Dr. Varga informoval o studii - 3 varianty obnovy parčíku u autobusového nádraží naproti firmě 

Crytur Turnov. Studie byla zadaná odborem životního prostření městského úřadu. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuhý, Ing. Šefr, Ing. Pekař, Ing. Veselý, pí Weissová, .  

V diskusi zaznělo: pro co má parčík sloužit, řešit celý blok nejen zelenou plochu, dostavba 

Palackého ulice, protipovodňová opatření, parkoviště u Cryturu. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

3.1. Hala lisovny Kamax - Vesecko, Turnov, investor: Kamax s. r. o. 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na stavbu lisovny 

v areálu firmy Kamax v průmyslové zóně Vesecko. Na celou stavbu bylo vydáno územní 

rozhodnutí a následně po etapách probíhá realizace. Oproti projektu, který byl předmětem 

posuzování vlivů na životní prostředí včetně instalované technologie došlo k dispoziční změně. 

Počet strojů, kapacita výroby zůstaly nezměněny. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Šéfr, Ing. Carda, Ing. Zakouřilová, pí Weissová. 

V diskusi zaznělo: historie povolování logistického centra, řešení dešťových vod, nárůst 

dopravního zatížení silnice Turnov – Jenišovice, průběh projednávání dokumentace vlivů stavby 

na životní prostředí, popínavá  zeleň na trelážích stěn haly, řešení barevnosti střech. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

3.2. Výrobní a skladový areál AMIX - II. etapa, Turnov - Daliměřice  

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na rozšíření areálu – přístavba haly ke 

stávajícímu objektu, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. V nově navržené 

přístavbě jsou navrženy skladovací prostory pro potravinové doplňky a administrativně provozní 

zázemí.  

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Veselý, pí Weissová. 

V diskusi zaznělo: architektura průmyslových objektů, zeleň v průmyslovém areálu, pás ochranné 

zeleně mezi komunikací do Jenišovic a samotnou halou - stromy s podsadbou, řešení hluku ze 

stávající silnice. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3.3. I/10 Vazovec, odvodnění komunikace, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na stavbu likvidace dešťových vod 

z komunikace I/10 v místní části Vazovec. 

Diskuse: Ing. Hocke   

V diskusi zaznělo: historie odvodnění na Vazovci a na Kobylce, funkce pěších cest.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3.4. COV technické, OA, HŠ a SOŠ Turnov, investor: Obchodní akademie, hotelová škola a  

       Střední odborná škola Turnov 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na stavební úpravy budovy školy, jedná 

se o přestavbu stávající kotelny na výukové prostory. 

Diskuse: Ing. Hocke 

V diskusi zaznělo: historie školy  
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K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 21. prosince 2016 

 

 

V Turnově 8.12.2016      zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


