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    Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 11. ledna 2017  
(1. schůze v roce) 

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

Petr Cuchý, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Martina Pokorná 

Ing. Zdeněk Romany, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Daniela 

Weissová, Ing. Eva Zakouřilová 

                                                 
Omluveno 8 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. arch. Václav Hájek, Martin Krejčí, Ing. Ladislav 

Drbohlav, Karel Jiránek, Ing. arch. Boris Šonský, Ing. Stanislav Šéfr, Ludmila Těhníková,  

Komise byla usnášení schopná 

 

 

Program: 

1.  I/10 Ohrazenice U Pyrámu, přestavba stávající křižovatky, vybudování nájezdu a 

připojovacího pruhu na silnici I/10 na Turnov, dokumentace DÚR, zpracovatel Valbek spol. s.r.o. 

10/2016, investor ŘSD ČR Správa Liberec 

2. Návrh Územní studie Turnov - Benátky, zpracovatel Ing. Žaluda 11/2016 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů), rekonstrukce 

stykové křižovatky ulice  Přepeřská a Nádražní včetně mostních objektů, dokumentace DSP, 

zpracovatel AF-CITYPLAN s. r. o. 08/2016 

 

Průběh jednání: 

1.  I/10 Ohrazenice U Pyrámu, přestavba stávající křižovatky, vybudování nájezdu a 

připojovacího pruhu na silnici I/10 na Turnov. 

 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na stavbu nájezdu u Fordu v 

Ohrazenicích: vybudování nájezdu a připojovacího pruhu ze stávající komunikace III/2797 na 

silnici I/10 ve směru na Turnov v délce 160 m a šířce jízdního pruhu 3,50 m. Součástí stavby je 

protihluková stěna v délce 96 m a výšce 2,5 m, přeložka kabelu Cetin v délce 180 m. Celkové 

náklady stavby 9,0 mil. Kč bez DPH, realizace 2018.  Zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA se 

na tento druh stavby nevyžaduje. 

Diskuse: Ing. Hocke, Dr. Varga 

V diskusi zaznělo: vazba nájezdu u Fordu na stavbu jižního sjezdu do Fučíkovy ulice, tranzitní 

doprava v Turnově v Nádražní ulici, možnost realizovat stavbu současně se stavbou 

protihlukových stěn viz. připravená stavba investora ŘSD ČR „I/10, I/35 PHS Turnov – U 

Pyrámu“ k realizaci v roce 2017. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

2. Návrh Územní studie Turnov - Benátky, zpracovatel Ing. Žaluda 11/2016 

 

Ing. Hocke informoval o územní studii na stavbu 19 rodinných domů v lokalitě Turnov – 

Benátky. Územní studie řeší uspořádání stavebních pozemků a zástavby, dopravní a technické 

infrastruktury a strukturu veřejných prostranství. Součástí řešení je návrh základních regulačních 
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prvků. Obslužná komunikace je napojena na silnici II/283 v ul. 5. května, z místní obslužné 

komunikace řadových rodinných domů. Navržená komunikace je neprůjezdná, zakončená 

obratištěm. Pro dopravní obsluhu území je doporučeno uvažovat o zprůjezdnění území 

východním napojením na silnici II/283. Minimální výměra stavebního pozemku je 900 m2, max. 

počet nadzemních podlaží staveb rodinných domů: 2 nadzemní podlaží + podkroví, max. výška 

staveb rodinných domů: 10 m od stávajícího a upraveného terénu, stavby na sousedních 

pozemcích na sebe nemohou stavebně navazovat, pro stavby na pozemcích se severním 

dopravním napojením je stanovena závazná stavební čára - závazný odstup stavby od hranice 

pozemku s veřejným prostranstvím 5,5 m, pro stavby na pozemcích s jižním dopravním 

napojením je stanovena nezávazná stavební čára - minimální odstup stavby od hranice pozemku s 

veřejným prostranstvím 5,5 m. 

Koeficient zastavěných ploch max. 30%. Koeficient zastavěných ploch vyjadřuje poměr 

zastavěných ploch všech nadzemních staveb, (hlavní i doplňkových) k výměře pozemku. 

Koeficient zeleně min. 50%. Koeficient zeleně vyjadřuje poměr všech nezastavěných a 

nezpevněných ploch k výměře pozemku. 

Všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo odstavným stáním 

na vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1:1,5 (tj. 2 stání na 3 obyvatele nebo na 1 

bytovou jednotku). 

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

V diskusi zaznělo: dopravní řešení s možností napojení na silnici II/283 ve směru na Bělou u 

Turnova, navržené regulační prvky jsou velmi přísné  viz. pevná stavební čára na spodní řadu RD 

pod budoucí komunikací  a regulace  orientace hřebenů střech vodorovně s ulicí, doporučení na 

pevnou stavební čáru i horní řady RD.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 3. Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů), rekonstrukce 

stykové křižovatky ulice  Přepeřská a Nádražní včetně mostních objektů. 

 

Ing. Hocke informoval o dokumentaci pro stavební povolení na stavbu křižovatky Nádražní a 

Přepeřské ulice. Jedná se o rekonstrukci stávající stykové křižovatky ulic Nádražní a Přepeřská. 

Návrh mění stávající dopravní uspořádání a systém předností v jízdě. Dochází ke zvýšení 

podjízdné výšky viaduktu  na 4,2 m pro průjezd návěsových souprav. 

Součástí stavby je i rekonstrukce okolních pochozích a parkovacích zpevněných ploch,  oprava 

mostu ev. č. 2797-7, oprava viaduktu pod železniční tratí a nové opěrné zdi ze železobetonu 

betonových palisád. Součástí stavby je i úprava zatrubnění koryta Odolenovického potoka,  

vegetační a sadové úpravy.  Předpokládaná realizace stavby  04/2018 -  08/2018 

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

V diskusi zaznělo: celková rekonstrukce Nádražní ulice z Turnova křižovatka Prouskova ulice do 

Ohrazenic  křižovatka U Pyrámu,  možnosti financování akce z dotačních zdrojů IROP a  SFDI, 

investorství KSSLK, VHS Turnov, město Turnov, obec Ohrazenice, realizace chodníků 

v Přepeřské ulici, výběr generálního dodavatele stavby, kritika změny přednosti v jízdě 

z Nádražní na Přepeřskou ulici. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

4. Různé 
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Ulice Na Házce – mostek přes Stebenku, nově  nevhodně umístěné betonové květináče bránící 

vjezdu aut  

Ulice Koněvova – nevhodné parkování u restaurace BB club a bytového domu čp.668 

 

Termíny jednání komise v roce 2017: 8.2., 8.3., 5.4., 17.5. a  14.6. vždy ve středu od 16:30 

v zasedací místnosti  č.215 radnice 

 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 8. února  2017 

 

 

 

V Turnově 16.01.2017     zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


