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     Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 8. února 2017  
(2. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 17 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Ladislav 

Drbohlav, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Carda, Ing. arch. Petr Cuchý, Martin Krejčí, Ing. Pavel 

Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Martina Pokorná Ing. Zdeněk Romany, 

Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Daniela 

Weissová, Ing. Eva Zakouřilová 

                                                 
Omluveni 4 členové komise: Jaroslav Čapek, Karel Jiránek, Ing. arch. Boris Šonský, Ludmila 

Těhníková,  

Komise byla usnášení schopná 

 

 

Program: 

1. Problematika bytového fondu v Turnově 

2. Architektonická studie viladomy v ulici Pod Stránkou (TopDesign) 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. Smrkovský - stavební úpravy a nástavba čp. 778 Havlíčkovo náměstí, Turnov 

3.2. Město Turnov - nová autobusová zastávka Pelešany - Rovinka 

3.3. Třešňákovi - RD  Hruštice, Turnov 

3.4. Brunclíková - RD Hruštice, Turnov 

3.5. Bičíková - RD  Benátky, Turnov  

3.6. Hanušovi - RD KUBIS, Pekařova ulice, Turnov 

 

 

Průběh jednání: 

1. Problematika bytového fondu v Turnově 

Ing. Hocke informoval o aktuálním stavu bytového fondu v majetku města: město Turnov má ve 

svém vlastnictví cca 169 bytových jednotek: 32 bj. - Bezručova čp. 1054 a 1055, 30 bj. - 5. 

května čp. 1001 a 1002, 30 bj. – Přepeřská čp. 1449 a 1450, 1 bj. - Žižkova čp. 1356, 8 bj. – 

Žižkova čp. 81, 8 bj. – 5. května čp. 26, 8 bj. - Palackého čp. 184, 3 bj. – U Nádraží čp. 1294, 3 

bj. – Malý Rohozec čp. 18,  2 bj.- Mašov čp. 22, 2 bj. – Skálova  čp. 84, 1 bj. – Markova čp. 7,  1  

 spravuje bytové družstvo Dubina II) a cca 219 bytů v rámci statutu Domova s pečovatelskou 

službou (124 bj.  – Žižkova čp. 2030, 2031, 2032 a 2047, 95 bj.- Granátová čp. 1897). 

Bytový dům čp. 1001, 1002 v ulici 5. května (30 bj.): dům je na hraně své fyzické i morální 

životnosti, dům je bariérový, nemá využité podkroví. 

Byty mají poptávanou velikost 1+kk nebo 2+kk (některé byty bez koupelny). Dům je v těsné 

blízkosti s připravovaným centrem pro seniory postižené demencí u domova důchodců Pohoda. 

První cestou je postupná rekonstrukce objektu: náklady je obtížné odhadnout. Je zpracována 

studie návrhu sanačních opatření proti vlhkosti (bez řešení podlah) 1,2 mil. Kč vč. DPH. 

Rámcový odhad pro rekonstrukci je cca 21 mil. Kč. 

Druhou cestou je demolice objektu a výstavba nového bytového domu za cca 25-34 mil. Kč.  

Otázkou je, zda nový bytový dům postavit v tomto prostoru (tj. v kontaktu s možnou přístavbou 
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domova důchodců Pohoda) nebo na místě stávajících plechových garáží nebo třeba na Výšince na 

městských pozemcích. 

Bytový dům  čp. 1054, 1055 v ulici Bezručova (32 bj.): dům je na hraně své fyzické i morální 

životnosti, dům je bariérový, v podkroví jsou vystavěny byty s předplaceným nájmem do roku 

2025, 2026. Byty mají poptávanou velikost 1+kk nebo 2+kk (některé byty bez koupelny), dům 

není zasažen zemní vlhkostí. 

První cestou je postupná rekonstrukce objektu: náklady je obtížné odhadnout, není zpracován 

projekt. Druhou cestou je demolice objektu a výstavba nového za cca 27-32 mil. Kč. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Vašák, Ing. Cuchý, Ing. Marek, pí Weissová, Ing. Pekař, Ing. Šéfr. 

V diskusi zaznělo: problematika rozšíření domova důchodců Pohoda – možnosti dotace, provoz 

domů s pečovatelskou službou v Turnově, nová vyhláška o energetické náročnosti budov, 

pasporty bytových domů v majetku města, strategická výhoda novostavby bytového domu v ulici 

5. května. 

Hlasování:  

1. Komise doporučuje RM zpracovat zadání studie nového bytového domu v majetku města 

v prostoru ulice 5. května v místě stávajících garáží. 

17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Architektonická studie viladomy v ulici Pod Stránkou (TopDesign) 

Dr. Varga informoval o architektonické studii na stavbu viladomů v lokalitě Turnov – Pod 

Stránkou. Studie řeší výstavbu 6 bytů a 7 parkovacích stání, rozšíření stávající komunikace a 

rekonstrukci mostku přes Stebenku, dle územního plánu se jedná a funkční plochu bydlení 

smíšené. 

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Cuhý, Ing. Hájek, Ing. Pekař, Ing. Romany, Ing. Šéfr,  Ing. Vašák, Ing. 

Veselý,  Dr. Varga, pí Weissová .  

V diskusi zaznělo: podpora výstavby nového mostku přes Stebenku, navrhované propojení do 

ulice A. Dvořáka, problematika sesuvného území, revitalizace toku Stebenky, výpočet proslunění  

pro obytné budovy, poptávka po nájemních bytech v Turnově, velká hmota  bytového objektu ve 

srovnání s budovou gymnázia, požadavek na zpracování oponentního geologického  posudku.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3.1. Smrkovský - stavební úpravy a nástavba čp. 778 Havlíčkovo náměstí, Turnov 

Dr. Varga informoval o projektu na komplexní rekonstrukci bytu v podkroví objektu čp. 778, 

střešní konstrukce bude zateplena, krov bude doplněn o nový pultový vikýř. 

Diskuse: Ing. Vašák, Ing. Hocke 

V diskusi zaznělo: problematika přípravy nového parkoviště u Vesny 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3.2. Město Turnov - nová autobusová zastávka Pelešany – Rovinka 

Dr. Varga informoval o projektu na novou autobusovou v Mašově – Pelešanech, celková délka je 

22,9 m nástupní hrana je 12,0 m součásti stavby je čekárna o rozměrech 3 x 2,3 m s celkovou 

výškou 2,89 m. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

3.3. Třešňákovi - RD  Hruštice, Turnov 
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Dr. Varga informoval o projektu na novostavbu RD na pozemku který byl v loňském roce 

v dražbě prodán městem Turnov v lokalitě Hruštice. Stavební pozemek má výměru 677 m2, 

zastavěná plocha domu je 151,7 m2. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

3.4. Brunclíková - RD Hruštice, Turnov 

Dr. Varga informoval o projektu na novostavbu RD na pozemku v lokalitě Hruštice o výměře 

974 m2, zastavěná plocha domu je 146 m2. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

3.5. Bičíková - RD  Benátky, Turnov  

Dr. Varga informoval o projektu na novostavbu RD na pozemku v lokalitě Benátky o výměře 

1027 m2, zastavěná plocha domu je 46 m2, dům má plánované rozměry 12 x 4,0 m s celkovou 

výškou 3,45 m. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

3.6. Hanušovi - RD KUBIS, Pekařova ulice, Turnov 

Dr. Varga informoval o projektu na novostavbu RD na pozemku v Pekařově ulici o výměře 1010 

m2, zastavěná plocha domu je 86,9 m2. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

  

 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 8. března 2017 

 

 

 

V Turnově 23.02.2017     zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


