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     Zápis  

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

 
Přítomni dle prezenční listiny 10 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý,  

Ing. Ing. Pavel Marek, Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Petr Veselý, 

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

 

Omluveno 11 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav Drbohlav, Ing. arch. Václav Hájek, 

Ing. Carda, Karel Jiránek, Martin Krejčí, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Martina Pokorná, Ing. arch. 

Boris Šonský, Ludmila Těhníková, Ing. Eva Zakouřilová 

Komise nebyla usnášení schopná 

 

 

Program: 

1. Změny v parkovacím systému ve městě 

2. Zadání architektonické studie nivy Jizery 

3. Zadání studií na občanskou vybavenost v Turnově II. 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1.  Vesecko, SFS intec s.r.o., výrobní hala č. 3, pozemek p. č. 695/13, 695/167, st. 959 v k. ú.  

        Daliměřice, investor: SFS intec, s. r. o.  

4.2.  RD  Vrchhůra, dům KUBIS 632,  pozemek p. č. 3185/81, 3185/94, 3185/92 v k. ú. Turnov, 

        investor: Jan a Markéta Bednaříkovi 

4.3.  RD Konělupy, nástavba  dům EMIL, pozemek p. č. 2773/2, 2774 v k. ú. Turnov, investor:  

        Václav Müller  

4.4.  RD  Nudvojovice, dům Salatea s garáží, pozemek p. č. 3694/7, 3694/11 v k. ú. Turnov,  

        investor: Jan Dlouhý a Lenka Kopecká  

 

 

Průběh jednání: 

1. Změny v parkovacím systému ve městě 
Ing. Hocke informoval o zastupitelstvem města  schválených změnách v parkování ve městě. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Vašák, Ing. Veselý, pí Weissová, Ing. Pekař, Ing. Romany, Ing. Šéfr.  

V diskusi zaznělo: problematika přípravy nového parkoviště u Vesny, odpor proti placení za 

parkování v Nádražní ulici, námět na využití prostoru u pošty před nádražím ČD a střechy 

terminálu, kritika málo využívaného parkoviště na Výšince u bývalé kotelny. 

 

2. Zadání architektonické studie nivy Jizery 

Ing. Hocke informoval o zastupitelstvem města schváleném záměru zadat Technické universitě 

Liberec, fakultě architektury a umění zpracování architektonických studií nivy Jizery s cílem:  

- vyřešení dalšího nástupního místa pro Greenway Jizera mimo Dolánky, např. ve sportovně 

rekreačním areálu Maškova zahrada,  

- vytvořit paralelní komunikaci v blízkosti koryta Jizery, tak, abychom mohl vzniknout další 

inline okruh v údolí Jizery a zároveň odlehčit stávající stezku okolo náhonu Jizery, propojit 

sportoviště, vyřešit příjezd pro stávající kynologické cvičiště,  
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- řešit přírodní areál Dolánky, prověřit umístění dalších herních a cvičících prvků, dokončit cestní 

síť, prověřit možnost přírodního koupacího biotopu,  

- v rámci sjednocení jednotlivých stávajících aktivit v území navrhnout fitness stezku se 

zastaveními jak pro kondiční sportovce, tak rodiče s dětmi,  

- zahrnout záměry ostatních partnerů v prostoru parkoviště Dolánky, připravovaného Resortu 

minipivovaru Na Lukách,   

- pokusit se o zpřístupnění břehů Jizery se záměrem intenzivnějšího vnímání toku Jizery 

procházejícími návštěvníky,  

- vše navrhnout v souladu s aktivní a pasivní zónou záplavového území řeky Jizery. 

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Cuhý, Ing. Pekař, Ing. Romany, Ing. Šéfr,  Dr. Varga, pí Weissová .  

V diskusi zaznělo: obnovení cesty podél velké Jizery, historie studie na biotopová jezírka, obnova 

koupacích míst pod zámkem 

 

3. Zadání studií na občanskou vybavenost v Turnově II. 

Ing. Hocke informoval o záměru města na rozšíření občanské vybavenosti na Turnově II.: 

Výstavba nového objektu v blízkosti ZŠ Alšova, který by v sobě integroval pobočku Žluté 

ponorky v úspornější variantě, pobočku knihovny v rozsáhlejší variantě, společný sálek pro 

vystoupení, přednášky, klub seniorů. Dále by měl vzniknout malý objekt pro sociální službu u 

Dětského centra Sluníčko. Další kroky směřují ke kultivaci veřejného prostoru – parkování, 

dětské hřiště, bazének, hřiště Duhové energie.  

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

Ing. Romany, Ing. Šéfr.  

V diskusi zaznělo: dočasné umístění pobočky knihovny v budově nádraží ČD, zaměřit se na 

dostavbu ZŠ jako víceúčelový prostor, pobočku ZÚŠ nerealizovat, využití atletického hřiště, 

nevyužívání podchodu pod silnicí I/35. 

 

4.1. Vesecko, SFS intec s.r.o., výrobní hala č.3 

Dr. Varga informoval o projektu na redukovanou výrobní halu (89,8 x 19,4 m, zastavěná plocha 

1742 m2), která bude sloužit pro výrobu a chemicko-tepelné zpracování kovových dílů 

(především šroubů a spojovacího materiálu pro automobilový průmysl).  Současně bude 

realizována vestavba sociálního a provozního zázemí (7,0 x 19,0 m), trafostanice, rozvodna NN. 

V diskusi zaznělo: zasakování dešťových vod na Vesecku.  

 

4.2. RD  Vrchhůra, dům KUBIS 632 
Dr. Varga informoval o projektu na novostavbu RD Janek typ domu Kubis  632/25 o zastavěné 

ploše 62,99 m v lokalitě Vrchhůra - U Tří svatých. 

 

4.3. RD Konělupy, nástavba  dům EMIL 
Dr. Varga informoval o projektu na nástavbu RD Emil o zastavěné ploše 198 m2 v lokalitě 

Konělupy – Na Lukách 164. 

 

4.4. RD  Nudvojovice, dům Salatea s garáží 

Dr. Varga informoval o projektu novostavby RD  Salatea s garáží a krytým vstupem o zastavěné 

ploše 117,8 m2 v lokalitě Nudvojovice. 
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Příští jednání komise bude ve středu  5. dubna 2017 

 

 

 

V Turnově 27.03.2017     zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


