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      Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 5. dubna 2017  
(4. schůze v roce) 

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

Petr Cuchý, Ing. arch. Václav Hájek, Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miloslav Šorejs 

Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Omluveno 11 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav Drbohlav, Karel Jiránek, Martin 

Krejčí, Ing. Pavel Marek, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. arch. Boris Šonský, 

Ludmila Těhníková, Ing. Milan Vašák, Daniela Weissová 

Komise nebyla usnášení schopná 

Hosté: Ing. arch. Jaromír Kosnar - Architektonický atelier AND, Praha 

Ing. Jan Kreysa - Turnov 

 

Program: 

1. Revitalizace parku U Nádraží v Turnově II, studie veřejného prostoru (projektant Ing. arch. 

Jaromír Kosnar -  Architektonický atelier AND, investor město Turnov) 

2. Bytový dům Jeronýmova ulice v Turnově, studie (investor Ing. Jan Kreysa) 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1.  Mixánek - RD Turnov - Vrchhůra 

3.2.  Holubkovi - RD Turnov - Bedřicha Smetany 

3.3.  Švancarovi - provozovna občerstvení Mašov 

 

 

Průběh jednání: 

1. Revitalizace parku U Nádraží v Turnově II, studie veřejného prostoru  

Ing. arch. Kosnar představil studii, která řeší prostor betonového bazénku a stávajícího parku u 

Billy. Studie navrhuje  vytvoření nového veřejného prostoru se zpevněnou plochou, do které by 

byly zabudovány vodní trysky.  Studie navrhuje zvětšení chodníkové části před Billou jako 

centrum sídliště a parku s možností odpočinku a současně jako hlavní spojnici pro pěší. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Carda, Ing. Cuchý, Ing. Hájek, Ing. Romany, Ing. Šorejs, Ing. Pekař,  

V diskusi zaznělo: historie zpracování studií od roku 1997, projednávání s občany, anketa, dětské 

vodní hrací prvky, přesun plakátovacích ploch, přeměna parku na náměstí a vznik nového 

městského centra, důraz na zachování vzrostlých stromů, varianta rozšíření chodníků, vznik nové 

občanské vybavenosti u ZŠ Alešova. 

 

2. Bytový dům Jeronýmova ulice v Turnově, studie  

Ing. Kreysa představil záměr výstavby bytového domu v ulici Jeronýmova na místě bouraného 

rodinného domu čp. 515. Ve variantě A je navržena výstavba třípodlažního bytového domu o 18 

nájemních bytech a 24 parkovacích stání, ve variantě B je navržena stavba dvou bytových domů 

o třech nadzemních podlaží, se společným suterénem o celkovém počtu 17 nájemních bytů a 30 

parkovacích stání. Lokalita dle platného územního plánu umožňuje ve funkční ploše BS – 

bydlení smíšené až 80 % zastavění pozemku, varianta A má zastavěnost 48% a výška stavby 

bude menší než sousední činžovní dům. 

Diskuse:  Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Pekař, Dr. Varga, Ing. Carda, Ing. Romany, Ing. Veselý 
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V diskusi zaznělo: v lokalitě bylo dříve zahradnictví, místní občané mají obavy před vznikem 

ubytovny, varianta B  tzn. dva domy je přijatelnější za předpokladu dalšího vylepšování návrhu -  

práce s odstupy vůči sousedním objektům, řešení uliční čáry, dokončení návrhu situace se 

zákresem komunikací, zeleně a parkování, zákresy vizualizací do reálných fotografií, nájemních 

bytů je v Turnově obecně málo, v územním plánu Turnova je vymezeno málo ploch pro výstavbu 

bytových domů, je nutné v rámci změny územního plánu č.1 zlepšit definování zástaveb ve 

stavových plochách BS, některé plochy vrátit z BS do BI, tak aby nemohlo docházet 

k programovému vybourávání rodinných domů a nahrazování domy bytovými. 

 

 Projednání bodů 3.1. - 3.3. bylo odloženo na příští jednání komise. 

 

Příští jednání komise bude ve středu 17. května 2017 

 

 

 

V Turnově 13.04.2017     zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


