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       Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 17. května 2017  
(5. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Carda, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, 

Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Ing. Eva 

Zakouřilová 

 

Omluveno 9 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav Drbohlav, Ing. arch. Václav Hájek 

Karel Jiránek, Martin Krejčí, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Stanislav Šéfr, Ludmila Těhníková,  

Daniela Weissová 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Dostavba Městského divadla v Turnově, 2 studie: AP atelier, Ing. arch. Josef Pleskot, LÁBUS  

    AA – Architektonický atelier s.r.o. prof. Ing. arch. Ladislav Lábus 

2. Architektonická studie nového areálu NRB ve Šroubárně Turnov, Bezručova ulice  

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. Švancarovi - provozovna občerstvení pod Hlavaticí v Mašově 

3.2. Batlička, ovoce a zelenina, přístavba expedičního skladu a manipulačních ploch, Daliměřice 

3.3. Rekonstrukce Markovy ulice, Turnov 

 

 

 

Průběh jednání: 

1. Dostavba Městského divadla v Turnově, 2 studie: AP atelier, Ing. arch. Josef Pleskot, 

LÁBUS AA – Architektonický atelier s.r.o. prof. Ing. arch. Ladislav Lábus 

Ing. Hocke  představil studie dostavby divadla, tak jak byly veřejně prezentovány 11.4.2017 

v kině Sféra.  Dostavba týmu architekta Pleskota má abstraktní síťovou konstrukci ve tvaru 

výbrusu českého granátu. Řešení dostavby spočívá v zastřešení stávajícího volného prostoru před 

divadlem. Dostavba je navržena jako prosklená ocelová konstrukce vytvářející zastřešený veřejný 

prostor. Ve vstupní části je foyer s divadelní kavárnou, pokladna, šatny, toalety, široké schodiště 

s prostorem pro pořádání koncertů. Dům s cukrárnou čp. 151 je ponechán beze změn. Odhad 

nákladů je 28,5 mil. Kč (bez DPH). 

Dostavba týmu ateliéru prof. Lábuse vychází více z vlastní secesní stavby divadla, kterou 

doplňuje sloupoví. Dostavba navazuje na stávající divadlo protažením vstupní haly až na úroveň 

uliční čáry v ulici Trávnice.  Ve třech úrovních shodných s hledištěm divadla, resp. balkonem a 

galerií nabízí základní zázemí. Navrhované prostorové a dispoziční řešení je členěno do několika 

provozně odlišných celků. Vstupní prostory divadla a jejich zázemí – hlediště – jeviště a jeho 

zázemí – sousední objekt čp. 151 – dvory na pozemku 449 a 451, jak na úrovni přízemí sálu 

divadla, tak na spodní úrovni přístupné ze vstupní haly a šatny divadla a přízemí sousedního 

domu. Vzájemně nezávislé provozní propojení obou staveb dvory, výškově spojenými 

navrhovaným vnějším schodištěm podporuje a počítá s navrhovanou úpravou sousedního objektu 

čp. 151 na kulturně a společensky příbuzné využití a lze ho potom počítat i pro zvýšení standardu 
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únikových cest z horních pater divadla pomocí stávajících venkovních schodišť, přes vstupní 

chodbu spojující vstup z ulice sousedního domu čp. 151 s dvorem. 

Odhad nákladů je 32 mil. Kč (bez DPH). 

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

Ing. Veselý. 

V diskusi zaznělo: výhoda zastřešeného veřejného prostoru u návrhu architekta Pleskota, ale 

neuctivé napojení střechy k původnímu divadlu, potlačení původní hmoty divadla, historie 

nákupu objektu čp. 151 – cukrárna za 2 mil. Kč pro budoucí využití pro zázemí divadla, výhody 

multifunkčního řešení přestavby pro budoucí využití pro akce města, nechat vítězný návrh 

dopracovat do stupně DÚR 

Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města podpořit návrh Dostavby turnovského divadla 

dle studie architekta Josefa Pleskota s podmínkou dopracování návrhu dle připomínek 

v diskuzi.  

10 pro, 1 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

2. Architektonická studie nového areálu společnosti NRB - New Rock Bits ve Šroubárně 

Turnov, Bezručova ulice, projekt firmy Projekt A plus Turnov, Ing. O. Zummer 

Dr. Varga informoval o zpracované studii na výstavbu výrobního areálu firmy NRB v prostorách 

nevyužívaných hal společnosti Šroubárna Turnov v Bezručově ulici. Investor plánuje demolici 

současných hal a výstavbu dvou nových výrobních hal s administrativní částí a parkovištěm. 

Firma NRB připravuje vývoj a  strojírenskou výrobu vrtných valivých dlát z tvrdých slitin pro 

různé typy vrtných a báňských prací. 

Diskuse:  Ing. Hocke, Ing. Carda, Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Marek, Ing. Pekař, Dr. Varga, 

Ing. Carda, Ing. Romany, Ing. Vašák,  Ing. Veselý 

V diskusi zaznělo: historie privatizace Šroubáren v Turnově, vazba na probíhající změnu č.1 

Územního plánu Turnov, hrozba staré ekologické zátěže v průmyslovém areálu, respektování 

uliční čáry není vhodné viz. problematika budoucího parkoviště. 

Hlasování:  

1. Komise doporučuje RM podpořit změnu č.1 Územního plánu Turnov  v části areálu 

Šroubáren, změna z funkční plochy OK – Z 425 (komerční zařízení) na funkční plochu VP 

(plochy výroby a skladování) 

3 pro, 3 proti, 5 zdržel se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

3.1. Švancarovi - provozovna občerstvení pod Hlavaticí v Mašově 

Dr. Varga informoval o projektu Ing. Brunclíkové stavbu provozovny občerstvení na ppč. 697/7 

v k.ú. Mašov u Turnova o rozměrech 11,0 x 10,0 m, zastavěná plocha 84,38 m2, kapacita 16 míst 

k sezení. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

3.2. Batlička, ovoce a zelenina, přístavba expedičního skladu a manipulačních ploch, 

Daliměřice 

Dr. Varga informoval o projektu firmy Projekt A plus Turnov na rozšíření areálu firmy Batlička, 

ovoce, zelenina na Hrubém Rohozci. Předmětem projektu je novostavba skladové/expediční haly 
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a realizace manipulační plochy na pozemcích p. č. 92/2, p. č. 92/5, p. č. 749/2 vše k. ú. 

Daliměřice. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3.3. Rekonstrukce Markovy ulice, Turnov 

Dr. Varga informoval o projektu firmy CR Projekty Mladá Boleslav na rekonstrukci Markovy 

ulice, investor město Turnov. 

Jedná se o rekonstrukci úseku komunikace od křižovatky ulic Markovy a A. Dvořáka po křížení 

ulice Markovy a Mariánského náměstí. Komunikace bude v celém úseku rekonstrukce 

obousměrná se základní šířkou mezi obrubami 6,0 m. V rámci úprav bude stávající komunikace 

rozšířena tak, aby v případě potřeby, tj. odstavení jediné hlavní průjezdné komunikace středem 

města (ul.5.května, ul. Hluboká), bylo možné dočasně tuto komunikaci využít pro odklonění 

dopravy a tím zabránit neprůjezdnosti středu města. 

Úsek od Mariánského náměstí k náměstí Českého ráje zůstane šířkově zachován bez úprav s 

jednosměrným provozem. V prostoru u kulturního centra Střelnice se předpokládá zrušení 

autobusové zastávky, původní autobusový záliv bude upraven pro možnost parkování osobních 

vozidel. Tři nová stání budou vyhrazena pro vozidla zásobování.  

V projektové dokumentaci je řešeno i zajištění odvodnění zpevněných ploch, které bude 

realizováno zaústěním do stávajícího kanalizačního řadu. Předpokládá se umístění nového 

vybavení a příslušenství pozemní komunikace – osazení svislého dopravního značení, vyznačení 

vodorovného dopravního značení.  

Součástí projektové dokumentace je i rekonstrukce stávajících chodníků podél komunikace. 

Diskuse:  Ing. Hocke,  Ing. Cuchý, Ing. Vašák, Dr. Varga,  

V diskusi zaznělo: historie projednávání zbousměrnění ulice, havarijní stav mostku přes Stebenku 

na krajské silnici A. Dvořáka, přechod pro chodce u kostela změnit na míst pro přecházení, 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Různé 

Bytový dům Jeronýmova ulice (dopracovaná varianta B) 

Bytový dům v ulici Na Házce (TopDesign) 

Bytový dům v ulici Pod Stánkou (TopDesign) 

Dopravní napojení autosalonu Škoda a obchodního domu „Kontakt“ 

 

Příští jednání komise bude ve středu 14. června 2017 

 

 

 

V Turnově 22.05.2017     zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


