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       Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 14. června 2017  
(6. schůze v roce) 

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

Petr Cuchý, Ing. arch. Vladimír Kučera, Martin Krejčí, Ing. Pavel Marek, Jaromír Pekař, Ing. 

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

 

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

Karel Jiránek, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, Ludmila Těhníková, Daniela 

Weissová, Ing. Eva Zakouřilová 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Oprava povrchu Jiráskova ulice Turnov, studie Profes Projekt Turnov 

2. Regionální turistické informační centrum Turnov, studie Blok architekti Jičín 

3. Novostavba budovy FOKUS Turnov, dokumentace In.Point s.r.o. Praha 

4. Dopravní napojení autosalonu Škoda a obchodního domu, studie PVK projekty Turnov 

5. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

5.1. Autobusová zastávka Mašov - náves, (investor: město Turnov, projekt Profes Projekt) 

5.2. Bytový dům Na Házce, Turnov (investor: TopDesign Stavby) 

 

Průběh jednání: 

1. Oprava povrchu Jiráskova ulice Turnov, 

Ing. Hocke představil studii na opravu dolní části Jiráskovy ulice od ulice Konělupy po ulici 

Trávnice v délce cca 150m. Silnice včetně chodníků bude předlážděna žulovou dlažbou. VHS 

Turnov současně vymění vodovodní řad.   

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Marek, Ing. Šéfr, Ing. Pekař, Ing. Vašák, Ing. 

Veselý. 

V diskusi zaznělo: ponechání zeleného pásu vpravo ve směru na Trávnici, žulové obrubníky na 

oddělení chodníků a silnice, schodiště do Skálovy ulice, nenormová šíře chodníku vlevo ve směru 

do centra. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

2. Regionální turistické informační centrum Turnov 

Ing. Hocke  představil studii na modernizaci a rozšíření informačního centra a vytvoření 

návštěvnického centra v prostorách budovy čp. 26 na Náměstí Českého ráje. Realizace je 

vyčíslena na cca 5,5 mil. Kč. Studie byla projednána na ZM 25.05.2017  v bodě „Modernizace 

informačního centra v Turnově a jeho rozšíření, vytvoření návštěvnického centra“. ZM schválilo 

vypracování dalších projektových stupňů a schválilo podání žádosti na MMR ČR do Národního 

programu podpory cestovního ruchu v regionech, do dotačního titulu č. 3 Rozvoj veřejné 

infrastruktury cestovního ruchu. 

Diskuse:  Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Pekař, Ing. Šéfr, Dr. Varga, Ing. Vašák, Ing. 

Veselý 
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V diskusi zaznělo: odchod nájemce restaurace (Zdravíčko), historie domu – původně provozovna 

Čedok, součinnost návštěvnických center v muzeu, domu přírody v Dolánkách, dotovaný provoz 

IČKA dále nerozšiřovat, využití pasáže radnice, využití části prostor pro komerční účely.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Novostavba budovy FOKUS Turnov 

Ing. Hocke představil dokumentaci pro provedení stavby na novostavbu budovy Fokusu ve 

Skálově ulici. Projekt řeší demolici současné budovy čp. 415 včetně přístaveb, vznikne 

novostavba o 2 NP ve tvaru T o zastavěné ploše 336,1m2.  Nová budova bude sloužit spolku 

Fokus Turnov, z.s. a jeho ambulantním sociálním službám - Centrum denních služeb a Sociálně 

terapeutická dílna. Dále pak terénní sociální službě Podpora samostatného bydlení, která bude 

mít v přízemí kancelář. Novostavba umožňuje širší využití jako polyfunkčního komunitního 

centra s dalšími aktivitami. Fokus má registrované tři sociální služby a minimálně jedna je 

podmínkou dotace. Je připraven po dobu udržitelnosti e tyto služby poskytovat. Budovu bude 

využívat ze 2/3 dne pro účely poskytování vlastních služeb a v ostatní době bude možné využívat 

především společné prostory pro cílové skupiny, jako jsou osoby s vícestranným (zdravotním 

nebo sociálním) znevýhodněním. Účelem komunitního centra je poskytnout takové služby, které 

umožní lepší integraci těchto osob do společnosti. Fokus poskytuje služby vedle mentálně 

postiženým i služby osobám s chronickým duševním onemocněním. Přilehlá zahrada bude sloužit 

všem návštěvníkům centra. Město Turnov jako vlastník objektu bude žádat o dotaci z 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi na vybudování polyfunkčního komunitního centra. 

V případě přidělení dotace vyčlenění město finanční prostředky z rozpočtu města ve výši min. 

10% z celkových uznatelných nákladů a cca 2,9 mil. Kč k dofinancování souvisejících nákladů 

potřebných k realizaci projektu. Realizace projektu je vyčíslena na cca 18 mil. Kč. 

Diskuse:  Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Šéfr, Ing. Pekař, Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: historie směny objektu s Libereckým krajem, možnosti dotace z programu 

IROP, posun objektu směrem k ZŠ je nevhodný, zachovat průjezd směrem k volejbalovému 

hřišti, velikost parkovacích ploch směrem k budoucímu městskému úřadu. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

4. Dopravní napojení autosalonu Škoda a obchodního domu, areál firem Dioptra a. s. a 

Kontakt - služby motoristům s. r. o. a silnice I/35, Turnov“ 

Dr. Varga informoval o zpracované dokumentaci pro územní řízení. Jedná se o vybudování 

nového sjezdu ze silnice I/35, resp. nového ramene okružní křižovatky na silnici I/35 pro 

napojení lokality mezi stávající budovou podniku Dioptra, čerpací stanicí Kontakt a autosalonem 

Škoda. Vyvolanými akcemi jsou nutné přeložky stávajících sítí. Jedná se o přeložku stávající 

vodovodní přípojku objektu společnosti Dioptra a. s., dále veřejného STL plynovodního řadu, 

kabelového vedení CETIN a v poslední řadě je nutná úprava stávajícího rozvodu veřejného 

osvětlení a zároveň jeho úprava pro osvětlení nového dopravního napojení. Součásti sjezdu je 

také řešení likvidace dešťových vod z nově navrženého sjezdu. 

Dokumentace dále řeší přístavbu autosalonu Škoda a výstavbu opěrné stěny, která je součásti 

vlastního sjezdu. Pro přípravu plochy pro vlastní záměr bude také vybudována opěrná stěna podél 

komunikace I/35, která zajistí rozšíření využitelnosti pozemku určeného pro budoucí výstavbu 

komerčního zařízení. 

S ohledem na plánovaný záměr a plánovanou úpravu ploch bude vybudována nová STL 

plynovodní přípojka pro objekt firmy Dioptra a. s. čp. 1660. Pro navrhovaný záměr komerčního 
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zařízení bude vybudována také podzemní zásobník požární vody o objemu max. 430m3. 

Navržený objem vychází z již realizované stavby, která se podobá plánovanému záměru. Na 

ploše v majetku stavebníka obsluhované novým sjezdem z OK (p. p. č. 1813/47, 1813/38 a 

související) bude umístěna obchodní stavba a parkoviště zákazníků. Průměrný obrat vozidel se 

předpokládá do 1000 osobních vozidel/den. Plošné kapacity stavby a parkoviště nejsou dosud 

upřesněny. 

Vzhledem k časové náročnosti zainvestování pozemku se jednání o konkrétní náplni pozemku 

předpokládá na přelomu let 2017/2018.  

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Carda, Ing. Kučera, Ing. Pekař, Ing. Šéfr, Ing. Vašák, Ing. Veselý 

V diskusi zaznělo: budoucí areál je dopravně složitý, velký výšková rozdíl, prověřit využití pro 

průjezd autobusu ve směru od Penny k Lidlu, příprava autobusové zastávky u Lidlu, zásobování 

areálu ze Sobotecké ulice, organizace dopravy v území, sanace části staré Dioptry. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

5.1. Autobusová zastávka Mašov - náves 

Ing. Hocke informoval o projektu DSR na přemístění autobusové zastávky „Mašov náves“ na 

silnici III/27927 (Mašovská ulice). Celková délka autobusové zastávky je 18m, nástupní hrana je 

navržena v délce 12m, šířka 1,7m, součástí stavby je přemístění stávající dřevěné čekárny o 

rozměrech 1,8 x 3,8m na nové stanoviště. 

Diskuse: Ing. Hocke 

V diskusi zaznělo: místní občané požadují u nové zastávky přechod pro chodce. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

5.2. Bytový dům Na Házce, Turnov 

Dr. Varga informoval o projektu DUR na novostavbu bytového domu v ulici Na Házce. Na 

pozemku po zdemolovaném RD čp. 268 je navržena stavba bytového domu o 8 bytech ve tvaru 

lichoběžníku 28,2m x 15,6m o výšce 10,2m, celková zastavěná plocha 702,9 m2 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Kučera, Ing. Vašák,  

V diskusi zaznělo: původní návrh nového bytového domu byl o jedno patro vyšší, problematika 

parkování u polikliniky, most přes Stebenku.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

6. Různé 

Bytová zóna Daliměřice: problematika trvalého bydlení v rekreačních objektech bez  

  odpovídající dopravní infrastruktury a technické, zejména likvidace odpadních vod. 

 

Bytová zóna Hruštice a Vrchhůra: problematika stávajících regulativů zejména stavební čára  

  (minimální odstup stavby od hranice pozemků) doporučení tolerovat 5,5m až 6,0m oproti   

  v územní studii stanovené vzdálenosti 5,0m. 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 13. září 2017 

 

 

V Turnově 22.06.2017     zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


