
 

1 

 

       Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 13. září 2017  
(7. schůze v roce) 

 
Přítomni dle prezenční listiny 13 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Carda, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Jaromír 

Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Ing. 

Milan Vašák, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Omluveno 8 členů komise: Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav Drbohlav, Karel Jiránek, Martin Krejčí, 

Mgr. Martina Pokorná, Ing. Miloslav Šorejs, Ludmila Těhníková, Daniela Weissová,  

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Studie denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko (přístavba a nástavba)  

2. Studie dopravního řešení ulice Zelená cesta, studie k dokončení cyklostezky údolím Stebenky, 

studie chodníku podél sinice I/35 (Kamenec) 

3. Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany (úsek na území města) 

4. Studie rekonstrukce vodojemu  Károvsko 

5. Studie revitalizace parku U Nádraží – Turnov  

6. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

6.1. Lidl Turnov - zvýšení stability svahu u gabionové stěny, investor: Lidl ČR . 

 

Průběh jednání: 

1. Studie denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko (přístavba a nástavba), investor město Turnov, 

zpracovatel Ing. arch. Miloš Mlejnek, Praha 

Ing. Hocke představil studii výstavby ve dvou variantách: přístavba a nástavba, které se liší 

v prostorovém řešení, resp. v napojení na stávající objekt školy. Varianta přístavby je novostavba 

samostatné dvoupodlažní budovy spojená spojovacím krčkem se stávajícím objektem. Orientační 

náklady bez DPH cca 7,3 mil. Kč. Varianta nástavby nad střední částí stávajícího objektu je nová 

hlavní hmota, která je doplněna dvěma krčky spojující obě boční křídla na úrovni druhého 

podlaží. Tato varianta je komplexnější  a zlepšuje podmínky pro provoz školy a školky ve větším 

rozsahu.  Orientační náklady bez DPH cca 8,5 mil. Kč.  Cílem projektu je vytvořit zázemí pro 

novou sociální službu denní stacionář (pro osoby ve věku 2 – 26 let s kombinovaným postižením  

(těžké a hluboké mentální postižení, porucha autistického spektra)  - okamžitá kapacita stacionáře  

pro 10 klientů. Dále dojde k rozšíření prostor pro MŠ (třída pro 2 leté) a rozšíření prostor 

současné ZŠ speciální. Současně se zajistí bezbariérovost celé budovy (MŠ, ZŠ speciální) a zlepší  

se vstup do speciální školy (nyní složitá rampa, úzké schodiště). 

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

V diskusi zaznělo: nová cesta zadem přes park, problematika parkování při přivážení dětí, 

rekonstrukce inženýrských sítí, možnost získání dotace na zateplení, podpora řešení dle varianty 

nástavba. 

Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města realizovat nástavbu MŠ.  

11 pro, 1 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 
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2. Studie dopravního řešení ulice Zelená cesta, studie k dokončení cyklostezky údolím 

Stebenky, studie chodníku podél sinice I/35 (Kamenec), investor město Turnov, zpracovatel 

Ing. Vít Duda, Odolena Voda 

Ing. Hocke  představil  3 studie: na dopravní řešení ulice Zelená cesta, na  dokončení cyklostezky 

údolím Stebenky ke sjezdovce ve Struhách a  nařešení chodníku podél silnice I/35 s plánovaným 

přemístěním autobusové zastávky. 

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

V diskusi zaznělo: podpora chodníku v ulici Zelená cesta, nezužovat stávající ulici, umístění 

kontejnerů na odpad, neumisťovat zeleň do křižovatky, řešení parkovacích zálivů x řešení 

zelených pruhů. Na Kamenci u stanice PHM řešit místo pro přecházení. 

Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města realizovat chodník v ulici Zelená cesta 

s odděleným zeleným pásem. 

3 pro, 1 proti, 9 zdrželo se. 

Usnesení nebylo přijato 

 

3. Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany (úsek na území města), investor město 

Turnov, zpracovatel Ing. Zbyněk Nýdrle, Liberec 
Ing. Hocke představil řešení cyklotrasy Turnovem (GWJ) od malé vodní elektrárny 

v  Konělupech po odbočení v Sobotecké ulici na protipovodňový val. 

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

V diskusi zaznělo: trasovat Greenway Turnovem podél levého břehu Jizery přes Koňský trh a za 

Maškovou zahradou, prověřit vedení ulicí Trávnice a Krajiřova. 

Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města prověřit levobřežní variantu GWJ  ulicemi 

Trávnice, Krajířova a Koňský trh 

13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato 

  

4. Studie rekonstrukce vodojemu  Károvsko, investor VHS Turnov, zpracovatel Ing. arch. 

Zdeněk Sláma, Praha 

Ing. Hocke informoval o zpracované studii, která řeší vyčlenění vodojemu z areálu 

vodohospodářských staveb na Károvsku. Prostor kolem vodojemu bude proveden jako veřejně 

přístupný park. Cílem studie je nalezení možnosti nového využití vodojemu např. jako malé 

vodárenské muzeum. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Hájek, Ing. Kučera, Ing. Pekař, Ing. Veselý 

V diskusi zaznělo: varianty využití areálu park, hřiště, kavárna ve věži vodojemu. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

5. Studie revitalizace parku U Nádraží – Turnov, investor město Turnov, zpracovatel Ing. 

arch. Jaromír Kosnar, AND Praha 

Ing. Hocke informoval o studii na celkové zkultivování stávajícího parku na sídlišti, úpravu 

vodního prvku na fontánu, vytvoření městského parteru ve frekventované části před prodejnou 

Billa v průchodu od nádraží ČD směrem ke školám. 

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

V diskusi zaznělo: většinová podpora příčného propojení cest, doporučení etapizace, více zeleně. 
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Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města řešit lepší napojení na stávající cesty a etapizaci 

revitalizace parku. 

13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato 

 

6. Lidl Turnov - zvýšení stability svahu u gabionové stěny v blízkosti objektu prodejny Lidl 

a přilehlého parkoviště, investor Lidl ČR, zpracovatel Čeněk a Ježek s.r.o. Praha 
Dr, Varga informoval o dokumentaci na soubor opatření ke zvýšení stability svahu v oblasti 

bývalého sesuvu: provedení trvalých kotev skrz stávající gabionovou zeď, provedení 

odvodňovacích vrtů sloužících k odvodu pozemních vod. 

 

Příští jednání komise bude ve středu 18. října 2017 

 

 

V Turnově 29.09.2017     zapsal: RNDr. Varga  

        

                                          ověřil: Ing. Hocke 


