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       Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 18. října 2017  
(8. schůze v roce) 

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

Ing. arch. Václav Hájek, Martin Krejčí, Ing. Pavel Marek, David Nalezenec, Ing. Jaromír Pekař, 

Ing. Miloslav Šorejs, Daniela Weissová, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan 

Vašák, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Omluveno 5 členů komise: Ing. Carda, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Zdeněk Romany, Ing. 

Stanislav Šéfr, Mgr. Martina Pokorná.  

Komise byla usnášení schopná 

Hosté: Petr Zikuda, Ing. arch. Dušan Řezanina, Ing. Martin Štěpánek 

 

Program: 

1. Architektonická studie Šetřilovsko, zpracovatel Ing. arch. Dušan Řezanina, Hradec Králové, 

investor Petr Zikuda 

2. Autobusová zastávka u Lidlu, zpracovatel Ing. Jaroslav Wolf, Železný Brod, investor město 

Turnov 

3. Studie zastavitelnosti parcely p.č. 1773/1 v ulici Pod Stránkou, zpracovatel Ing. arch. Vojtěch 

Pánek, Vlastibořice, investor Jaromír Paickr 

4. Letní škola architektury v Turnově – niva Jizery, prezentace studentských prací, investor 

město Turnov 

5. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

5.1.  Kamax Vesecko – přístavba haly povrchů s administrativní budovou ke stávající hale, 

 zpracovatel Valbek Liberec, investor Kamax s.r.o. 

5.2. Novostavba viladomů Jeronýmova ulice, Turnov, zpracovatel. Ing. arch. Václav Hájek, 

Turnov,  investor Kreysa – byty, s. r. o  

5.3. Výrobní a skladový areál AMIX - II. etapa, Vesecko, zpracovatel Ing. Ondřej Zummer, 

Turnov, investor Amix  Production s. r. o. 

5.4. Úprava prostranství před bytovým domem čp. 520, Žižkova ulice, zpracovatel Ing. Pavel 

Marek Turnov, investor město Turnov  

 

Průběh jednání: 

1. Architektonická studie Šetřilovsko, zpracovatel Ing. arch. Dušan Řezanina, Hradec 

Králové, investor Petr Zikuda 
Ing. Řezanina a  Ing. Štěpánek představili studii přestavby bývalé restaurace s ubytovnou v areálu 

Šetřilovsko na restauraci se sálem pro 40 lidí, pension (20 pokojů a 2 apartmány) a parkoviště 

Diskuse: Ing. Hocke, Zikuda, Dr. Varga, Ing. Hájek, Ing. Cuchý 

V diskusi zaznělo: historie lokality, vazba na platný územní plán, zachování rybníčku, velikost 

parkoviště, rozsah zpevněných ploch, projednávání záměru prodeje dalších navazujících 

pozemků při vjezdu do areálu. 

Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města souhlasit s přestavbou areálu Šetřilovsko dle 

zpracované studie.  

10 pro, 0 proti, 3 zdrželi se. 
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Usnesení bylo přijato. 

 

2. Autobusová zastávka u Lidlu, zpracovatel Ing. Jaroslav Wolf, Železný Brod, investor 

město Turnov 

Ing. Hocke představil projekt  DSP na novou autobusovou zastávku u Lidlu na silnici I/35. 

Jednostranná zastávka v délce 18 m se zastávkovým zálivem s nástupištěm je oddělena od 

parkoviště u Lidlu gabionovou zdí. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Šorejs, Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: podpora podchodu pod silnicí I/35, vazba na budovaný obchodní areál firmy 

Kontakt, provoz městské dopravy od prodejny Penny k prodejně Lidl, pohyb chodců podél silnice 

I/35 

Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města souhlasit se zřízením autobusové zastávky u 

prodejny Lidl. 

13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Studie zastavitelnosti parcely p.č. 1773/1 v ulici Pod Stránkou, zpracovatel Ing. arch. 

Vojtěch Pánek, Vlastibořice, investor Jaromír Paickr 

Ing. Hocke představil studii na 2 rodinné domy ve svahu nad ulicí Pod Stránkou s přístupem 

z ulice A. Dvořáka 

Diskuse: Ing. Hocke,  Dr. Varga, Ing. Šorejs, Ing. Vašák, pí Weissová, Ing. Cuchý, 

V diskusi zaznělo: provoz v ulici Pod Stránkou a v ulici Na Házce, pohledové horizonty z ulice 

A. Dvořáka, vazba na platná územní plán a probíhající změnu č.1 Územního plánu Turnov, 

záměr prodeje pozemku městu, plánovací smlouva na opěrnou zeď nad budoucí silnicí do ulice 

A. Dvořáka, nezastavovat horní část ulice Pod Stánkou. 

Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města koupit pozemek ppč. 1773/1 v k. ú. Turnov 

v ulici Pod Stránkou. 

11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

  

4.  Kamax Vesecko – přístavba haly povrchů s administrativní budovou ke stávající hale, 

 zpracovatel Valbek Liberec, investor Kamax s.r.o. 

Dr. Varga informoval o DSP, která řeší výstavbu nové haly povrchů v areálu firmy Kamax na 

Vesecku. Pro řešené území je vydáno územní rozhodnutí ze dne 07.10. 011. Stávající hala 

Kamaxu nebyla realizována v celém rozsahu dokumentace k územnímu řízení. Nyní je 

předmětem dokumentace dostavba haly povrchů a administrativní budova. Jedná se o čtvrtou 

etapu výstavby. Ve stávajícím areálu bude přístavba sloužit k úpravě povrchů šroubů (fosfátování 

a zinkování). Záměr splňuje hlavní využití dané územním plánem města: funkční plocha VP 

Průmyslová výroba a sklady. Zastavěná plocha – hala povrchů 4294m2, administrativní budova 

730m2. 

Diskuse: Ing. Hocke, pí Weissová, Ing. Pekař, Ing. Cuchý 

V diskusi zaznělo: postupné narůstání provozu v průmyslové zóně, hluk z dopravy, velké % 

zastavěnosti  průmyslových ploch v územním plánu (60%), řešení dešťových vod, vazba na 

budoucí areál hasičů a záchranky při silnici I/10,  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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5. Výrobní a skladový areál AMIX - II. etapa, Vesecko, zpracovatel Ing. Ondřej Zummer, 

Turnov, investor Amix  Production s. r. o. 

 Dr. Varga informoval o DSP, která řeší rozšíření areálu – přístavba haly ke stávajícímu objektu, 

vč. napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Stávající objekt slouží pro výrobu a 

skladování a v části je administrativně –provozní zázemí. Nová  přístavba bude využita pro 

skladování a v části je opět navrženo administrativně - provozní zázemí. (Stavba pro výrobu a 

skladování potravinových doplňků).  Celková plocha areálu je 18874m2, koeficient zastavění 

pozemku 52% je v souladu s platným územním plánem. 

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

V diskusi zaznělo: retenční nádrž, výsadba ochranné zeleně od silnice na Jenišovice (silnice 

III/28719), doporučení realizovat tmavé povrhy střech, zpracovat hydraulickou studii retencí vod 

Hlasování:  

Komise rozvoje města doporučuje radě města řešit ozelenění fasád průmyslových staveb 

popínavými rostlinami a realizovat tmavé povrhy střech. 

13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Novostavba viladomů Jeronýmova ulice, Turnov, zpracovatel. Ing. arch. Václav Hájek, 

Turnov,  investor Kreysa – byty, s. r. o  

Dr, Varga informoval o dokumentaci na výstavbu bytového domu v Jeronýmově ulici. 

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Veselý 

V diskusi zaznělo: popis lokality, perspektiva  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

7. Úprava prostranství před bytovým domem čp. 520, Žižkova ulice, zpracovatel Ing. Pavel 

Marek Turnov, investor město Turnov 

Dr, Varga informoval o dokumentaci na výstavbu parkovacích ploch v Žižkově ulici u čp. 520: 

zpevnění ploch dvora pro příjezd, chodník, parkování (13 nových parkovacích míst), zastavěná 

plocha  celkem 855m2. 

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

 V diskusi zaznělo: parkování v ulici Žižkova a Alej Legií ve vazbě na probíhající výstavbu 

bytových domů, více zeleně na městských pozemcích, pokračování chodníku z ulice Žižkova od 

čp. 2280 s napojením na stávající chodník v ulici Alej Legií. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Různé: změny v komisi: ukončení členství Jaroslav Čapek, Karel Jiránek, Ing. Ladislav 

Drbohlav a Ludmila Těhníková, nový člen: David Nalezenec. Od října 2017 má komise 18 členů 

tzn. že je usnášení schopná při účasti min. 10 členů. 

Bod programu 4. Letní škola architektury v Turnově – niva Jizery, prezentace studentských prací, 

investor město Turnov byl odložen na příští jednání komise. 

 

Příští jednání komise bude ve středu 15. listopadu 2017 

 

V Turnově 31.10.2017     zapsal: RNDr. Varga  

 

                                                ověřil: Ing. Hocke 


