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       Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 15. listopadu 2017  
(9. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Carda, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. Pavel Marek, David Nalezenec, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Zdeněk 

Romany Ing. Jaromír Pekař, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, Daniela Weissová, Ing. 

Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák 

 

Omluveni 4 členové komise: Ing. arch. Václav Hájek, Martin Krejčí, Mgr. Martina Pokorná, Ing. 

Eva Zakouřilová 

  

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

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

město Turnov 

2. Řešení území interakčního prvku IP 2 Hruštice - Károvsko, Turnov, (studie parku Hruštice) 

zpracovatel Architektonický atelier AND, investor město Turnov 

3. Park u letního kina, etapa 2, úpravy u stávajícího hřiště a muzea, zpracovatel Architektonický 

atelier AND, investor město Turnov 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Přemyslova ulice, Turnov, I. etapa rekonstrukce, investor: město Turnov  

4.2. Kompostárna Turnov – Malý Rohozec, rozšíření plochy, investor město Turnov 

4.3. Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově,  

       investor město Turnov  

4.4. Objekt pro rodinnou rekreaci Turnov - Daliměřice, investor Martin Novotný 

5. Různé: Zpevnění části ulice Šlikova, Turnov II., investor město Turnov 

 

Průběh jednání: 

1. Letní škola architektury v Turnově – niva Jizery. 

Ing. Hocke informoval o výsledcích studentských prací k problematice využití údolí Jizery 

v Turnově. 

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

V diskusi zaznělo: vzdušná lávka propojení Rohozce a Károvska, lávka pro pěší pod zámkem, 

odmítnutí námětu na obytný most přes Jizeru, podpora obnovy laviček podél Jizery, pěší cesta 

vlevo (po proudu) podél náhonu, historie nepovolení lávky u Zrcadlové kozy, námět na přírodní 

koupací jezírko pod Dlaskovým statkem, zachovat přírodní charakter údolí. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

2. Řešení území interakčního prvku IP 2 Hruštice - Károvsko, Turnov, (studie parku 

Hruštice) zpracovatel Architektonický atelier AND, investor město Turnov 

Ing. Hocke představil projekt  na oživení zelených ploch na Hruštici. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Kučera, Ing. Pekař, Ing. Romany, Ing. Šéfr, Ing. Vašák, Ing. Veselý, pí 

Weissová 

V diskusi zaznělo:  
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- Parkování pro in-line 

- Přidat zeleň za urnovým hájem 

- Hřiště dát do pozic vzdálenějších od RD 

- Řešení cesty od urnového háje (střet s komunikací – výškové uspořádání 

- Otázka nástupu, zpevněné plochy v lokalitě Kozákovská (nejužší místo sadů) 

Dále: podpora nové zeleně, nezastavovat volný prostor u Farářství, změna pěší trasy od kostela 

podél urnového háje, podpora výsadby ovocných stromů, námět na novou lipovou alej, 

problematika parkování pro návštěvníky. 

Komise rozvoje města projednala studii parku Hruštice a souhlasí s principiálním řešením 

tohoto území s doplněním dle diskuse. Detailní projekty budou předloženy komisy 

k projednání. 

11 pro, 1 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Park u letního kina, etapa 2, úpravy u stávajícího hřiště a muzea, zpracovatel 

Architektonický atelier AND, investor město Turnov 
Ing. Hocke představil studii  na obnovu  stávajícího dětské hřiště v parku u letního kina včetně 

obnovy hlavní parkové cesty a obnovy veřejného osvětlení. 

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

Ing. Veselý 

V diskusi zaznělo:  

- cesta OK, šířka dle stávající, větší poloměry v zatáčkách, nutno vyřešit odvodnění před 

klesáním ke kavárně 

- do řešení začlenit matku s kočárkem (jezdí tam skutečně hodně) - drážky na vodu možná 

spíše jako had plazící se k odtokové mříží (aby kola kočárku nezapadala do drážek), rampa 

na schodišti, pozice pumpy, aby nebyla úplně v prostředku a nepřekážela průchodu 

- u stupňů na sezení odstranit dřevěný obklad u toho prostředního - bude se tam chodit, 

stupeň přiléhající k terénu dovybavit dlažbou, aby tam nebyla vydupána tráva 

Dále: obnova cesty k muzeu, nerealizovat lezecký (bouldrový) kámen ve dvorku za muzeem, 

podpora vodního prvku, problematika nových laviček, šikmá nájezdová plocha pro kočárky podél 

schodů. 

Hlasování:  

Komise rozvoje města projednala projekt na etapu 2 parku u letního a souhlasí 

s principiálním řešením tohoto území s doplněním dle diskuse. Detailní projekt bude 

předložen komisy znovu k projednání. 

13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

  

4.  Přemyslova ulice, Turnov, I. etapa rekonstrukce, investor: město Turnov  
Ing. Hocke představil projekt na rekonstrukci části Přemyslovy ulice a části ulice Ve Struhách.  

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

V diskusi zaznělo: parkování podél hřbitovní zdi, problematika dešťové kanalizace, rozšíření 

hranice MPZ, přístup do kolumbária, doporučení pro žulové obrubníky a žulovou dlažbu 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

5. Objekt pro rodinnou rekreaci Turnov - Daliměřice, investor Martin Novotný 
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Dr. Varga informoval o projektu na výstavbu rekreačního domku v zahrádkářské lokalitě 

Daliměřice. 

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

V diskusi zaznělo: natočit objekt štítem kolmo do ulice, vykoupit část pozemku pro budoucí 

rozšíření příjezdové cesty, 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

6. Zpevnění části ulice Šlikova, Turnov II., investor město Turnov 

Ing. Hocke představil projekt  na rekonstrukci části Šlikovy ulice, úsek od křižovatky s ulicí 1. 

máje po křižovatku s ulicí Prouskova. 

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

V diskusi zaznělo: projekt má tvrdý dopravní přístup k lokalitě, doporučení pouze přírodní cesty, 

nedělat schody, nedělat chodník jen širší mlatovou cestu – problém s údržbou, problematika 

zimní údržby, cestu nerozšiřovat hrozí parkování cizích aut, nedělat přechod pro chodce u ulice 1. 

máje – stačí prodloužit stávající chodník. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Body programu 4.2. a 4.3. Kompostárna Turnov – Malý Rohozec, rozšíření plochy a Změna 

zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově byly z časových 

důvodů odloženy. 

        

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 13. prosince 2017 

 

 

V Turnově 30.11.2017     zapsal: RNDr. Varga  

 

                                                ověřil: Ing. Hocke 


