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       Zápis  

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

 

Přítomni dle prezenční listiny 8 členů komise rozvoje: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý, 

Ing. Pavel Marek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Petr Veselý, RNDr. 

Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák 

 

Omluveni 10 členové komise: Ing. Carda, Ing. arch. Václav Hájek, Martin Krejčí, David 

Nalezenec, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav 

Šorejs, Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová 

  

Komise nebyla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Architektonické studie novostavby bytového domu v ulici 5. května v Turnově, zpracovatel 1. 

Ing. arch. V. Hájek, zpracovatel 2. Ing. arch. M. Mlejnek, investor město Turnov 

2. Upravený návrh zpevnění části ulice Šlikovy v Turnově II, zpracovatel CR PROJECT s.r.o., 

investor město Turnov 

3. Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu, DÚR zpracovatel Envisystem, s.r.o., investor 

Povodí Labe s.p. 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany,  DÚR zpracovatel Nýdrle – projektová 

           kancelář spol. s r.o. Liberec, investor město Turnov 

4.2. Chodník Károvsko, Turnov, DÚR zpracovatel Profes Projekt spol. s r.o. Turnov,  

           investor město Turnov 

4.3. NRB - NEW ROCK BITS s. r. o., ul. Bezručova, Turnov, DÚR zpracovatel  

          Project A plus, s.r.o. Turnov, investor  NRB - NEW ROCK BITS s. r. o. 

5. Různé: termíny jednání komise v roce 2018 

 

Průběh jednání: 

1. Architektonické studie novostavby bytového domu v ulici 5. května v Turnově, 

Ing. Hocke informoval o dvou studiích na nový dům o cca 30  malometrážních bytech. 

Diskuse: Ing. Hocke, Dr. Varga, Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Veselý  

V diskusi zaznělo: vazba domu na připravovanou stavbu alzheimer centra při domově důchodců 

Pohoda, připravovat dům spíše pro seniory, monoblok je stavebně levnější, podpora studie 

varianty arch. Hájka, rozhodnutí až po prezentaci návrhu Alzheimer centra. 

 

2. Upravený návrh zpevnění části ulice Šlikovy v Turnově II 

Ing. Hocke představil upravený 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  

V diskusi zaznělo: nové lampy veřejného osvětlení ano, nenavrhovat nová parkovací stání, 

doporučení na kamínkový povrch asfaltu. 

Komise rozvoje města doporučuje RM schválit upravený projekt spojky Alešova-Šlikova 

ulice.   
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8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

3. Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu. 

Dr. Varga informoval o projektu na výstavbu rybího přechodu na pevném jezu v Dolánkách. 

Stavba rybího přechodu je umístěna v korytě v konstrukci jezu a nadjezí u pravého břehu, který 

tvoří dělící ostrov mezi korytem a obtokovým kanálem. Stavbou budou dotčeny následující 

objekty a stromy: odbourání stávajícího jezu u pravého břehu v délce 4,2 m a  12 stromů 

navržených k pokácení (převážně javory o průměru 20÷70 cm). Rybí přechod tvoří bazénový - 

technický žlab s balvanitými přepážkami š. 3,0 m a délky 101,3 m. Viditelné vnější plochy stěn a 

koruny betonového žlabu budou obloženy lomovým kamenem. V nadjezí bude nad vodou 

vyčnívat pouze kamenem obložená koruna žlabů výškově umístěná 0,3 m nad hladinou při 

průtoku Q30d. Celý žlab bude z důvodu bezpečnosti v úrovni koruny zakryt odnímatelným litým 

roštem z kompozitu. Realizace stavby: listopad 2018 – listopad 2019. Cílem stavby je obnovit 

migrační prostupnost v zájmovém úseku toku Jizery pro vodní živočichy. 

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

V diskusi zaznělo: ostrov u jezu v Dolánkách je významné rekreační místo pro občany Turnova 

využívané pro přírodní koupání, rybí přechod omezí koupajícím se návštěvníkům přístup do 

vody, stíží velmi používanou pěší zkratku přes jez (za nízkého stavu vody), nevhodná regulace 

přírodního břehu s kácením 12 vzrostlých stromů, doporučení umístit rybí přechod mimo pevný 

jez a mimo ostrov do obtokového kanálu přes vakuový jez, přítomní členové komise 

s předloženým řešením nesouhlasí.  

Komise rozvoje města projednala projekt na výstavbu rybího přechodu v Dolánkách a 

nesouhlasí s návrhem rybího přechodu v prostoru nadjezí. Jedná se významnou rekreační 

oblast Turnova využívanou pro koupání v řece. Komise doporučuje řešit rybí přechod 

v oblasti vakového jezu, nebo v pozemcích směrem ke Dlaskovu statku. Komise upozorňuje, že 

obdobný projekt byl již v minulosti v této oblasti řešen. Město Turnov může pomoci s řešením 

majetkových vztahů  

8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

4. Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany. 

Dr. Varga informoval o zpracované projektové dokumentaci na cyklostezku z Turnova do Svijan. 

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

V diskusi zaznělo: nutná rekonstrukce Ploukonického mostu přes Jizeru (RN 60 mil. Kč), 

rizikové odbočení v Turnově u Modré hvězdy (čerpací stanice PHM) do Koškovy ulice, 

nevhodně navržené úpravy v Palackého ulici u mostu přes Jizeru (cyklostezka se tam nevejde),  

prověřit vedení trasy podél Maškovy zahrady, složitá jednání s vlastníky pozemků. 

 

5.Chodník Károvsko, Turnov 

Ing. Hocke informoval o projektu nového chodníku v ulici Károvsko z okružní křižovatky 

Hruštice – Károvsko do Zborovské ulice a Myšiny. 

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

V diskusi zaznělo: složité výškové poměry – nájezdy u nových RD, autobusová zastávka, 

cyklostezka, podpora realizace chodníku, komise se přiklání k trasování chodníku, co nejblíže 

stávající komunikace (v blízkosti kruhové křižovatky) – ne, u vstupů do rodinných domů 
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6.NRB - NEW ROCK BITS s. r. o., ul. Bezručova, Turnov 

Dr. Varga informoval o projektu na novostavbu prodejního se skladového objektu firmy NRB 

New rock bits, s.r..o., Nově navržený objekt bude sloužit jako velkoobchod s výrobky pro různé 

vrtací prvky, včetně skladů a administrativně provozního zázemí, součástí jsou dva služební byty. 

V návaznosti na stavbu nového objektu jsou řešeny i přístupové zpevněné plochy a napojení na 

inž. sítě. Prodejní a skladový objekt se skládá ze tří částí: administrativní části a skladové 

(prodejní), které jsou provozně propojeny krčkem. Maximální rozměry objektu jsou 81,93 x 

55,93 m. 

- administrativní část má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 36,7 x 11,5 m 

- prodejní a skladová hala má tvar obdeníku o rozměrech 70,39 x 33,7 m. 

Administrativní část objektu je dvoupodlažní, spojovací krček je jednopodlažní, prodejní 

(skladová) část je jednopodlažní s vloženým patrem. 

Všechny části objekty jsou zastřešeny plochou střechou s atikou. Výška s atikou 

administrativní části je 7,5 m, spojovacího krčku 4 m a prodejní části objektu je 8 m od podlahy 

1.NP. 

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

V diskusi zaznělo: příjezdy kamionů z Pekařovy ulice, demolice bývalé kuchyně, odstup od 

stávajícího RD čp. 67, vydání změny č.1 ÚP Turnov připravené pro jednání zastupitelstva města 

14.12.2017, nutno vytvořit izolační část zeleně především směrem k rodinným domkům. 

 

7. Různé: termíny jednání komise v roce 2018 

17. ledna, 14. února, 14. března 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 17. ledna  2018 

 

 

V Turnově 3.01.2018     zapsal: RNDr. Varga  

 

                                        ověřil: Ing. Hocke 


