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       Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 14. února 2018  
(2. schůze v roce) 

 

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

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

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

Ing. Eva Zakouřilová 

  

Omluveno 5 členů komise: Ing. arch. Václav Hájek, David Nalezenec, Mgr. Martina Pokorná, 

Ing. Miloslav Šorejs, Daniela Weissová,  

  

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Úpravy interiéru radnice - vstupní hala, obřadní síň, společné prostory, zpracovatel Majatory 

    Praha, investor město Turnov 

2. Rekonstrukce Komenského ulice, zpracovatel Profes Projekt spol. s r. o. Turnov, investor  

    město Turnov  

3. Rekonstrukce plochy v areálu Vesecko, Turnov, zpracovatel Profes Projekt spol. s r. o.  

    Turnov, investor město Turnov  

4. Ulice Boženy Němcové – principiální řešení, zpracovatel APC silnice, s.r.o., Brno, investor  

    město Turnov 

5. Stebenka Turnov, rekonstrukce koryta, ř. km 0,370 - 2,000, zpracovatel Aquatis, a.s. Brno, 

   investor Povodí Labe Rekonstrukce  

6. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

6.1. Parkování za Granátem, Turnov, pozemek p. č. 1660/8, 1660/44 v k. ú. Turnov, DÚR   

      zpracovatel Profes Projekt spol. s r. o. Turnov, investor město Turnov         

 6.2. Novostavby RD v Dolánkách při cyklostezce Greenway Jizera – informace o záměrech 

 

Průběh jednání: 

1. Úpravy interiéru radnice - vstupní hala, obřadní síň, společné prostory 

Ing. Hocke informoval o studii na úpravy interiérů radnice. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Pekař, Ing. Romany, Ing. Šéfr 

V diskusi zaznělo: vstupní hala teraco podlaha, nový informační systém, nový mobiliář vazba na 

nový úřad ve Skálově ulici, zachovat sloupy, problematiky otevírání vstupních dveří, podsvícení 

zábradlí, pohyb vozíčkářů, odstranění radiátorů, realizace nejdříve v roce 2019. 

 

2. Rekonstrukce Komenského ulice 

Ing. Hocke informoval o studii rekonstrukce Komenského ulice v úseku od křižovatky s ulicí 

Husova po křižovatku s ulicí Opletalova. Nového uspořádání ulice: chodník šíře 1,5m, parkovací 

záliv šíře 1,8m, 2x jízdní pruh š. 2,5m, parkovací záliv šíře 1,8m a chodník šíře 1,5m. Současně s 

tím byly navrženy zvýšené plochy v křižovatkách, aby zaparkovaná auta nestála až do křižovatky 

a nezhoršovala rozhledové poměry. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Vašák 
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V diskusi zaznělo: dnes zóna 30 km/h velmi využívaná pro parkování, podpora oboustranného 

chodníku, dopravní komise doporučuje variantu se zvýšenými plochami v křižovatce s ulicí 

Švermova a umístění stromů k vjezdům do sousedních nemovitostí. 

Komise doporučuje RM schválit prostorové řešení Komenského ulice dle zpracovaného 

návrhu. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Rekonstrukce plochy v areálu Vesecko 

Ing. Hocke informoval o studii na oprava zpevněné plochy mezi objekty čp. 482 a 479 v areálu 

Vesecko, pozemek p.č.698/32 je nyní pronajat firmě HELIOS – OKNA s 1 roční výpovědní 

lhůtou. První fáze je návrh samotné opravy plochy a druhá pak návrh prostorového uspořádání. 

Ve variantě A je možnost odstavení 15 těžkých nákladních vozidel s kolmým stání k vyznačené 

komunikaci. Ve variantě B je možnost odstavení 8 nákladních vozidel, ovšem s podélným 

stáním. Ve variantě A je dále vyznačeno 50 stání pro osobní vozy, ve variantě B pak 25 stání. 

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

V diskusi zaznělo: přes plochu bude probíhat rekonstrukce vodovodu do Ohrazenic, dopravní 

komise doporučila variantu s kolmým stáním kamionů, problematika staré kanalizace v areálu. 

 

4. Ulice Boženy Němcové – principiální řešení 

Ing. Hocke informoval o projektu na rekonstrukci ulice B. Němcové v úseku od křižovatky s ulicí 

K. Světlé po hranici katastru s obcí Ohrazenice. Ulice je nově navržena v tomto složení (směr 

nahoru): chodník šíře 1,6m, 2x jízdní pruh šíře 2,75m, parkovací záliv šíře 

 1,8m, zelený pás. Předpokládaný termín realizace rekonstrukce ulice Boženy Němcové je v 

letech 2020-2021, po skončené rekonstrukci Nádražní ulice. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: po realizaci rekonstrukce Nádražní ulice bude rekonstrukce této ulice aktuální, 

doporučení nevysazovat nové stromy a realizovat jednostranný chodník. 

Komise doporučuje RM schválit principiální řešení ulice B. Němcové dle zpracovaného 

návrhu. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato 

 

5. Parkování za Granátem 

Ing. Hocke informoval o projektu na nové parkovací místa v ulici Granátová. Úpravou ozeleněné 

plochy za budovou společnosti Granát vznikne 16 parkovacích míst. Délka kolmého stání 4,8 m,  

šířka 2,5 m. 

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

V diskusi zaznělo: nesouhlas OŽP s kácením topolů, problematika parkování u bývalé kotelny 

v Perlové ulici, propojení Perlové a Rubínové ulice na Výšince. 

 

Projednání dalších bodů dle programu bylo odloženo na dubnovou komisy. 
 

Příští jednání komise bude ve středu 25. dubna 2018 

 

V Turnově  5.03.2018     zapsal: RNDr. Varga  

                                        ověřil: Ing. Hocke 


