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       Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 17. ledna 2018  
(1. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 11 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. 

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

Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga,  

 

Omluveno 7 členů komise: Ing. Carda, Martin Krejčí, Ing. arch. Vladimír Kučera, Mgr. Martina 

Pokorná, Ing. Milan Vašák, Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová 

  

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

investor Povodí Labe 

3. Architektonická studie domovu se zvláštním režimem - alzheimer centrum Turnov, 

zpracovatel In.point s r.o. Praha, investor město Turnov 

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

Praha, investor město Turnov 

5.  III/28314 Turnov – snížení hlukových emisí z dopravy - rekonstrukce Palackého ulice, PDSP 

zpracovatel AF- CityPlan s.r.o. Praha, investor Liberecký kraj (KSSLK) 

6. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

6.1. Turnov, oprava VH sítí ul. Palackého, DSP zpracovatel Valbek, spol. s r.o., investor 

        VHS  Turnov 
6.2. Bytová zóna Hruštice - Károvsko, etapa IV. část B – přípojky k.ú. Turnov, DÚR 

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

6.3. K.ú. Turnov par.č. 2870/16, 2870/45, 2870/54  - nízkoenergetický RD  

                    Károvsko, DSP zpracovatel ARCHCON atelier, s.r.o. Praha, investor E. Vond 

 

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, Ing. Cuchý, Ing. Hájek, Ing. Marek,  Ing. Pekař, Ing. Romany, Ing. Šéfr 

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

Pohoda, připravovat dům spíše pro seniory, přesun klientů z DPS Výšinka, monoblok je stavebně 

levnější, podpora studie varianty arch. Hájka, dopracovat a upřesnit  zadání a ohledem na ZSST.   

Komise doporučuje RM doplnit zadání pro studie bytových domů v ulici 5. května 

s ohledem potencionálního využití objektů ZSST. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2. Architektonická studie domovu se zvláštním režimem - alzheimer centrum Turnov 
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Ing. Hocke informoval o přípravě projektu Alzheimer centrum u Domova důchodců Pohoda. Z 

roku 2017 máme příslib dotace od Ministerstva práce a sociálních tace u 31,049 mil. Kč, kterou 

je možno použít na stavbu a vybavení. Financování je nastaveno v poměru 75/25. Z toho vyplývá 

spoluúčast města v min. výši 10,349 mil. Kč. Kolaudace objektu musí být provedena do konce 

roku 2020. Udržitelnost projektu je 10 let. Celkové náklady byly v propočtu vyčísleny na 34,2 

mil. Kč bez DPH. Jedná se o zařízení pro 24 klientů. Objekt je navržen jako přízemní, který 

umožňuje v budoucnu přístavbu 2 pater s byty. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Hájek, Ing. Marek, Nalezenec, Ing. Pekař, Ing. Romany, 

Ing. Šéfr, Ing. Veselý 

V diskusi zaznělo: přízemní objekt do ulice 5. května je urbanisticky nevhodný, respektovat 

podlažnost okolních staveb, využít celou zahradu, historie výstavby DD, šikmá propojovací 

rampa do DD může být problémová. 

Komise doporučuje RM schválit pokračování projekční přípravy projektu Domov se 

zvláštním režimem Turnov (Alzheimer centrum) na místě stávajícího bytového domu čp. 

1001 a 1002. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

Ing. Hocke informoval o studii na úpravy interiérů radnice. 

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Cuchý, Ing. Marek, Ing. Šéfr  

V diskusi zaznělo: studie bude opakovaně projednána na únorové komisy rozvoje, navrácení 

pronajatých prostorů od ČSOB po roce 2025, navržené řešení obřadní síně pomocí závěsů je 

sterilní – závěs nevhodně zakrývá stěny,  není denní osvětlení, barva podlahy – splývá  stupínek, 

mobiliář stolů. 

 

4. III/28314 Turnov – snížení hlukových emisí z dopravy - rekonstrukce Palackého ulice, 

Ing. Hocke informoval o připravené stavbě, která bude  realizována v letošním roce.  

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

V diskusi zaznělo: realizace tichého asfaltu, odvodnění chodníků, oprava mostu, chodník přes 

malý most 

 

5. Turnov, oprava VH sítí ul. Palackého 

Ing. Hocke informoval o projektu na opravu kanalizace a vodovodu včetně domovních přípojek.  

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Cuchý 

V diskusi zaznělo: vazba na rekonstrukci ulice realizovanou KSSLK, zahájení březen 2018 

 

Projednání dalších bodů dle programu bylo odloženo na únorovou komisy. 
 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 14. února  2018 

 

 

V Turnově 23.01.2018     zapsal: RNDr. Varga  

 

                                        ověřil: Ing. Hocke 


