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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 25. dubna 2018  
(3. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. 

Carda, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Vladimír Kučera, David Nalezenec, Ing. Jaromír 

Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Petr Veselý, RNDr. 

Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Ing. Eva Zakouřilová 

  

Omluveno 4 členové komise: Martin Krejčí, Ing. Pavel Marek, Mgr. Martina Pokorná, Daniela 

Weissová 

Hosté: David Pešek 

  

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Novostavba bytového domu v ulici 5. května v Turnově, DSP zpracovatel Ing. arch. V. Hájek,  

    Ing. arch. M. Mlejnek, investor město Turnov 

2. Obnova pasáže u radnice, zpracovatel Ing. arch. V. Hájek,   investor město Turnov 

3. Stavební čára - Daliměřice, za hasičárnou 

4. Rozvojové záměry města 

5. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

5.1. Zastávka u pivovaru Malý Rohozec, zpracovatel Profes Projekt Turnov, investor: město 

      Turnov  

5.2. Rodinný dům a přístřešek stání se skladem Turnov - Károvsko, investor: Jana Preclíková  

 Různé: termíny jednání komise 

 

 

Průběh jednání: 

1. Novostavba bytového domu v ulici 5. května v Turnově 

Ing. Hájek informoval o studii na stavbu domu s funkcí domu s pečovatelskou službou. 

Navrhovaný objekt bytového domu využívá rozdílných výšek 1 podlaží mezi ulicí a pozemkem a 

do suterénu umisťuje kryté plochy pro parkování automobilů rezidentů. Větrání parkovacího 

prostoru je zajištěno otvory ve stropě, které o patro výše slouží jako venkovní lavičky. V úrovni 

stávajícího terénu pozemku vzniká obytná střecha, ze které vyrůstají 3 třípodlažní objekty 

bytového domu. Jednotlivé objekty jsou obdélníkovitého půdorysu o rozměrech 12,5 x 17 metrů. 

Pro vizuální rozdělení hmot objektu jsou na některých jeho částech použity cihelné obklady, jako 

odkaz na bývalou cihelnu v sousedství. Tento materiál je použit na menším procentu ploch. 

Ostatní plochy fasády jsou řešeny kontaktním systémem s bílou omítkou.  V sousedství na místě 

bytového domu čp. 1001 a 1002 by v budoucnu měla vzniknout novostavba objektu Alzheimer 

centra Turnov. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. hájek, Ing. Kučera, Ing. Romany, Ing. Šéfr, Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: přesun DPS z Výšinky do novostavby, předložit společný zákres novostavby a 

připravovaného Alzheimer centra v ulici 5. května, doporučení držet uliční čáru, vznik 

prostranství jako zázemí domu, část parkoviště může být zahradou, prověřit kapacitu jídelny a 

zázemí sociálních služeb. 
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2. Obnova pasáže u radnice 

Ing. Hocke a Ing. Hájek informovali o studii na obnovu pasáže u radnice. Stavebně technický 

průzkum zjistil, že konstrukce jsou ve špatném stavu a z velké části je bude nutné nahradit 

novými.  Výsledkem by měla být stavba ze 70% nová. Umístění zcela jiné stavby je vzhledem k 

sousedům a památkové ochraně nemožné. Architektonická studie představuje nové pojetí objektů 

pasáže. Vzhledem k navrhovanému umístění galerie je objekt lokálně zvýšen o 1m. Studie byla 

projednána se sousedy a NPÚ Liberec. Z hlediska urbanistického je zásadní otázkou, zda bude 

pasáž průchozí či nikoliv (stávající stav). V rámci studie jsou zpracovány 2 varianty vzhledem k 

tomu, že průchozí variantu lze realizovat pouze v případě dohody s majitelem sousedícího 

pozemku p.č.57/2 a domu čp.2 k.ú. Turnov (souhlas zatím nemáme). Průchozí varianta je 

považována celkově za hodnotnější. V obou variantách se předpokládá úprava terénu uvnitř 

pasáže, tak aby vznikla spojitá plocha umožňující bezbariérový vstup do dílen a galerie. 

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

V diskusi zaznělo: při  průchozí variantě nové galerie je nutný souhlas vlastníka sousedního 

domu čp.2, budoucí správce galerie upozorňuje, že navržené kruhové schodiště zabírá hodně 

výstavního prostoru, doporučení realizovat více světlíků pro přístup denního světla, doporučení 

jednat s vlastníkem sousedních pozemků s cílem realizovat průchod ve směru ke kostelu. 

Komise doporučuje RM schválit pokračování prací na projektu rekonstrukce pasáže 

radnice dle zpracované studie. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Stavební čára - Daliměřice, za hasičárnou 

Dr. Varga informoval o žádosti vlastníků stavebních pozemků v lokalitě Daliměřice za 

hasičárnou, kteří požádali odbor rozvoje města jako pořizovatele aktualizace územní studie 

bytové zóny Daliměřice o posun regulační čáry ze stávajících 6m  o 10m na cca 16m s tím, že 

orientace domů zůstane stejná tzn. s hlavním vstupem do budoucí nové ulice.  

Dle platné územní studie platí následující regulativy pro zástavbu pozemků rodinnými domy: 

1. Bude dodržována navržená parcelace 1.etapy.  

2. Minimální plocha pozemku pro stavbu izolovaného rodinného domu 650 m2  

3. Při umísťování jednotlivých rodinných domů a garáží bude respektována :  

- stavební čára stanovená 6 m od hranice jednotlivých pozemků směrem do ulice a  

- regulační čára stanovená 6 m od hranice jednotlivých pozemků směrem do ulice,  

nebo vymezená hranicí ochranného pásma.  

4. Rodinné domy budou umísťovány rovnoběžně se stavební čarou a regulační čarou  

směrem do ulice.  

5. Při umísťování jednotlivých rodinných domů bude respektována Vyhláška č. 501/2006  

Sb., v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území, část třetí.  

6. Odstupové vzdálenosti mezi izolovanými rodinnými domy budou min. 7 m.  

7. Minimální plocha zeleně na pozemku pro stavbu rodinného domu bude 50 %.  

8. Stupeň zastavění pozemku bude 0,2 (20%).  

9. Zastavěná plocha izolovaného rodinného domu min. 50 m2 a max. 200 m2 odpovídající  

velikosti pozemku.  

10. Výška rodinného domu do hřebene střechy min. 10 m a max. 12 m nad úroveň  

upraveného terénu v nejnižším místě stavby.  

11. Počet podlaží – max. 2 nadzemní podlaží, obytné podkroví a 1 podzemní podlaží, u  
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ploché střechy max. 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.  

12. Typ střechy – sedlová, polovalbová, pultová nebo plochá, sklon střešní roviny 0o - 45o,  

výška atiky u ploché střechy max. 120 cm.  

13. Garáž bude součástí objektu – vestavěná nebo přistavěná.  

14. Samostatně stojící garáže budou o zastavěné ploše max. 40 m2 (pro 2 osobní  

automobily), o max. 1 nadzemním podlaží, se střechou plochou nebo sedlovou o sklonu  

max. 30o.  

15. Na pozemku stavby rodinného domu bude vyřešeno parkovací stání min. pro dvě  

vozidla.  

16. Vjezdy na pozemky budou vždy z přilehlé veřejně přístupné dopravní komunikace.  

17. Na vlastním pozemku rodinného domu bude vyřešena plocha na tuhý komunální odpad  

přístupná pro odvoz, sousedící s elektrorozvodnou skříní (pokud je umístěna na hranici  

pozemku), případně sloupkem hlavního domovního uzávěru plynu.  

18. Oplocení pozemku podél komunikace bude max. 165 cm vysoké, měřené směrem z ulice  

od výškové hladiny chodníku, s podezdívkou do výšky max. 45 cm. Plocha plotu nad  

soklem musí mít průhlednost minimálně 25% celkové plochy včetně sloupků a dalších  

konstrukcí při kolmém pohledu, vyjma "živých plotů" (ploty ze zeleně).  

19. Stávající vzrostlá zeleň bude max. respektována. 

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

V diskusi zaznělo: nepřipouštět zpřístupnění pozemků ze stávající úzké silnice, tím se znehodnotí 

stávající RD v Mírové ulici, regulace plotů a střech je důležitější než stavební čára, při aktualizaci 

územní studie je nutné diskutovat podrobnost regulativů. 

 

 Různé: termíny jednání komise: 30. května, 13. června, 5. září, 10. října, 7. listopadu 

 

Projednání dalších bodů dle programu bylo odloženo na květnovou komisi. 
 

Příští jednání komise bude ve středu 30. května 2018 

 

V Turnově  17.05.2018     zapsal: RNDr. Varga  

                                          ověřil: Ing. Hocke 


