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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 30. května 2018  
(4. 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, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír 

Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. Miroslav Varga, 

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

  

Omluveno 4 členové komise: Martin Krejčí, David Nalezenec. Ing. Petr Veselý, Mgr. Martina 

Pokorná 

  

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Zákres novostavby bytového domu s pečovatelskou službou a stavby alzheimer centra v ulici  

    5. května v Turnově  zpracovatel Ing. arch. V. Hájek, investor město Turnov 

2. Táborová základna v Krčkovicích, Hrubá Skála, studie zpracovatel Ing. arch. Ladislav David, 

    investor město Turnov 

3. Rozvojové záměry města 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Změna vlivu užívání stavby na území - hala kalírny Kamax Vesecko (Umístění kalící a 

indukční linky do haly kalírny Kamax Vesecko) zpracovatel Valbek, spol. s.r.o., investor: Kamax 

s. r. o. 

 

Průběh jednání: 

1. Zákres novostavby bytového domu  a stavby alzheimer centra v ulici 5. května  

Ing. Hocke přestavil společné zákresy dvou připravovaných staveb v ulici 5. května. 

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

V diskusi zaznělo: nedodržená stavební čára a porušení linie zástavby u stavby DPS, která vytváří 

„zuby“ v ulici 5. května, zachování zeleně. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města schválit rozpracování 

architektonické studie Bytového domu v ul. 5. května, dle návrhu architekta Václava Hájka 

do dalších projekčních stupňů. Návrh svým řešením lépe odpovídá charakteru stávající 

zástavby. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Táborová základna v Krčkovicích, Hrubá Skála, 

Ing. Hocke  informoval o studii na  novou budovu táborové základny, která je navržena jako  

jednopodlažní do svahu zapuštěná stavba s krytým zápražím. Součástí stavby je táborová věž, 

ve které je umístěno technické zázemí a sklad kuchyně, ve 2.NP dvou lůžková ubytovna 

(zdravotní izolace apod.) a ve 3.NP sklad. Z konstrukčního hlediska je táborová základna 

navržena jako železobetonová stavba z pohledového betonu, doplněna dřevěnými konstrukcemi 

věže a přístřešku zápraží s dřevěnými sloupy tvaru V. Zápraží bude přes sezónu otevřené, mimo 

sezónu se uzavře pomocí posuvných dřevěných stěn. Terénní úpravy okolí táborové základny 
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spočívají především v dosypání a vyrovnání terénu po zbouraných objektech, a v dotvarování a 

plynulém navázání terénu mezi navrženými objekty na rostlý terén. Podchycení příkrých svahů 

bude provedeno pomocí opěrných zídek výšky do 1 m. Opěrné zídky a venkovní schodiště budou 

provedeny z kamene. Kapacita táborové základny je 70 lidí  s ubytováním  60 dětí ve stanech 

s podsadou.  

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Marek, Ing. Šorejs, Dr. Varga 

V diskusi zaznělo: nevýhodný výškový rozdíl mezi plochou pro stany a zázemím tábořiště, 

podpora stavby „věže“ jako zázemí tábora bez využití pohledového betonu, problematika kácení 

stromů. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města schválit rozpracování 

architektonické studie Táborové základny Krčkovice do dalších projekčních stupňů.V 

rámci připomínek preferovat spíše jednu stavbu (bez samostatné jídelny), preferovat 

přírodní materiály a omezit betonové konstrukce, zvážit dispozici toalet a sezení, ověřit 

umístění prostoru pro stany mimo lesní porost. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Rozvojové záměry města 
Ing. Hocke informoval o  souboru  strategických nákupů nemovitostí, které se  městu nabízejí a 

umožňují  růstový potenciál v blízké budoucnosti. 

1. Areál bývalého zahradnictví na Daliměřicích -  pozemek o výměře 48 215 m2 za areálem 

firmy Batlička, cena je  600Kč/m2, celkem cca 28,929 mil. Kč. 

2. Parkoviště vedle Komerční banky v ul. Palackého,  pozemek s parkovištěm p.č. 307/4 (932 

m2), k.ú. Turnov mezi náhonem Jizery a objektem firmy Dehes za cenu 3,3 mil.Kč. Na parkovišti 

je místo pro cca 25 automobilů. Na pozemek navazuje pozemek města p.č.307/1, 307/2, 307/3 

(celkem cca 653m2), kde by mohlo být umístěno dalších 25 stání.  

3. Rodinný dům paní Nožičkové čp. 1248 na sjezdu  ze silnice I/10 ve Fučíkově ulici. 

V roce 2001 byla uzavřena Smlouva a budoucí smlouvě směnné, v které se město zavázalo 

vykoupit dům manželů Nožičkových a postavit nový dům a odprodat jim městský pozemek pod 

kostelem sv. Matěje za 1 mil.Kč. V druhé variantě odkoupit dům za 3,5 mil.Kč a odprodat jim 

městský pozemek pod kostelem sv. Matěje za 1 mil.Kč. Paní Nožičková by si dnes ráda postavila 

nový rodinný dům na druhé straně stávajícího pozemku. Město Turnov nechalo  znalecký 

posudek ten ocenil dům včetně pozemku pod ním na částku 3,5 mil.Kč. 

4. Objekt čp.2 vedle historického objektu radnice, majitelem panem Maršíkem byl avizován 

prodej s cenou k jednání 26,5 mil. Kč za nemovitost a sousedící pozemek za 5mil.Kč. 

5. Objekt uhelných skladů na Turnově 2 - s panem Hrazdirou neúspěšná jednám o odkupu. 

Nabídnuta částka na základě znaleckého posudku ve výši 4,5 mil.Kč  nebyla přijata. 

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

Ing. Šéfr, Ing. Šorejs, Dr. Varga, Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: proces změny platného územního plánu, význam prameniště Dolánky pro 

město, koncepce rozvoje radnice v návaznosti s ukončením pronájmu prostor historické budovy 

pro ČSOB, doporučení koupit uhelné sklady u ostatních lokalit čekat a jednat o snížení ceny 

 

Orientační hlasování 

Zahradnictví Daliměřice – spíše ano 4x, spíše počkat 5x 

KB-parkoviště – spíše ano 1x, spíše ne 8x 

Čp.2 – spíše ano 2x, spíše ne 7x 
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Uhelné sklady – spíše ano 9x 

RD Fučíkova – spíše ano 8x, spíše ne 1x 

 

4. Změna vlivu užívání stavby na území - hala kalírny Kamax Vesecko 

Dr. Varga informoval projektu na umístění nové kalící a indukční linky do haly kalírny Kamax 

Vesecko k instalované kalící lince, kde již probíhá kalení na jedné lince. Jedná se o změnu 

dokončené stavby doplněním technologie kalení. Ve stávající hale je umístěna jedna kalící linka 

včetně inženýrských sítí a rozvodů médií s kapacitou pro požadované osazení nové kalící a 

indukční linky.  Po instalaci druhé kalící linky v prostoru kalírny se zvýší hladina akustického 

tlaku v hale, především v její severní části, na úroveň, která zde byla při provozu jedné linky. Na 

střeše haly přibydou komíny odsávání přímého ohřevu druhé linky. 

Provoz v hale bude celodenní, hluk v denní a v noční době z provozu v hale bude stejný. 

Vzhledem k odstupu hluku z haly od stávající hladiny akustického tlaku v okolí závodu bude 

přitížení stávající situace maximálně 0,1 dB u domu č. p. 158, u domu č. p. 109 a zástavby 

severně od areálu bude nárůst nulový. Tyto domy jsou vůči kalírně zastíněny ostatními objekty 

firmy KAMAX. Záměr doplnění technologie kalení do haly kalírny je v souladu s platným 

Územním plánem Turnova. Řešené pozemky se nachází na ploše s označením VP Průmyslová 

výroba a sklady. Ve stávajícím areálu bude technologie sloužit k úpravě šroubů (kalení). Záměr 

splňuje hlavní využití dané územním plánem města. 

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

V diskusi zaznělo: historie povolování areálu firmy Kamax, projednávání dokumentace EIA, 

spory s vlastníky sousedního bytového objektu, probíhající a připravovaná výstavba 

v průmyslové zóně Vesecko. 

 

Různé: gabionová zeď u RD čp.6 pana Valšíka v Dolánkách 

Nutno prověřit na SÚ 

 

Příští jednání komise bude ve středu 13. června 2018 

 

V Turnově  4.06.2018     zapsal: RNDr. Varga  

                                          ověřil: Ing. Hocke 


