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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 13. června 2018  
(5. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. 

Carda, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Stanislav 

Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela 

Weissová 

 

Omluveno 6 členové komise: Martin Krejčí, Ing. Pavel Marek, David Nalezenec, Ing. Zdeněk 

Romany, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Hosté: Ing. Alena Hlídková, Ing. Josef Souček, Ing. arch. Libor Pánek 

 

První dva body programu jednání komise byly společné s komisí pro životní prostředí. 

 

  

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Prezentace připravovaných projektů odboru životního prostředí: Havlíčkovo náměstí –  

    parkoviště projekt zeleně,   Pelešany - revitalizace zeleně na hřbitově, Pekařova ulice –  

    revitalizace zeleně v okolí garáží, Skálova ulice - revitalizace zeleně před ZŠ, novou budovou 

    úřadu a u letního kina, zpracovatel Ing. J. Souček, investor město Turnov 

2. Záměr městského lesa u sídliště Přepeřská, zpracovatel Suchopýr o.p.s., investor město 

3. Studie bytového domu Žižkova ulice – bývalé kino Bio ráj, zpracovatel Libor Pánek  

   Architekti s.r.o., investor Marek Lank – Bydlení v Ráji a.s. 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Novostavba RD Turnov, zpracovatel Ing. J. Červa, investor Goldovi čp.56 

4.2. Denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko - nástavba, zpracovatel Ing. arch. Z. Gottwald, investor  

    město Turnov 

 

Průběh jednání: 

1. Prezentace připravovaných projektů odboru životního prostředí 

Ing. Souček přestavil jednotlivé projekty na ozelenění lokalit: 

Pekařova ulice – revitalizace zeleně v okolí garáží.  Jedná se lokalitu v souběhu se silnicí I/35, 

kde ŘSD ČR odmítá stavbu oddělující zdi. Projekt navrhuje vysázení jilmů a dubů. 

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

V diskusi zaznělo: nesázet stromy v zatáčce ulice Pekařova tím se zhorší rozhledové poměry, 

problematika nevhodných výjezdů z garáží přímo do ulice v zatáčce. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města schválit záměr revitalizace 

zeleně v Pekařově ulici dle předloženého projektu. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 
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Havlíčkovo náměstí – parkoviště za Vesnou projekt zeleně. Projekt navrhuje ozelenění 

připravovaného parkoviště. Vzhledem k velkému množství inženýrských sítí je navržena výsadba 

cca 5 stromů a pásu keřů. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Carda, Ing. Kučera, Ing. Šorejs, Dr. Jarolímek 

V diskusi zaznělo: zrušit u středního parkovacího stání poslední dvě místa (č.22 a 23) a tím 

umožnit průjezd parkovištěm namísto navrženého couvání, problematika ochranných mříží pro 

stromy v kontaktu s obrubníky, údržba navržené bambusové stěny, protihluková bariéra vůči ZŠ 

28. října. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města schválit záměr ozelenění 

budoucího parkoviště u Havlíčkova náměstí dle předloženého projektu. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Pelešany - revitalizace zeleně na hřbitově. Projekt navrhuje ozelenění lesního hřbitova 

v Mašově - Pelešanech. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Tomsa, Dr. Jarolímek 

V diskusi zaznělo: oprava plotu hřbitova, zachování centrální cesty ke kapličce a ponechání 

stávající vzrostlé zeleně. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města schválit záměr revitalizace 

zeleně na hřbitově v Pelešanechu dle předloženého projektu. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Skálova ulice - revitalizace zeleně před ZŠ, novou budovou úřadu a u letního kina 

Projekt navrhuje ozelenění ulice Skálova a navazujících ploch u budovy nového městského 

úřadu.  

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Kučera, Ing. Šorejs, Ing. Tomsa, Mgr. Beran, Dr. 

Jarolímek 

V diskusi zaznělo: rozsah nové zeleně za stavbou nového úřadu a řešení veřejného prostoru u 

Fokusu a ZŠ Skálova, řešení dožívajících akátů u letního kina, náhrada jabloní před budovou 

školy, prořezání větví modřínu, řešení parčíku za pomníkem Pekaře, přerušená alej lip v ulici, 

projekt na novou knihovnu a kácení  starých stromů, zvýraznění pohledů na historickou fasádu 

školy, přestěhování pomníku kapitána Jaroše zpět do Zborovské ulice, zpracovat velkou 

fotodokumentaci celého prostoru (zákresy, perspektiva ochrana pomníku Pekaře) a znovu se 

k problematice revitalizace zeleně ve Skálově vrátit na jednání komise. 

 

2. Záměr městského lesa u sídliště Přepeřská – návrh ozelenění pozemků p.p.č. 1992/7 a 

1991 v k.ú. Turnov 

Ing. Hlídková  představila projekt na založení nových vegetačních prvků na pozemcích ve 

vlastnictví města Turnov (pozemky p.p.č. 1992/7 a 1991 v k.ú. Turnov), které budou chránit 

obytnou zástavbu před negativními vlivy plánované nové trasy silnice  I/35. V současnosti se  

jedná o zemědělsky obhospodařované plochy využívané k pěstování řepky olejky. Parcela p.p.č. 

1992/7 má o šíři 25 m a jižní expozici. Ze směru od silnice I/610 Turnov – Přepeře je rovná a po 

zhruba 80 m se  uklání k jihu k toku Odolenovického potoka. 

 Délka budoucího zeleného pásu je 80 m, šířka 20m. Pro obyvatele sídliště Přepeřská bude přínos 

zakládaného lesa i před zahájením stavby nové silnice. Nová zeleň bude chránit obytnou zónu 
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před zvýšenou prašností a hlukem, zeleň bude sloužit jako biotop pro drobné obratlovce a ptáky. 

Budoucí městský les bude oplocen. 

Diskuse: Ing. Hocke, Dr. Varga 

V diskusi zaznělo: novou trasu silnice I/35 připravuje investor ŘSD ČR, v současnosti se 

zpracovává „Dokumentace EIA na stavbu I/35 Turnov – Úlibice“ v rozsahu dle zákona č. 

100/2001/ Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, termín realizace není stanoven. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města schválit záměr realizaci 

městského lesa u sídliště Přepeřská dle předloženého projektu. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Studie bytového domu Žižkova ulice – bývalé kino Bio Ráj 
Ing. Pánek informoval o studii na novostavbu  bytového domu na stavební parcele p.č. 855/2 

v k.ú. Turnov, která je zastavěna objektem bývalého kina Bio Ráj.  Současný objekt je určen k 

demolici, která bude předcházet výstavbě nového bytového domu. Navrhovaný čtyřpodlažní 

bytový dům o 47 bytech se dělí na dvě nadzemní hmoty – jižní část A a severní část B. Jižní část 

A má pavlačovou dispozici orientovanou k jihozápadu. Severní část B je umístěna na uliční čáru 

stávajícího objektu kina, souběžně s protější fasádou základní školy. Hmota o obdélném 

půdorysu je orientována delšími hlavními fasádami na východ/západ. Obě hmoty spolu svírají  

úhel 64° a jsou propojené lávkami. Vjezd do garáží je navržen z jihu v návaznosti na stávající 

plochu parkoviště. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Carda, Ing. Cuchý, Ing. Hájek, Ing. Kučera, Ingg. Pekař, Ing. Šorejs, 

Ing. Šéfr,  Dr. Varga, Ing. Vašák, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: historie lokality bývalých kasáren, problematika parkování v lokalitě, varianty 

natočení nového domu ke stávajícímu bytovému domu čp. 81: kolmá - úhel 90° a šikmá - úhel 

64°, přístup ke kotelně a servisu, prověřit studii možný jednosměrný průjezd okolo školy do 

parku resp. k budově městského archivu.  

Orientační hlasování 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje šikmou variantu výstavby bytového domu 

v Žižkově ulici. 

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

 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje kolmou variantu výstavby bytového domu 

v Žižkově ulici. 

Hlasování: 5 pro, 2 proti, 5 zdrželi se. 

 

 

 

Projednání dalších bodů dle programu bylo odloženo na zářijovou komisi. 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 5. září 2018 

 

 

 

V Turnově 29.06.2018     zapsal: RNDr. Varga  

                                          ověřil: Ing. Hocke 


