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Přítomno 8 občanů 
 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 

Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu 

starosty. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zastupitelé i přihlížející 

občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
           Paní místostarostka Mgr. Jana Svobodová by ráda do programu jednání Zastupitelstva Města vložila bod: 

Individuální dotace: Veřejná předvolební debata zástupců volebních stran v Turnově. 
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usnesení ZM č. 233/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání s navrhovaným doplněním. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOV 

   

 

1 

2 

Úvod 

Individuální dotace: Veřejná předvolební debata zástupců 

volebních stran v Turnově 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                17:00-17:05      

Záležitosti odboru životního prostředí 

 3 Prezentace studie „Řešení území interakčního prvku IP 2 

Hruštice  - Károvsko, Turnov“ (Park Hruštice = Městské sady 

Hruštice) 

Mgr. Jana Svobodová 17:05 – 17:25 17:05-17:25       

Záležitosti odboru správy majetku 

4 ZŠ Mašov - další postup Ing. Tomáš Hocke 17:25-18:10       

5 Regenerace panelového sídliště U nádraží - Turnov - 6 etapa        

6 Informace o vrácení části dotace "Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov - I. etapa" 

       

Záležitosti finančního odboru 

7 Obecně závazná vyhláška města Turnova č. X/2018 o regulaci 

provozování některých hazardních her na území města Turnov 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           18:10-18:30 

8 Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2017 Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

9 Individuální dotace Český orientační spolek, z. s. Mgr. Jana Svobodová                                                                              18:30-18:40 

10 Příspěvky občanů                                                                                 18:40-18:50       

 

2. Individuální dotace: Veřejná předvolební debata zástupců volebních stran v 

Turnově   
 

Rozprava:  
      Říjnové volby do obecních zastupitelstev budou závažnou zkouškou obyvatel a zejména turnovských voličů, zda 

chtějí, aby se v našem městě žilo dobře a ještě lépe. Volební účast je pak důležitým ukazatelem občanské 

angažovanosti. Předvolební veřejná prezentace všech registrovaných volebních stran je připravována s cílem zvýšit 

v Turnově volební účast v nadcházejících komunálních volbách. Dalším přínosem této prezentace bude vyšší 

informovanost voličů, která může přinést i kvalitnější zastupitele, případně funkčnější koalici. Organizace této 

předvolební prezentace se ujal zapsaný spolek Radosti. Vystoupil zástupce spolku – p. Říman.  

 

Termín debaty: ÚT 18. září, 17 – 19 hod. 

Pracovní název: TURNOVSKÁ VOLBIÉRA 

Náplň: Moderovaná debata leaderů kandidátek VŠECH volebních stran 

Místo: Velký sál KC Střelnice Turnov 

Předpokládaný rozpočet akce: 

Pronájem – Velký sál KC Střelnice Turnov: 6,5 tis. Kč 

Ozvučení, projekce, přímý přenos na web: 5,5 tis. Kč 

Propagace: 2,0 tis. Kč 

Odměna moderátora: 3,0 tis. Kč 

Drobné výdaje, tisky: 1,0 tis. Kč 

CELKEM: 18,0 tis. Kč 

 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 234/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 18 000 Kč pro spolek Radosti, z. s., IČ 22829636 na organizaci akce 

TURNOVSKÁ VOLBIÉRA. Vyúčtování finančního příspěvku proběhne do 31. října 2018 dle platných účetních 

standardů a předloženého návrhu orientačního rozpočtu akce. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

 

3. Prezentace studie „Řešení území interakčního prvku IP 2 Hruštice  - Károvsko, 

Turnov“ (Park Hruštice = Městské sady Hruštice)   
 

Rozprava:  
      Na základě požadavku ze strany vedení města bylo v roce 2017 zadáno zpracování studie „Park Hruštice, 

Turnov“. Zpracovatel studie  - AND, spol. s r. o., architektonický atelier, Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8, řešil 

území, které je dle územního plánu města vedeno jako „Interakční prvek IP 2 Hruštice – Károvsko“. Cílem studie je 

stanovit komplexní koncepci řešení daného území, která bude postupně realizována. Studie je podkladem jak pro 

prezentaci záměru, tak pro další projekční fáze. 

Materiál týkající „Parku Hruštice“ byl projednán jak na Radě města, tak v komisi pro životní prostředí a v komisi 

pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Hocke, p. Šípošová, p. Sekanina, p. Mikula, p. Soudský, p. Maierová, p. Červinková, p. 

Hodík, p. Šorejs 

 

V diskusi zaznělo:  

Když se rozhodovalo o tom, že se území zastaví., byla tam podmínka biokoridoru. Jakým způsobem to z toho 

vypadlo? Vždy se mluvilo jenom o biokoridoru. Najednou je to něco jiného. Od roku 2014 ty parcely v tom sektoru 

byly. Tuto informaci musím ověřit na oboru rozvoje města. Jak to mohlo být tehdy schváleno? V ulici 5. května mají 

všichni domy ploty – zvíře by se tam nemohlo dostat. Bylo to přehodnoceno v rámci nového územního plánu. 

Myslíte si, že bychom tu realizovali nějaký nadchod nebo podchod? Schválili jsme to novým územním plánem 

v roce 2014. Biokoridor by nesplňoval správně své funkce. Je to trochu slovíčkaření. Neřešilo se to detailní 

propojení se Stebénkou. Tím zeleným pásem mělo být spojeno Farářství se Stebénkou. Pokusím se k tomu získat 

více informací. Zadáváme to dvěma způsoby. Většinou se dělá výběrové řízení na dodavatele dokumentace, a ten 

kdo je zpracovatelem architektonické studie, tak má architektonický dozor nad dokumentací. Nepůjde to výjimkou 

se směrnice? To nedokážu říct, to je na rozhodnutí rady. V sousedství je 50 pozemků, ale jen 3 jsou městské. Jakou 

máte představu o ceně pozemků? Hřiště na pétanque  je v sousedství 3 domů, jsem přesvědčen, že to bude problém. 

Tohle je první návrh pro první čtení. Pokud bude rozsáhlá diskuse, systém návrhu to umožnuje variabilně změnit. 

Tohle místo jsme logicky osadili sportovní plochou. Není to dogma, můžeme to měnit. Mám návrh, aby se to 

přemístilo do nějaké větší plochy. Myslím si, že se k tomu rozběhne diskuse ještě s lidmi, kteří tam bydlí. Určitě 

budeme muset zorganizovat setkání s obyvateli. Je opodstatněné přijímat usnesení, že toto schvalujeme? Tím 

bychom řekli, že přesně tak to chceme. Je to vážná věc. Musím zdůvodnit, že se zdržím v tomto hlasování. Měsíc 

před volbami se nechci pouštět do tohoto rozhodnutí. Vadí mi, že takové množství pozemků není ve vlastnictví 

města. Jak daleko je nejbližší park od té Ladronky? Je to v bezprostřední návaznosti. Koridor spojuje Bílou Horu se 

Strahovem. Vytváří to obdobnou zelenou kostru ve městě. Nechci ten postup zastavit, protože se o tom bavíme 

hodně dlouho. Musíme mít ucelenou představu, a potom zahájit výkup pozemků. Park na Šetřilovsku nabízí jiné 

vyžití - nejde nám o to, aby to byl park. Hledali jsme jiné formy a zdá se mi, že městské sady by jimi být mohly. To, 

že se to v územním plánu změnilo, nás nikdo výrazněji neupozornil. Je důležité, že tu o tom po dlouhé době 

mluvíme. Lidé by měli slyšet, že z toho parcely rozhodně dělat nechceme. 

 
 

usnesení ZM č. 235/2018 
 

ZM schvaluje  

koncepci Městských sadů na Hruštici jako podklad. Ukládá odboru životního prostředí rozpracování dalších stupňů 

projektové dokumentace v pracovní verzi a projednat ji na Zastupitelstvu Města. Dále ZM ukládá odboru správy 

majetku zahájit výkup pozemků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/5] 
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4. ZŠ Mašov - další postup   
 

Rozprava:  
      Předkládám materiál, který analyzuje stávající stav v projektové fázi stavby, výsledek výběrového řízení na 

zhotovitele a ukazuje další varianty postupu. Na základě usnesení ZM z 19. 10. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na dodavatele stavby s cenovým omezením 35 mil. Kč vč. DPH. I když došlo k prodloužení lhůty k podání nabídek, 

tak přesto žádná nepřišla. Tímto krokem byla ověřena nereálnost ceny, kterou bylo ZM ochotno za stavbu vynaložit 

a je potřeba stanovit další postup v rámci této akce. Předkládám rozbor možných úspor v rámci stávajícího projektu 

na Rekonstrukci základní školy Mašov. Na základě usnesení ZM č. 197/2018 jsem se sešel s panem zastupitelem 

Loukotou a společně jsme hledali možné úspory v stávajícím projektu. Ty byly nalezeny v rozsahu -celkem 2,6 mil. 

Kč s DPH. Ještě před vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby byly provedeny úspory v řádu 2,8 mil. Kč. 

Těmito úpravami klesl původní rozpočet stavby z 49,8 mil. Kč vč. DPH na 47 mil. Kč vč. DPH. V případě započtení 

dalších úprav by mohl rozpočet stavby klesnout na 44,4 mil. Kč vč. DPH. Rovněž jsem provedl rámcový propočet 

stavby v případě volby varianty D (viz příloha materiálu): V součtu tedy 29,4 mil. Kč bez DPH, což je 35,6 mil. Kč s 

DPH. Z tohoto propočtu je zřejmé, že v případě varianty D, při zachování v podstatě stejného stavebního programu 

(či drobných ústupků) jsme schopni se k požadované částce 35 mil. Kč dostat. Znamená to soutěžit v dostatečném 

předstihu a co nejdříve, protože stavební trhy roste v průměru 7% ročně. Je třeba také zmínit cenu nového projektu, 

která se bude pohybovat okolo 1,2 mil. Kč. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hudec 

 

V diskusi zaznělo: 

Bylo tady řečeno téměř vše. Myslím si, že za 35 mil. Kč to postavit nepůjde, a čím déle to budeme odkládat, tím víc 

cena poroste. Stavební trh roste průměrně o 7% ročně. Sdílím stejný názor jako pan zastupitel. Navyšme částku na 

45 mil. Kč. 
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

Radě Města vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci Základní školy Mašov s limitem 45 mil. Kč vč. DPH dle 

upravené projektové dokumentace firmy BKN, spol. s. r. o. Vysoké Mýto se zohledněním úsporných opatření. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/5/5] 
  

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM projednalo  

materiál ZŠ Mašov – další postup. ZM pověřuje starostu a odbor správy majetku zpracováním nového projektu 

Rekonstrukce ZŠ Mašov se stavebním programem blížícím se maximálně představě školy, ale s jasným ohraničením 

maximální cenou celé stavby 35 mil. Kč s DPH. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/0/10] 
  

5. Regenerace panelového sídliště U nádraží - Turnov - 6 etapa   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2018 se připravuje podání žádosti o dotaci na projekt „ Regenerace panelového sídliště U nádraží, 

Turnov – 6. etapa“, která se předkládá nově Státnímu fondu rozvoje bydlení. Předpokládané vyhlášení programu je 

v červenci, s termínem podání žádosti cca do 30. 9. 2018. Podmínky žádosti jsou stejné jako v předcházejícím 

programu z Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme dotace čerpali na předcházející etapy Regenerace panelového 

sídliště U nádraží, Turnov. 

V rámci této etapy bude řešena Západní část – zbytek ul. Studentské, a to chodníky, parkování, komunikace, 

osvětlení a veřejná zeleň. Dále bude řešeno schodiště na severozápadním okraji sídliště, které slouží pro překonání 

výškového rozdílu v terénu mezi povrchem Studentské ulice a terénem nad ní směrem k Integrované střední škole. 

Na obnovu sídliště je možné získat dotaci do výše 50 % nákladů celé akce (max. 6 mil. Kč), zbývající část 

představuje finanční spoluúčast žadatele (min. 50%). Celkové náklady na 6. etapu jsou cca 5,5 mil. Kč včetně DPH. 

Z toho je částka max. 2,750 mil Kč jako dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení a cca 2,750 mil. Kč jako vlastní 

podíl města Turnova. Odhad nákladů je orientační. Reálné náklady budou známy až po výběrovém řízení na 

dodavatele. V případě poskytnutí dotace by realizace projektu proběhla v roce 2019.  

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 236/2018 
 

ZM schvaluje  

dofinancování akce „ Regenerace panelového sídliště – Turnov, U nádraží - 6. etapa“ v případě získání dotace ve 

výši maximálně Kč 3 000 000,- včetně DPH v roce 2019. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  

6. Informace o vrácení části dotace "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - 

I. etapa"   
 

Rozprava:  
      Projekt "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa" byl podpořen v roce 2008 dotací 

z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. „Terminál“ je v provozu od listopadu 2011. Následně 

po ukončení projektu byl v roce 2014 zahájen audit projektu a následná kontrola projektu.  

 

Ministerstvo financí nám zaslalo v lednu 2014 Oznámení o auditu operace. Samotný audit proběhl v březnu 2014 a 

zabýval se žádostí o platbu č. 02/00404 – 30.892.448,94 Kč a č. 03/00404 – 22.529.754,24 Kč. Auditní orgán 

požadoval vysvětlit či konstatoval 7 pochybení. Intenzivním dokazováním skutečností se podařilo většinu pochybení 

vysvětlit, ale do Zprávy o auditu operace z června 2014 se nakonec dostala pouze 2 pochybení. Proplacení 

nezpůsobilých výdajů za protihlukovou stěnu ve výši 146.186,47 Kč a v rámci veřejné zakázky nesplnění podmínek 

ze zadávací dokumentace + neposkytnutí dodatečných informací všem uchazečům vyčísleno korekcí ve výši 5%, 

tzn. 2.410.122,76 Kč. Celková výše neoprávněně uplatněných výdajů, resp. nezpůsobilých investičních výdajů činí 

2.556.309,23 Kč za obě pochybení. Z této částky je výše neoprávněně poskytnuté dotace (92,5%) dotčené 

nesrovnalosti celkem 2.364.309,23 Kč. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 237/2018 
 

ZM bere na vědomí  

informace o úhradě odvodu dle platebního výměru č. 20/2015 ze dne 9. 10. 2015 "Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov - I. etapa". 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

7. Obecně závazná vyhláška města Turnova č. X/2018 o regulaci provozování 

některých hazardních her na území města Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě přijetí Obecně závazné vyhlášky města Turnova č. 1/2018, o regulaci provozování některých 

hazardních her na území města Turnov a následně Obecně závazné vyhlášky města Turnova č. 4/2018, o regulaci 

provozování některých hazardních her na území města Turnov byla dne 6. 8. 2018 doručena žádost společnosti 

Victoria Tip a.s., ul. Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, IČ 26059517 o zařazení adresného místa Sobotecká 

595, 511 01 Turnov a žádost společnosti GELP s.r.o., ul. Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČ 05349958 o zařazení 

adresného místa Nádražní 1123, 511 01 Turnov na přílohu č. 1 OZV č. 1/2018. 

 

Diskuse: 0 

 

vystoupil p. xxxxxxx: 

Naše loterijní společnost provozuje herny a plnohodnotná casina prakticky po celé České republice. Obecně závazná 

vyhláška z roku 2016 – zastupitelé se usnesli na zákazu provozování sázkových her. To znamená, že na území města 

se mohou vyskytovat herny, nikoliv casina. Z jakého důvodu není možné umožnit turistům živou hru?  

 

Když jsme projednávali tuto vyhlášku, jedna z možností byla, jestli herny úplně nezavřít a nechat na území města 

Turnova pouze casina. Politická diskuse okolo heren a casin je velmi složitá. Po vícenásobném projednávání jsme se 

dohodli na znění této Obecně závazné vyhlášky. V materiálu, který můžete najít i na webových stránkách města 

Turnova, protože všechny materiály do zastupitelstva jsou veřejné, bylo také zdůvodněno, proč uzavřít herny a 

nechat pouze casina. Jednalo se především o to, že to jsou větší zařízení, která můžou přinést ještě větší profit z toho 

herního průmyslu. Nejen provozovatelům, ale i městu Turnovu.  
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usnesení ZM č. 238/2018 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku č. X/2018, o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov vč. 

přílohy č. 1 s doplněním adresných míst Sobotecká 595, 511 01 Turnov a Nádražní 1123, 511 01 Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/2] 

  

8. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2017   
 

Rozprava:  
      Dobrovolný svazek obcí "MIKROREGION JIZERA" byl založen v souladu s ustanoveními §49 až §53 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích na setkání pověřených zástupců obcí okresu Liberec dne 22. 04. 2002 ke sdružení sil a 

prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. Město Turnov je 

členem dobrovolného svazku Mikroregion Jizera. 

Dle platných legislativních norem schvaluje základní dokumenty hospodaření svazku členská schůze (příloha č. 3) a 

zastupitelstva členských obcí jsou informována o těchto dokumentech s návrhem usnesení – bere na vědomí. Jako 

zástupce Turnova, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., předkládám Závěrečný účet Mikroregionu Jizera na 

jednání našeho zastupitelstva. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 239/2018 
 

ZM bere na vědomí  

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 

  

9. Individuální dotace Český orientační spolek, z. s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Český orientační spolek, z. s. ve výši 30 tis. Kč. Dotace 

má být určena na zajištění organizace finálového kola Světového poháru v orientačním běhu 2018. 

Český orientační spolek, z. s. je hlavním organizátorem světového poháru v OB a žádá město Turnov o finanční 

podporu ve výši 30 tis. Kč na zajištění závodu, který se uskuteční na Turnovsku v okolí hradu Valdštejn dne 6. 10. 

2018. Pořadatelé v čele s Davidem Alešem, předsedou spolku, připravují finálové okolo Světového poháru 2018 

s účastí světových běžců. Dohromady jsou připravovány 4 závody: dne 4. 10. 2018 knockout sprint (Praha), dne 5. 

10. 2018 sprintové štafety (Praha), dne 6. 10. 2018 middle (Turnovsko) a dne 7. 10. 2018 sprint, finále SP (Mladá 

Boleslav).  

Celkové předpokládané náklady na jednodenní závod na Turnovsku jsou spolkem odhadnuty na 182 tis. Kč.  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 240/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč pro spolek Český orientační spolek, z. s., IČ 06189423 na 

organizaci finálového kola Světového poháru v orientačním běhu 2018. Použití dotace se bude řídit platným 

Dotačním statutem města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      vystoupil p. xxxxxxx: 

 Jsem občan Turnova, který bydlí v Nádražní ulici. Většina z Vás, která tam v poslední době projela, tak 

víte, co je to za horor. Ještě větší horor to je však pro obyvatele, kteří tam bydlí. Je tam strašný rámus a domy se 

klepou. Díval jsem se na internet, jak to vypadá v jiných městech, a zjistil jsem, že představitelé jiných měst 

vycházejí lidem vstříc a zajišťují měření hluku nebo otřesů. Bohužel v Turnově tomu je úplně naopak. Když jsem si 

o tom dopisoval s panem starostou, tak mi oznámil, že on by velice rád, ale bohužel na státní správu nemůže. Když 

město nedokázalo zajistit pomoc lidem, tak jsme si svépomocí objednali měření. Tento týden tudíž probíhá měření 

otřesů. Chci požádat některého ze zastupitelů, aby navrhl usnesení, ve kterém byl zákaz odbočení nákladních 

automobilů „u Forda“ směrem do Ohrazenic. Chci Vás také pořádat ještě o jedno usnesení, ve kterém by bylo 

měření intenzity hluku a otřesů v této ulici.  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Červinková, p. Sekanina, p. Mikula, p. Kvapil, p. Maierová, p. Šorejs, p. Hodík 

 

V diskusi zaznělo: 

Dnes jsem na Nádražní ulici strávil 1,5 hodiny a musím říct, že Nádražní ulice mě velmi zaměstnává. Chápu situaci 

občanů a věřte mi, že se ji snažím řešit. Chtěl jsem, aby tam nebyla vrácena nazpátek doprava. Bohužel to nejde. 

Nesouhlasí s tím ani odbor dopravy ani dopravní inspektorát. Vycházejí z toho, že na té komunikaci žádné další 

práce nedělají, a že se na té komunikaci má jezdit. Udělali jsme dopravní značení – omezení rychlosti na 30 km/h, 

abychom omezili otřesy na domech. Krajská správa silnic vyzve firmu Mizera a VHS Turnov, aby tu úpravu 

příčných překopů udělali ještě jednou a lépe. V rámci finanční úspory jsme neasfaltovali celé ty rýhy. Městská i 

státní policie tam zasahují velmi z husta, přestupků je tam velké množství. Kdyby to bylo v mých silách, tak zakážu 

průjezd nákladních aut. Co by donutilo státní správu, aby tam tu značku dala? Ideální by bylo, kdyby Liberecký kraj 

zahájil na podzim stavbu – v té chvíli tam může být to značení. Když se na té komunikaci nic nedělá, tak by měla být 

uvedena do provozuschopného stavu, aby se tam dalo jezdit. Překopů tam jsou desítky a ty auta po nich skáčou. To 

samozřejmě dělá nějaký hluk nebo otřesy. Je to problém pouze překopů. Já za sebe navrhuji, aby se to okamžitě 

změřilo, a aby to zaplatilo město. Myslím si, že by to neměli platit obyvatelé. Ta stavba není předaná? Ne není, ale 

jezdit se tam může, je to v režimu stavby. Zásada dopravního odboru je, že pokud to je jenom trochu možné, tak že 

silnice má sloužit dopravě. Úsilí, aby rekonstrukce byla kompletní a komplexní, je dlouhodobé. Nemyslím si, že 

opravy překopů povedou k zásadnímu zlepšení. Je moudré teď všechno odfrézovat a položit nový asfalt? Děkuji, že 

pro to pan starosta dělá maximum, opravdu tomu věřím. V téhle chvíli to stavba je, nicméně ta uzavírka už tam není. 

Nejsou tam žádné překážky, které by bránily provozu. Bude ještě trošku hůř na Nádražní, protože uzávěrku „u 

Forda“ Krajská správa silnic neudělá. Naopak uzavřeli v Příšovicích cestu směrem do Turnova a dali tam značky – 

objížďka vede přes Pěnčín. Věřím, že současná situace se nedá rychle zlepšit. Obyvatelům vadí především 

kamionová doprava.  

 

usnesení ZM č. 241/2018 
 

ZM požaduje  

uzavření ulice Nádražní pro kamionovou dopravu nad 3,5t mimo dopravní obsluhu v úseku Hotel Beneš – 

Ohrazenice z důvodu vysokých otřesů a hluku, které jsou trvalým zdrojem stížností obyvatel a vedou k poškození 

zdraví a nemovitostí. ZM pověřuje starostu podáním příslušných žádostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  

 

V Turnově, dne 21. srpna 2018 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Petr Soudský 

ověřovatel zápisu 

 


