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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 19. září 2018  
(6. schůze v roce) 

 

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

arch. Václav Hájek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. 

Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý,  

 

Omluveno 7 členů komise: Ing. Miloslav Carda, Martin Krejčí, David Nalezenec, Mgr. Martina 

Pokorná, Ing. Miloslav Šorejs, Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Hosté: Ing. Michaela Mlejnková, Ing. Petr Štěpánek 

 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Studie rekonstrukce ulice Zelená cesta Turnov, zpracovatel Profes Projekt Turnov, investor   

    město Turnov  

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Turnov, vč. pokynů pro zpracování Změny č. 2  

    Územního plánu Turnov, zpracovatel odbor rozvoje města 

3. Připravovaná stavba na katastru Turnova hodná pozornosti: 

3.1 Výrobní areál Kamax Vesecko – změna DÚR, (Nová přístavba ke stávajícím objektům, 

    trvalá stavba, slouží k výrobě spojovací techniky – šroubů), zpracovatel Valbek, spol. s.r.o., 

     investor Kamax s. r. o. 

 

 

Průběh jednání: 

1. Studie  rekonstrukce ulice Zelená cesta Turnov 

Ing. Štěpánek a Ing. Mlejnková přestavili studii rekonstrukce ulice Zelená cesta. 

Upozornili na výškový problém v napojení ulice Jeronýmova, kde vychází nenormový podélný 

sklon ulice Jeronýmova 24,5% přičemž příčný sklon ulice Zelená cesta v místě křižovatky je 5%. 

S ohledem na stávající inženýrské sítě, se nepodařilo provést zlepšení sklonových poměrů ulice 

Jeronýmovy v jejím napojení na Zelenou cestu. Toto řešení nedoporučuje a jako odpovědný 

projektant ho odmítá předložit. Jako logický krok se nabízí zaslepení ulice Jeronýmova pro 

vozidla a napojení chodníku pouze pro pěší. Druhá varianta je z projektu tuto křižovatku vyjmout 

a řešit ji pouze jako opravu mimo stavební řízení.   

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

V diskusi zaznělo: vyloučit zaslepení ulice Jeronýmova u napojení s ulicí Zelená cesta, propojení 

je pro občany bydlící v ulici Josefa Štrégla důležité, napojení Jeronýmovy ulice řešit formou 

opravy, problematika zimní údržby, řešit změnu uspořádání, budou jen zálivy pro parkování, 

zóna 30 km/h, vyřešit napojení do Zborovské ulice, místo pro přecházení,  zrušení stání pro 

kontejnery, veřejné osvětlení. 
Komise pro rozvoj a správu majetku bere na vědomí studii rekonstrukce části ulice Zelená 

cesta s tím, že napojení Jeronýmovy ulice bude ze studie vyňato a řešeno jiným způsobem a 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Turnov  
Dr. Varga informoval o zpracované zprávě, kterou odbor rozvoje města jako příslušný úřad 

územního plánování zpracoval za uplynulé 4leté období. Součástí zprávy jsou pokyny pro 

zpracování Změny č. 2 Územního plánu Turnov. Zpráva byla projednána s dotčenými orgány a 

respektuje jejich požadavky, kde byl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 

změny na životní prostředí (SEA). Zpráva bude předložena zastupitelstvu města ke schválení. Na 

základě schválené zprávy o uplatňování vybraný zpracovatel (autorizovaná osoba) vyhotoví 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Turnov vč. dokumentace SEA-vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí rovnou pro veřejné projednání (u zkráceného postupu odpadá společné jednání). Řešeny 

budou pouze požadavky uvedené ve zprávě. 

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

V diskusi zaznělo: historie pořizování změny č. 1 Územního plánu, problematika zpracování 

dokumentace SEA, praxe s dohodovacími jednáními s dotčenými orgány z hlediska ochrany ZPF, 

problematika plánované výstavby hotelu Šetřilovsko. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Výrobní areál Kamax Vesecko – změna DÚR, 

Dr. Varga informoval o dokumentaci změny DÚR, která mění využití areálu z původně 

skladových hal na výrobní haly se zachováním skladu a expedice ve stávající hale.  

Nová přístavba hal lisovny, povrchů, předběžného zpracování a kalírny navazuje na stávající 

skladovou, kalící a expediční halu a společně s doplněním stávající a nové administrativní 

budovy tvoří přístavby celek jednoho výrobního areálu. Součástí stavby bude vybudování 

objízdné areálové komunikace a navazující manipulační plochy za halou předběžného zpracování 

drátů a lisovny. 

Dokumentace změny DÚR  zmenšuje velikost zastavěné plochy a upravuje požadavky na provoz 

v halách. Stávající areál má charakter expedičního a logistického areálu s provozem kalící linky. 

Dle platného rozhodnutí o umístění stavby ze dne 07. 10. 2011 je postavena I. Etapa – sklad, 

expedice, hala s kalící linkou a část administrativní budovy. Ve druhé etapě bude vybudováno 

sedm částí skladové haly a dostavěna čtyřpodlažní administrativní budova. V dokumentaci jsou 

skladové haly změněny na haly výrobní a to: hala lisovny, hala kalírny, hala úpravy povrchů, hala 

předběžného zpracování drátu a přestřešení skladů. V rámci změny DUR bude přesunuta 

technologie chlazení a dusíku a dále bude upraven rozsah manipulačních ploch.  

Administrativní budova a parkoviště pro osobní automobily budou zachovány dle územního 

rozhodnutí z roku 2011. Odvodnění stávajícího areálu je provedeno dešťovou kanalizací s 

výustním objektem do Odolenovického potoka s využitím kapacity vybudovaného poldru, který 

zajišťuje vyrovnaný průtok vod. Akumulace objemu dešťové vody a její regulované vypouštění 

do Odolenovického potoka z areálu Kamax je zajištěna retenční nádrží. Předpokládaný termín 

zahájení výstavby je 02/2020, odhadovaný termín dokončení výrobního areálu je 10/2026. 

Rozhodnutím investora se v rámci II. Etapy nebudou stavět skladové haly, ale výrobní provozy 

při čemž bude částečně zachován tvar a výška hal. Zároveň se sníží zastavěnost areálu cca o 1/3. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Hájek, Ing. Kučera, Ing. Pekař, Ing. Šéfr, Dr. Varga, Ing. 

Vašák.  
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V diskusi zaznělo: historie prodeje pozemků pro firmu Kamax, stěhování výroby z Nudvojovic 

do Vesecka, problematika kalící linky a rušení stavebního povolení, řešení dešťových vod, 

retenční nádrže a suchý poldr, dopravní řešení v okolí pivovaru,  výsadba izolační zeleně. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 7. listopadu 2018 

 

 

 

V Turnově 27.09.2018     zapsal: RNDr. Varga  

                                          ověřil: Ing. Hocke 


