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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 21. listopadu 2018  
(7. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 15 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. 

Lukáš Fapšo, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jiří Klápště, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Jaromír Pekař, 

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

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

 

Omluveno 5 členů komise: Lukáš Bělohradský, Karel Jiránek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. 

Pavel Marek, Ing. Petr Veselý 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Městský park, etapa 2b – úprava stávajícího hřiště, zpracovatel Architektonický atelier AND, 

    investor město Turnov 

2. Studie chodníku od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko, zpracovatel 

    Profes Projekt Turnov, investor město Turnov 

3. Prodloužení ulice Luční, DUR – zpracovatel  Profes Projekt Turnov, investor město Turnov 

4. Studie obnovy zeleně urnového háje, Hruštice, zpracovatel Ateliér Krejčiříkovi s. r. o., investor  

    město Turnov 

5. Aktualizace územních studií bytových zón Turnov, zpracovatel Ing. Žaluda, investor město 

   Turnov 

6. Připravovaná stavba na katastru Turnova hodné pozornosti: 

6.1. Zvětšení plochy restaurace a střešní terasa v objektu Magic Turnov  ulice Sobotecká 

včetně pivního tanku před hlavním schodištěm, zpracovatel ACTIV Projektce s. r. o., 

investor Bobycentrum Beta a. s. 

Průběh jednání: 

Úvod 

Ing. Hocke, starosta města a předseda komise rozvoje přivítal nově složenou komisi rozvoje, 

kterou jmenovala rada města 7.11.2018, seznámil přítomné s jednacím řádem komise. 

Zapisovatelem komise pro následující volební období byl jmenován Dr. Varga. 

 

1. Městský park, etapa 2b – úprava stávajícího hřiště 

Ing. Hocke informoval o zpracovaném pracovním podkladu pro prezentaci návrhu úprav 

stávajícího dětského hřiště v městském parku u letního kina. 
Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Klápště, Ing. Kovačičin, Ing. Pekař, Ing. Romany, Ing. 

Šéfr, Ing. Vašák, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: podpora úpravy nového vodního prvku, problematika vody v parku, využití 

stávající zídky resp. jejího pískovcového obkladu, propojení na budoucí knihovnu, problematika 

oplocení pískoviště a části nových hracích prvků pro malé děti, údržba parku, WC.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

2. Studie chodníku od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko, 
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Ing. Hocke informoval o studii na vybudování chodníku při silnice III/28719 mezi dvěma 

nedokončenými úseky chodníků od zámku Hrubý Rohozec po okružní křižovatky na Vesecku. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Kovačičin, Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: sjezdy do zahrádek, problematika využití plochy bývalého zahradnictví, 

negativní hydrogeologický posudek na záměr města zastavět pozemky v ochranném pásmu 

vodního zdroje Dolánky. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Prodloužení ulice Luční, 

Ing. Hocke informoval o dokumentaci pro územní řízení na prodloužení Luční ulice po napojení 

do ulice Vrchhůra. 

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. Cuchý, Ing. Hájek, Ing. Klápště, Ing. Kovačičin, Ing. Pekař 

V diskusi zaznělo: sesuvné území a problematika odvedení dešťových vod, realizace parkovacího 

pruhu, podíl stavebníků na realizaci inženýrských sítí. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Studie obnovy zeleně urnového háje, Hruštice 

Ing. Hocke informoval o studii na obnovu části urnového háje na Hruštici. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Hájek, Ing. Pekař, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: vazba na zpracovanou studii parku Hruštice (Řešení území Interakčního prvku 

IP 2 Hruštice – Károvsko), potřeba opravit cesty, vysazování stromů a zakládání trávníků, 

umístění chybějícího uměleckého díla (např. symbol ohně), sjednotit zastaralý mobiliář s městem, 

podpora rozšíření háje do stran, nevysazovat nové živé ploty. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

5. Aktualizace územních studií bytových zón Turnov 

Dr. Varga informoval o pracovním podkladu návrhu úprav aktualizace územních studií bytových 

zón Daliměřice, Hruštice - Károvsko a Durychov – Na Kamenci. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Cuchý, Ing. Šéfr, Ing. Vašák, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: využití části ploch na bydlení individuální v lokalitě Daliměřice na výstavbu 

bytových domů (např. vila domy), problematika velikosti stavebních pozemků a podrobnost 

prostorové regulace, problematika šíře nových komunikací v lokalitě Vrchhůra u hvězdárny, 

využití  stavebních pozemků v ochranném pásmu VN  v lokalitě Na Kamenci, problematika 

vyhledání vhodné lokality pro budoucí stavbu supermarketu v Turnově. 

 K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

6. Zvětšení plochy restaurace a střešní terasa v objektu Magic Turnov ulice Sobotecká 

včetně pivního tanku před hlavním schodištěm 

Dr. Varga informoval o dokumentaci pro územní řízení na zvětšení plochy restaurace ve stávající 

zimní zahradě ve dvorní části objektu Magic Turnov. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: problematika vhodnosti světelných reklam na objektu restaurace. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Příští jednání komise bude ve středu 12. prosince 2018 

 

V Turnově 3.12.2018     zapsal: RNDr. Varga                                           ověřil: Ing. Hocke 


