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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 12. prosince 2018  
(8. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 20 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský,  Ing. 

arch. Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ing. Jiří Klápště, Ing. 

Jiří Kovačičin, 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, 

Ing. Petr Veselý, Daniela Weissová, Petr Weiss, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Revitalizace parku U Nádraží, zpracovatel Architektonický atelier AND, investor   

    město Turnov,  

2. Multifunkční sportoviště Turnov – Daliměřice, zpracovatel Ing. Salaba, investor TJ Turnov 

3. Bytová zóna Benátky, zpracovatel Profes Projekt Turnov, investor město Turnov  

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Dokončení cyklostezky podél Stebenky, zpracovatel Profes Projekt Turnov, investor   

    město Turnov  

4.2. Dolánky novostavba rodinného domu, zpracovatel Jiří Procházka, investor Jakub Valšík 

5. Různé termíny jednání komise v roce 2019 

 

Průběh jednání: 

Úvod 

Ing. Hocke, předseda komise požádal o dodatečné hlasování ke 2 bodům z listopadového jednání 

komise. 

 

1. Studie chodníku od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko 

Ing. Hocke navrhl usnesení: 
Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města pokračovat v přípravě 

projektu Chodníku od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Prodloužení ulice Luční 

Ing. Hocke navrhl usnesení: 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města pokračovat v přípravě  

projektu Prodloužení ulice Luční s následujícím doporučením: bez vyznačení parkovacích 

stání. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 
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3. Revitalizace parku U Nádraží, 

Ing. Hocke informoval o studii na úpravu stávajícího parku u prodejny Billa. Oproti minulým 

návrhům je v místě zrušeného betonového bazénku navržena vodní fontána se 24 tryskami, 

nástupní plochy u prodejny jsou menšího rozsahu. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Bělohradský, Ing. arch. Cuchý, Ing. Fapšo Ing. Hájek, Ing. arch. 

Kučera, Ing. Pekař, Ing. Šorejs, Ing. Vašák, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: rozsah kácení vzrostlých stromů by měl být zmenšen, vodní prvek může 

v provozu přilákat bezdomovce, lépe je fontánu napojit na hlavní pěší trasu, navržená koncepce 

narušuje svým šikmým tvarem původní pravoúhlé vymezení parku, přehodnotit navržený 

přechod pro chodce u parkoviště. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města pokračovat v přípravě 

projektu Revitalizace parku U Nádraží s následujícím doporučením: lépe zohlednit 

propojení sítě chodníků s vodním prvkem, v maximální možné míře zachovat stávající 

vzrostlé stromy. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 4 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Multifunkční sportoviště Turnov – Daliměřice 

Ing. Hocke informoval o projektu nové nafukovací haly na místě stávajícího sportoviště TJ 

Turnov v Daliměřicích Bezručově ulici. Stávající sportoviště s umělým kazetovým povrchem 

bude odstraněno a podkladní zpevněné plochy budou rozšířeny a upraveny. Projekt řeší  provozní 

budovu a přetlakovou halu. Provozní objekt je řešen jako dvoupodlažní zděná stavba, která je 

umístěna do terénního zářezu, tak aby respektovala stávající terén a proporce sousedních 

rodinných domů. Parcela č. 968/2 je dopravně napojena stávajícím sjezdem na komunikaci III. 

třídy č. 28719. Stávající sjezd bude ponechán jako sjezd pro obsluhu a údržbu pozemku za 

přetlakovou halou. Pro příjezd uživatelů sportovní haly bude zřízen nově navržený sjezd 

z komunikace III. třídy, který bude současně řešit i přeložku stávajícího chodníku pro pěší. Na 

pozemku stavebníka bude vybudováno nové parkoviště pro 11 aut. Realizace stavby si vyžádá 

odstranění třech kusů vzrostlých lip. 

Diskuse: Ing. Hocke, Jiránek, Ing. arch. Kučera, Ing. Marek, Ing. Pekař, Ing. Šéfr, Ing. Šorejs, 

Ing. Veselý, Ing. Zakouřilová 

V diskusi zaznělo: pozemek v Daliměřicích je pro záměr nafukovací haly nevhodný, výhodnější 

je např. lokalita v Turnově II. u haly TSC Turnov, svah za stávajícím hřištěm je bývalá skládka 

nevhodná pro stavbu, parkování pro budoucí návštěvníky haly v Bezručově ulici není a 11 

navržených parkovacích stání je málo, kácení vzrostlých pamětních lip je nevhodné. 

Komise pro rozvoj a správu majetku nedoporučuje radě města podpořit projekt na 

výstavbu multifunkční nafukovací haly v Daliměřicích. Zdůvodnění je obsaženo v diskuzi. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Bytová zóna Benátky 

Ing. Hocke informoval o výsledku zpracovaného Hydrogeologický průzkum pro zhodnocení 

možnosti likvidace srážkových vod z projektované příjezdové komunikace k novým rodinným 

domům v lokalitě Benátky. Posudek ukázal několik zásadních věcí: Zdejší geologické a 

hydrogeologické prostředí je naprosto nevhodné pro likvidaci srážkových vod vsakováním. 

Zemní práce je nutné minimalizovat, dbát důsledně na správné odvodnění povrchových vod, 
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maximalizovat jakákoli vedení po spádnici, obsypy a zásypy podzemních sítí neprovádět jako 

drenážní prvky, ale těsnící, jakékoli odřezy by měly být podpořeny opěrnými stěnami, jejichž 

zásyp na rubu bude odvodněn do kanalizace, stavební objekty by se neměly podsklepovat; pokud 

budou v jejich podloží provedeny štěrkové polštáře, je nutné, aby v daném prostředí byly 

odvodněny do kanalizace, protože vsaky se nepřipouštějí. 

Zpracovatel projektu na komunikaci a inženýrské sítě provedl odhad nákladů na dešťovou 

kanalizaci za cca 9,8 mil. Kč, odhad nákladů na výstavbu splaškové kanalizace je cca 4,7 mil. Kč. 

Vlastní komunikace  je řešena částečně v zářezu a částečně na násypu o ploše 2370m2 je 

odhadnuta na částku cca 8,3 mil. Kč. Odhad nákladů na  nový vodovod a veřejné osvětlení  je cca 

3 mil. Kč. Celkové náklady stavby  komunikace  a inženýrských sítí jsou odhadnuty na částku 

cca 25,8 mil. Kč bez DPH.  Se soukromými vlastníky pozemků proběhlo několik osobních 

setkání, kde byly řešeny i finanční otázky případného příspěvku na zasíťování. Dle současných 

pravidel z bytové zóny Hruštice soukromí majitelé přispívají částkou 300 000 Kč za pozemek. 

Pokud by bylo toto pravidlo použito i v lokalitě Benátky soukromí vlastníci by přispěli max. 

částkou ve výši 1,5 mil. Kč. Rada města 5.12.2018  schválila ukončení smlouvy o dílo na 

projekční práce s firmou Profes Projekt, s.r.o., Turnov na základě hydrogeologického posudku a 

predikovaných finančních nákladů na odvedení dešťových vod, výstavbu komunikace a 

inženýrské sítě. RM pověřila odbor správy majetku seznámit zastupitelstvo a soukromé vlastníky 

pozemků s jednáním RM a svolat schůzku vlastníků soukromých pozemků ohledně dalšího 

možného postupu. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. arch. Cuchý, Ing. Fapšo, Jiránek, Ing. Kápště, Ing. arch. Kučera, Ing. 

Šéfr, Ing. Vašák, Ing. Veselý, Ing. Zakouřilová 

V diskusi zaznělo: neopouštět lokalitu a pokračovat v projekční přípravě lokality, obecně je 

v Turnově hodně sesuvných území (Na Kamenci, Mašov,  areál nemocnice aj), hlídání 

dodržování podmínek z hydrogeologických posudků u jednotlivých staveb je složité, historie 

získávání pozemků v Benátkách od státu. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města pokračovat v přípravě 

projektu Inženýrské sítě v bytové zóně Benátky 

Hlasování: 8 pro, 7 proti, 3 zdrželi se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

7. Dokončení cyklostezky podél Stebenky 

Ing. Hocke informoval o dokumentace na dva úseky (A, B) stezky, které jsou v současné době v 

podobě vyšlapané pěšiny. Mezi těmito úseky se nachází stávající stezka, která je značená jako 

cyklotrasa a turistická cesta. Součástí stavby je zpevnění přilehlých svahů v úseku A v místě, kde 

se stezka v nejužším místě přibližuje korytu  Stebenky. V úseku B, kde je stezka (z důvodů 

umístění stavby na pozemek  - města Turnov) trasována svahem budou vybudovány dvě opěrné 

zdi. Cyklostezka je navržena v šířce 2m, v úseku A se v místě s větším podélným slonem 

rozšiřuje na 2,25m. V rámci projektu se provede vykácení náletového porostu (keře, drobné 

stromky) na pozemku p.č. 3879/1 u parkoviště lyžařského areálu Struhy 

Diskuse: Ing. Hocke,  Ing. arch. Cuchý, Ing. Kápště, Ing. arch. Kučera, Ing. Pekař,  Ing. Vašák 

V diskusi zaznělo: výstavba retenční nádrže pro lyžařský areál Struhy, revitalizace toku 

Stebenky, realizace propojení dvou úseků cyklostezky je vhodná, historie projednávání projektu 

s vlastníky sousedních pozemků. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

8. Dolánky novostavba rodinného domu 
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Dr. Varga informoval projektu na  novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 434/2 a části 

p.p.č 433 v k.ú. Bukovina u Turnova. Dům bude umístěný ve stabilizované ploše BV – Bydlení 

venkovské. Součástí záměru bylo i oplocení pozemků poplastovaným pletivem a ocelovými 

sloupky o výšce max. 150 cm, bez podezdívky. Dům je umístěn v ochranném pásmu železniční 

trati a v ochranném pásmu silnice I. třídy. Proti hluku od dopravy na silnici a na železnici je dům 

chráněn terénním převýšením, které tvoří protihlukovou barieru. Pozemek p.č. 433 bude plnit 

funkci zahrady k budoucímu domu, druh pozemku v katastru nemovitostí je zahrada. Stavebník 

vybudoval opěrnou gabionovou zeď na městském pozemku p.č. 810 v k.ú. Bukovina u Turnova 

v ploše MK – Plochy místních komunikací. Záměr z hlediska územního plánování nelze 

považovat za přípustné využití plochy, jelikož se nejedná o opatření související s hlavním 

využitím plochy. Gabionová zeď nebyla vybudována pro zajištění funkce komunikace nebo 

ochranu komunikace, ale jedná se o opatření umožňující terénní úpravy provedené na p.p.č. 433 

v k.ú. Bukovina u Turnova. Nesoulad záměru s Územním plánem Turnov nelze zdůvodnit 

eventuálním nedopatřením při výstavbě, způsobeným např. špatným vytýčením pozemku, jelikož 

ani plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost (sousední část p.p.č. 433) neumožňuje oplocení 

opěrnými gabionovými zdmi. Gabionovou zeď považujeme v lokalitě Dolánky za neúměrnou 

vůči svému okolí z hlediska měřítka, výšky a objemu a vzhledem k umístění zdi nelze vyloučit 

negativní dopad na stávající komunikaci do Vazovce. 

Diskuse: Ing. Hocke, Ing. arch. Cuchý, Jiránek, Ing. Klápště, Ing. Kučera, Ing. Romany, Ing. 

Zakouřilová 

V diskusi zaznělo: historie povolování opěrné zdi, stavba zdi na městském pozemku, starosta 

postup města prověří a bude o výsledku informovat členy komise na lednovém jednání. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Různé - termíny jednání komise v I. pololetí 2019: 

16. ledna 

6. února 

13. března 

3. dubna 

15. května 

5. června 

 

 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 16. ledna 2019 

 

 

 

V Turnově 17.12.2018     zapsal: RNDr. Varga                                           ověřil: Ing. Hocke 


