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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 6. února 2019  
(2. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 18 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ing. Jiří Kovačičin, 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, Daniela Weissová, 

Petr Weiss, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Omluveni 2 členové komise:  Ing. Jiří Klápště, Ing. Miloslav Šorejs 

Hosté: Mgr. Martina Marková 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Sportovní plochy v Turnově II, Daliměřicích a Hrubém Rohozci dle územního plánu 

2. Lokality pro parkovací dům v Turnově dle územního plánu 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. Bytový dům Bezručova ulice čp. 30, Daliměřice, zpracovatel Jiří Procházka, investor  Patrik 

Kněbort + Veronika Lejdarová  

3.2.  Novostavba RD Turnov - Daliměřice, ppč. 698/14 a 698/15, zpracovatel Antonín Raška, 

investor Lumír a Stanislava Fiřtíkovi  

 

Průběh jednání: 

 

Úvod: Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Marková požádala přítomné členy komise 

o účast v pracovní skupině, která bude nahrazovat činnost bývalé komise pro městskou 

památkovou péči. Úkolem pracovní skupiny bude navrhnout pro schválení v ZM cca 3 x ročně 

rozdělení finančního příspěvku -  dotace na objekty nacházející se v Městské památkové zóně 

Turnov (MPZ). Po diskusi svoji účast na činnosti pracovní skupiny pro MPZ nabídli: Ing. Hocke, 

Ing. arch. Hájek, Ing. arch. Kučera, pí Wessová.  První pracovní jednání bude v pondělí 

25.2.2019 od 16:00 – pozvánku pošle Mgr. Marková 

 

1.  Sportovní plochy v Turnově II, Daliměřicích a Hrubém Rohozci dle územního plánu 

Ing. Hocke představil materiál o  možných plochách pro realizaci kryté sportovní haly: 

Daliměřice- hřiště TJ Turnov Bezručova ulice, Sportovně rekreační areál Maškova zahrada - 

prostor za Penny marketem, fotbalový areál FK Turnov- Koškova ulice, prostor u pekárny - 

Studentská ulice, prostor u sportovní haly TSC Turnov – ulice Za Sokolovnou, prostor u areálu 

ČD – Nádražní ulice. 

Diskuse: p. Hocke, p. Jiránek, p. Kučera, p. Marek, p. Pekař, p. Vašák, p. Veselý, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: využití hřiště se škvárovou dráhou v ulici 1. máje, nutná rekonstrukce haly 

TSC Turnov a venkovních hřišť u haly, zachovat prostor v Alešově ulici pro možné rozšíření ZŠ, 

nafukovací hala je řešení dočasné, zpracovat analýzu využitelnosti stávajících sportovních hal 

včetně tělocvičen u ZŠ, problematika sportoviště na Malém Rohozci. 



2 

 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje RM řešit otázku velké zastřešené plochy 

pro sport následovně: 1. V případě varianty nafukovací haly, jako provizorní stavby 

směřovat umístění do prostoru v blízkosti sportovní haly TSC Turnov v Alešově ulici 

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

2. V případě varianty trvalé sportovní haly preferovat rekonstrukci a rozšíření sportovní 

haly TSC Turnov. 

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje RM řešit při změně územního plánu 

novou funkční plochu pro sport na Daliměřicích a Malém Rohozci. 

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Lokality pro parkovací dům v Turnově dle územního plánu 
Dr. Varga informoval o  lokalitách pro možnou výstavbu parkovacího domu v centru města. 

Diskuse: p. Hocke, p. Cuchý, p. Hájek, p. Jiránek, p. Kučera, p. Pekař, p. Romany, p. Vašák, p. 

Varga, pí Weissová, pí Zakouřilová, 

V diskusi zaznělo: zpracovat analýzu potřeb parkovacích míst ve městě, historie stavby 

parkovacího domu v Liberci, zkušenosti s výstavbou velkého městského parkoviště v Uherském 

Hradišti, problematika podzemního parkoviště v Turnově. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje RM zpracovat analýzu potřeb   

parkovacích míst ve středu města a v Turnově II. lokalitě U Nádraží 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Bytový dům Bezručova ulice čp. 30, Daliměřice 

Dr. Varga informoval o projektu na přestavbu stávajícího bytového domu čp. 30 v Bezručově 

ulici. Podle předložené projektové dokumentace je stavebním záměrem novostavba bytového 

domu na místě stávajícího rodinného domu. Bytový dům je navržen obdélníkového 

půdorysu, základních rozměrů 15,5 × 12,25 m, třípodlažní o 6 bytech (na každém podlaží 2 byty 

3+KK s příslušenstvím) zastřešený sedlovou střechou se sklonem 45° v kombinaci s plochými 

střechami, výška hřebene 10,618 m od podlahy 1. NP. Navrženo je 7 parkovacích stání 

na vlastním pozemku, zpevněné plochy, nová vodovodní přípojka. V Územním plánu Turnov je 

záměr v zastavěném území ve stabilizované ploše BS – Bydlení smíšené. Hlavním využitím této 

plochy je bydlení v bytových a rodinných domech. Související technická infrastruktura je 

přípustná. Záměr respektuje koeficient zastavění pozemku max. 0,8 i koeficient zeleně min. 0,2. 

Další podmínkou prostorového uspořádání je ve stávajících lokalitách respektovat současnou 

výškovou hladinu zástavby. Zároveň ve stabilizovaných plochách musí být zachována 

urbanistická struktura, měřítko zástavby a míra využití pozemků. Prostorové uspořádání, výšková 

hladina a hmotové členění objektů musí odpovídat okolní zástavbě.  Odbor rozvoje města jako 

orgán územního plánování je názoru, že objem novostavby a její architektonické řešení nejsou 

navrženy v kontextu s okolní zástavbou a prostředím, které je tvořeno převážně objekty 

individuálního rodinného bydlení maximálně dvoupodlažními se šikmými střechami (sedlovými, 

polovalbovými…). 

Diskuse: p. Hocke, p. Cuchý, p. Kučera,  
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V diskusi zaznělo: projekt byl konzultován s městským architektem jako přestavba RD na bytový 

dům pro 4 byty bez výškovým kót, předložený projekt nerespektuje okolní výškovou zástavbu 

v této části Bezručovy ulice, doporučení držet měřítko stávající zástavby. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Novostavba RD Turnov - Daliměřice, ppč. 698/14 a 698/15 

Dr. Varga informoval o projektu na stavbu RD v zahrádkářské kolonii v Daliměřicích.  Jedná se o 

novostavbu montovaného rodinného domu s garáží, domovních přípojek inženýrských sítí 

(voda, elektro, splašková a dešťová kanalizace) a zpevněných ploch. Pozemek je přístupný z 

přístupové cesty p. č. 699/1 stávajícím sjezdem na pozemek 698/14. 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z nově budované vodovodní přípojky, která bude napojena 

ze stávajícího veřejného vodovodu. Kanalizace v objektu je řešena jako oddílná. Splaškové 

odpadní vody budou odtékat do akumulační jímky na vyvážení. Dešťové vody ze střechy objektu 

RD budou odvedeny do vsakovacího objektu na pozemku investora. 

Diskuse: p. Hocke, p. Cuchý, p. Hájek, p. Kovačičin, p. Kučera, p. Pekař, p. Vašák, pí 

Zakouřilová. 

V diskusi zaznělo: historie povolování staveb v zahrádkářské kolonii, problematika výstavby 

inženýrských sítí  a příjezdových komunikací v této lokalitě a  pravidla spolufinancování, 

podpora stavebníkům v Turnově. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 13. března 2019 

 

 

 

V Turnově 14.2.2019     zapsal: RNDr. Varga                                           ověřil: Ing. Hocke 


