
Zápis z mimořádné komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 25. 02. 2019 

(3. jednání v roce 2019) 
 

Celkový počet členů komise: 19 

Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů komise: 13 

Nepřítomni: Mgr. Jana Dontová, PaeDr. Jaroslava Dudková, Ing. Honzáková Božena, Kordová Eva,  

Reichlová Nicol, Mgr. Jaroslava Štoudková  

Komise je usnášení schopná. 

Program jednání komise: 

Budoucnost využití plochy za Vesnou  

 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné členy komise, seznámila je s programem 

porady a materiály, které byly zaslány s předstihem jednotlivým členům komise. Mimořádné jednání 

komise bylo na žádost pana ředitele Mgr. Jaromíra Friče ze Základní školy 28. října, příspěvková 

organizace.  

Mgr. J. Frič seznámil přítomné s historií koupě pozemku za Vesnou, pozemek byl účelově 

vykoupen za cenu obvyklou, a to cca 2500 Kč/m2. Požádal členy komise o vyjádření k iniciativě 

rodičů školy a k záměru školy, zkusit získat zmíněný pozemek pro potřeby školy a rozšířit tak 

školní zahradu. Pozemek by mohl být využit pro výuku, pěstitelské práce, zahradu, dílny pro 

ruční a řemeslné práce, zároveň je možné využití i pro veřejnost. Existuje záměr spolupráce 

s Geoparkem UNESCO Český ráj. Celkově by mohlo vzniknout realizací tohoto záměru zelené 

centrum mezi zástavbou, V historii patřil pozemek ke škole, v restituci škola o pozemek přišla. 

Rodiče z důvodu využití pozemku založili „Spolek pro zdravou dívčajdu“, aktivita a podpora 

ze strany rodičů je velká.  

Mgr. P. Houšková - informovala o stále probíhajícím územním řízení. V řízení byly podány 

námitky a nyní ještě nejsou vypořádány.  

D. Weissová - město v minulosti koupilo pozemek za určitým účelem, vnímám nešťastné, že 

nastala tato situace, bylo projednáváno na ZM. Bez ohledu na to, že o zahradu bojují i rodiče 

dětí, je to jedna z největších škol, která nemá zahradu a zeleň v blízkosti, nápad úpravy zahrady 

pro využití školy se mi líbí, Pirátská strana bude i nadále podporovat realizaci zahrady, 

nechceme parkoviště. Jedná se o 40 parkovacích míst, které Turnov z hlediska parkování 

nezachrání. Nevyřeší to problém parkování ve městě. Podporujeme spolupráci geoparku. 

Mgr. M. Loukota - při projednávání této problematiky jsem v ZM hlasoval pro parkoviště, a za 

tímto názorem stojím, doporučuji počkat, až jak stále probíhající řízení dopadne a pak lze věc 

znovu zvažovat. V úvahu je třeba vzít cenu za změnu případného záměru. 

J. Lochman - město v minulosti koupilo pozemek za vysoké peníze, se záměrem koncepce 

parkoviště, z důvodu nedostatku parkovacích míst. Bylo by dobré se zamyslet např. nad 

realizací pro oba účely, vybudování parkovacího domu např. podzemního, a nahoře vytvořit 

zahradu. Tento návrh by musel být konzultován s odborníky a projektanty (solární panely pro 



nabíjení elektrovozidel, solární energie dětem). Pozemek má vysokou hodnotu pouze pro jeden 

účel. 

Mgr. J. Frič - v minulosti byla vize podzemního parkoviště a zahrady pro školu také 

diskutována. Náklady na realizace stavby pro dvojí účely by byly vysoké. 

Mgr. P. Houšková - na vykoupení pozemku byl zpracován znalecký posudek, pro stanovení 

výše ceny je důležitá poloha a využitelnost pozemku v souladu s územním plánem obce. Dle 

územního plánu je pozemek komerční plocha a k tomuto účelu se má využívat. Školní zahrada 

je občanská vybavenost a muselo by dojít ke změně v územním plánu obce. 

Ing. T. Zakouřil - územní řízení stále probíhá, nikdo neodhadneme čas, jak dlouho bude 

probíhat, jaké jsou či budou komplikace (majitelé sousedních pozemků nebyli přizvání 

k jednání, problém vjezdu na pozemek, problematika směny pozemku s panem Smrkovským). 

D. Weissová - proč tedy nedošlo ke směně pozemku pro vjezd od roku 2016? 

Mgr. P. Houšková - dle dostupných informací, nastaly nesrovnalosti v rodině majitele 

pozemků, což směnu odsunulo.  

Mgr. P. Houšková - Jaká jsou zde rizika z hlediska splnění hygienického provozu zahrady, kdo 

a v jak velké míře se bude starat o zahradu - v době vyučování bude sloužit škole, odpoledne 

pro veřejnost, kdo zajistí pořádek?  

Mgr. J. Frič -  o pozemek se budeme starat, oplocený pozemek se bude na noc zamykat. Na 

ostatních školách jsou hřiště k dispozici veřejnosti a s hygienou nemáme problém. 

Mgr. K. Bárta - nesouhlasím se změnou záměru využití pozemku, koupě pozemku byla 

odsouhlasena ZM s účelem využití, jiné využití pozemku by mohlo mít právní dopad, vše musí 

být v souladu s územním plánem. Pozemek je v centru města, jeho lokalita bude terčem různých 

skupin, obávám se, že využití pozemků na záhony pak nebude příliš fungovat. Očekával bych 

do budoucna pouze problémy. V zeleni uprostřed zástavby domů není příjemné prostředí. 

V roce  2015-2016, kdy ZM odsouhlasilo záměr koupi pozemku na stavbu parkoviště, nebyl 

vznesen jiný návrh využití pozemku.  

Mgr. J. Frič - zahrada bude zabezpečena, dopoledne bude sloužit pro výuku dětí, večer se budou 

vstupy (branky) zamykat.  

Ing. Tomáš Zakouřil - nelíbí se mi nátlak iniciátora celé akce, pana Rákosníka. Vnímám však, 

že jako školská komise bychom měli jednat v zájmu škol a podpořit záměr školy, jsme poradní 

orgán RM, priorita jsou děti. 

Daniela Weissová - ve městě není žádný dlouhodobý záměr, musí se uvažovat strategicky 

s vizemi dlouho do dalších let. Primárně chceme žít v zeleném městě, parkoviště je možné 

rozšířit např. u KC Střelnice, v prostoru na Koňském trhu, s ohledem na dispozice terénu města 

Turnov. Podpořím zahradu.  

Mgr. D. Rakoušová - jsem pro zahradu u školy, neřeším jiné priority, zeleň a prostor pro školu 

je důležitý.  

L. Grundová - do centra musí přijít zeleň, 40 parkovacích míst Turnov není zas tak mnoho, aby 

to výrazně zlepšilo situaci s parkováním, máme prostor na Lukách a u Střelnice, kde pěšky 

z parkoviště dojdete do 2 minut do centra města. Se záměrem vybudování parkoviště pustíme 



do centra města další automobily. Pro naše obecné pohodlí mizí zeleň ve městě, jednoznačně 

jsem pro záměr školy. 

Mgr. J. Leitnerová - jsem určitě zastáncem zahrady pro základní školu. 

Mgr. Petra Houšková - jsme školská komise, co se týká plochy zeleně a hřišť, po součtu a 

porovnání s ostatními školami nevychází ZŠ 28. října nejhůře. V budoucnu pak může dojít 

k žádostem z jiných škol ohledně větší potřeby zelené plochy.  

Mgr. Michal Loukota - parkoviště, které je zde plánováno, je také zčásti tvořeno zelení a keři. 

J. Lochman - Pokud nedopadne varianta parkoviště, co bude nadále s pozemkem, jaké bude 

využití? 

Mgr. P. Houšková - od roku 2015 je počítáno s touto plochou na parkoviště, bude to otázka na 

dopravní komisi, kde hledat nová parkovací místa.  

Mgr. J. Frič - oslovil jsem Městskou policii Turnov s otázkou problematiky parkování, kde mi 

bylo sděleno, že z hlediska špatného parkování mimo vyhrazená parkoviště, nejsou evidovány 

žádné přestupky a že není zas tak velkým problémem najít v Turnově volná parkovací místa. 

Mgr. M. Loukota - od velitele Městské policie pana Trucky mám z hlediska parkování jiné 

informace. Upozorňuji, že hlasování komise nemá fatální ani zásadní dopad o budoucím 

rozhodování RM, ZM. Nechme doběhnout řízení o parkovišti a podle jeho výsledků jednejme.  

Mgr. K. Bárta - pro zahradu škole bych hlasoval, pokud by byl tento záměr již od počátku při 

vykoupení pozemku, mám zde právní problém. Využití pozemku není ani uvedeno 

v dlouhodobém záměru školy.  

Mgr. J. Frič - nemohu ho v dlouhodobém záměru uvádět, když pozemek nemá škola 

k dispozici. Ve škole nemám prostor na dílny a pěstitelské práce, a tak je nemohu uvádět do 

záměru, nemám-li je kde zřídit. 

D. Weissová - není jisté, jak tedy dopadne řízení k parkovišti, navrhuji tedy, do té doby, než se 

rozhodne o osudu pozemku, pronajmout tento pozemek škole. Oplocení a údržba pozemku bude 

na škole a rodičích. Navrhuji proto usnesení o prozatímním užívání pozemku školou. 

 

Usnesení č. 6/2019 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje radě města projednat na zastupitelstvu města 

možnost pronájmu zahrady (pozemku za Vesnou) Základní škole 28. října, příspěvková 

organizace za 1 Kč ročně, do doby, než bude ukončeno rozhodnutí o stavebním řízení.  

          Hlasování 10/ 1/ 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

Hlasováno bylo usnesení, které navrhl předkladatel bodu jednání: 



Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje radě města zvážit změnu záměru na využití plochy 

za Vesnou - místo parkoviště využít plochu pro potřeby Základní školy Turnov, 28. října, 

příspěvková organizace. 

Hlasování:  8/ 1/ 4 

Usnesení nebylo přijato.  

 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková poděkovala členům komise za účast a ukončila 

jednání.  

Termín příštího jednání komise je stanoven na 29. 4. 2019 (pondělí) od 14:00 hodin na 

Nové radnici ve Skálově ulici.  

V případě, že členové komise přítomni na jednání nevznesou do třech dnů po obdržení zápisu 

písemné připomínky, má se za to, že záznam vystihuje průběh jednání. 

 

Zapsala: Mrkvičková Kateřina, dne 26.02.2019 

Ověřila: Mgr. Houšková, předsedkyně komise 

 


