
1 

 

  

   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 13. března 2019  
(3. 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 Klápště, Ing. Jiří 

Kovačičin, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Stanislav Šéfr, 

Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela 

Weissová, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Omluveni 2 členové komise:  Ing. Zdeněk Romany, Petr Weiss  

Hosté: Ing. arch. František Jeřábek, Ing. arch. Lenka Reslová 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Studie rekonstrukce fasád domů v Žižkově ulici čp. 2030, 2031, 2032, 2047, zpracovatel Ing. 

arch. František Jeřábek, zpracovatel varianty II. Ing. arch. Miloš Mlejnek, investor město Turnov 

2. Socha TGM možné lokality v Turnově, zpracovatel Ing. arch. Reslová, investor město Turnov 

3. Zelená zahrada u ZŠ 28. října, studie, investor město Turnov 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Vrchhůra Slunečná ulice bytový dům ppč. 3185/80 k.ú. Turnov, investor Stanislav Čáp 

 

Průběh jednání: 

 

1.  Studie rekonstrukce fasád domů v Žižkově ulici čp. 2030, 2031, 2032, 2047 

Ing. Hocke a Ing. arch. Jeřábek představili studii s návrhem řešení oprav technických závad 

fasád a vytvoření nové jednotné architektonické podoby domů. Rekonstrukce fasád vyžaduje 

zateplení vnějších stěn domů a výměnu dožilých dřevěných oken za plastové. 

Diskuse: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Kučera, p. Šéfr, p. Vašák 

V diskusi zaznělo: v letech 2014 a 2017 byly provedeny opravy střech, treláže se zkorodovanými 

připevňovacími prvky jsou neopravitelně poškozené, návrh arch. Mlejnka navrhuje radikálnější 

změnu fasády 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje RM zadat prováděcí dokumentaci na 

základě studie Ing. arch. Jeřábka 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Socha TGM možné lokality v Turnově 
Ing. Hocke a Ing. arch. Reslová představili záměr na výtvarnou soutěž pro umístění uměleckého 

díla s námětem T. G. Masaryka ve veřejném prostoru města. Studie vytipovala 3 lokality: ulice 

Na Sboře (nahrazení dřevěného sousoší), v parku u letního kina ve směru při vstupu z Husovy 

ulice, nově rekonstruované nábřeží Jizery u starého mostu v Palackého ulici. V případě 

odsouhlasení záměru v zastupitelstvu města je předpoklad realizovat vybrané umělecké dílo 

v roce 2022 k 750 výročí založení města Turnova. 
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Diskuse: p. Hocke, p. Cuchý, p. Hájek, p. Jiránek, p. Klápště, p. Kučera, p. Marek, p. Vašák, p. 

Veselý, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: umístit dílo v Turnově II, nerealizovat klasický figurální pomník TGM,   

Anketa podpora lokalit pro umístění díla: Na Sboře - 6 hlasů, v Turnově II – 6 hlasů, nábřeží u 

Jizery – 3 hlasy, v parku u letního kina - 2 hlasy 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje RM připravit v Turnově realizaci 

uměleckého díla TGM. 

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

Usnesení nebylo přijato. 

 

3. Zelená zahrada u ZŠ 28. října 

Ing. Hocke informoval o iniciativě školy změnit připravovaný projekt veřejného parkoviště za 

Vesnou na  vybudování zelené zahrady tzn. poskytnout plochu škole k užívání a dalšímu rozvoji. 

V době školního vyučování by zahrada sloužila jako venkovní učebna, v odpoledních hodinách 

jako místo pro školní družinu, školní klub a veřejnost.  Ve druhé etapě plánuje škola vybudovat 

na zahradě objekt dílen pro ruční práce a řemeslné dovednosti. 

Diskuse: p. Hocke, p. Klápště, p. Kovačičin, p. Kučera, p. Marek, p. Šéfr, p. Vašák,  

V diskusi zaznělo: město kupovalo v roce 2016 pozemky za 4,5 mil. Kč pro vybudování 

parkoviště, je zpracován projekt, který byl souhlasně projednáván v komisi, v roce 2017 bylo 

vydáno územní rozhodnutí „Parkoviště Havlíčkovo náměstí II.“ s kapacitou 51 parkovacích míst 

(v současné době řeší Krajský úřad odvolání), budovu Telecomu včetně parkoviště (u ZŠ) 

koupila firma Pamico, doporučení pro školu více využívat školní hřiště, podpora vybudování 

parkoviště. 

Komise pro rozvoj a správu majetku nadále doporučuje RM pokračovat v prostoru za 

Vesnou v záměru parkoviště pro osobní vozy zapojenou do vegetace s propustnými 

plochami, to vše z důvodu, že obdobná plocha není aktuálně v centru města k dispozici. 

Komise zároveň nedoporučuje úpravu na zelenou zahradu předloženou vedením školy ZŠ 

28. října. 

Hlasování: 15 pro, 1 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Vrchhůra Slunečná ulice bytový dům ppč. 3185/80 

Dr. Varga informoval o studii na stavbu bytového domu ve Slunečné ulici. 

Diskuse: p. Hocke, p. Cuchý, p. Hájek, p. Kučera, p. Šéfr  

V diskusi zaznělo: předložený záměr je v souladu s platným územním plánem a respektuje 

regulativy územní studie, doporučení objekt hmotově rozčlenit na dva objekty. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 15. května 2019 

 

 

 

V Turnově 18.3.2019     zapsal: RNDr. Varga                                           ověřil: Ing. Hocke 


