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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 15. května 2019  
(4. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 17 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. arch. 

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

arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. 

Miroslav Varga, Ing. Petr Veselý, Daniela Weissová, Petr Weiss, Ing. Eva Zakouřilová, František 

Zikuda 

 

Omluveni 4 členové komise: Ing. Lukáš Fapšo, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. 

Milan Vašák  

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Architektonická studie rezidenční komplex Bezručova, zpracovatel Ing. arch. V. Hájek,   

     investor Ing. Jan Kreysa 

2. Studie  rekonstrukce pasáže radnice v Turnově, zpracovatel Ing. arch. V. Hájek,  investor  

    město Turnov 

3. Bigboard 9,6 x 3,6 u Kontaktu, zpracovatel outdoor akzent s.r.o. 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Polyfunkční dům Jana Palacha, Turnov, zpracovatel DÚR Ing. arch. David, investor Brain 

HK s. r. o.  

 

Průběh jednání: 

 

1.  Architektonická studie rezidenční komplex Bezručova, 

Ing. arch. Hájek a Dr. Varga představili studii s návrhem řešení přestavby staré pětipodlažní 

administrativní budovy Šoubáren Turnov a.s. v Bezručově ulici čp. 788 na bytový dům o cca 30 

bytech. 

Diskuse: p. Hocke, p. Kučera, p. Šorejs 

V diskusi zaznělo: časová příprava změny č. 3 ÚP Turnov - je požádáno na změnu funkční 

plochy z komerčních ploch na bydlení smíšené, využití části areálu Šroubáren pro firmu NRB na 

výrobu vrtáků pro geologické vrty, historie neúspěšných jednání o realizaci supermarketu Tesco, 

pokračování zdravotnické ordinace, rozsah parkování za objektem je nevhodný, podpora zrušení 

kotelny, nový vjezd z Pekařovy ulice.  

Komise pro rozvoj a správu majetku projednala studii rezidenčního bydlení komplex 

Bezručova a souhlasí s navrženým řešením a zařazením do připravované změny č. 3 ÚP 

Turnov. 

Hlasování:  15 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Studie  rekonstrukce pasáže radnice v Turnově 
Ing. arch. Hájek a Ing. Hocke představili upravenou studii na obnovu pasáže radnice s novým 

návrhem řešení průchodu z pasáže radnice do Markovy ulice a Mariánské náměstí. 
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Diskuse: p. Hocke, p. Cuchý, p. Jiránek, p. Kučera, p. Šorejs, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: proběhl stavebně technický průzkum - stávající pasáž chátrá a podléhá 

degradaci, nová studie  řeší  prostorově lépe dílny a prostor galerie je celkově úspornější, navržen 

název pasáže: Galerie zlatá ulička,  doporučení na uzamykatelnou bránu, realizovat (oknem nebo 

prosklenou stěnou) průhled na kostel a u vstupu do galerie posunout WC, zahájení stavby 

nejdříve v roce 2021. 

Komise pro rozvoj a správu majetku principiálně souhlasí s navrženým řešením pasáže 

radnice. 

Hlasování:  16 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Bigboard 9,6 x 3,6 u Kontaktu, Turnov  

Dr. Varga seznámil se záměrem umístit u kruhového objezdu před čerpací stanicí firmy Kontakt 

– služby motoristům reklamní bigboard (cca stejný je v Ohrazenicích při nájezdu na silnici I/35 

ve směru na Liberec). 

Diskuse: p. Hocke,  p. Jiránek, p. Klápště,  p. Kučera, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: do města je takto velký reklamní panel nevhodný, může mít negativní vliv na 

pozornost projíždějících řidičů.   

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Polyfunkční dům Jana Palacha, Turnov 

Dr. Varga informoval o DÚR na novostavbu čtyřpodlažní obytné budovy o 9 bytech a 

rehabilitace na ppč. 1786/2 a 1782/2 v sousedství  bytového domu čp.1413 v ulici Jana Palacha. 

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

V diskusi zaznělo: jedná se o citlivé území v centrální části města, nechat zpracovat vizualizaci 

projektu z pohledu z ulice Jana Palacha a přizvat na příští jednání zpracovatele projektu Ing. arch. 

Davida. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

5. Různé 

Bytová zóna Daliměřice –  informace o aktualizaci územní studie, problematika kanalizace. 

Bytová zóna Hruštice – informace o přípravě inženýrských sítí v části Šetřilovsko.  

 

 

Příští jednání komise bude ve středu 5. června 2019 

 

 

 

V Turnově 22.5.2019     zapsal: RNDr. Varga                                           ověřil: Ing. Hocke 


