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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 5. června 2019  
(5. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 16 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. arch. Václav Hájek, 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, Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová, František 

Zikuda. 

 

Omluveno 5 členů komise: Karel Jiránek, Ing. Jiří Klápště, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, 

Petr Weiss 

 

Hosté: Ing. arch. Ladislav David, Ing. arch. Hana Svobodová, Jana Rašínová, Ing. Jiří Klír 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

 1. Polyfunkční dům ulice Jana Palacha, zpracovatel Ing. arch. David, investor Brain HK s. r. o.  

2. Aktualizace územních studií bytových zón Turnov, zpracovatel Ing. Žaluda, investor město 

Turnov 

3. Územní studie krajiny ORP Turnov, zpracovatel Ing. arch. Komrska, investor město Turnov 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Novostavba rodinného domu Hruštice, zpracovatel Ing. K. Rašková, investor Filip Pozdníček 

4.2. Polyfunkční objekt společnosti Apromotion ulice A. Dvořáka, zpracovatel Ing. O. Zummer 

investor Agentura Promotion v. o. s. 

5. Různé 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1.  Polyfunkční dům ulice Jana Palacha 

Ing. arch. David a Ing. arch. Svobodová prezentovali vizualizaci projektu. 

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

V diskusi zaznělo: objekt bude mít zelenou střechu a retenční nádrž, zakládání na pilotech a 

železobetonových pasech, režim parkování v kontaktu se stávajícím bytovým domem může být 

složitý, výjezd o šíři 6m opatřený závorou může při nájezdu z ulice J. Palacha způsobovat 

dopravní komplikace bude-li závora zamčená, vzrostlý strom (ořech) bude zachován. 

Komise pro rozvoj a správu majetku projednala projekt Polyfunkčního domu v ulici Jana 

Palacha a s navrženým řešením souhlasí. Upozorňuje na možné konfliktní umístění závory 

při vjezdu na pozemek. 

Hlasování:  16 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 
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2. Aktualizace územních studií bytových zón Turnov 

Dr. Varga informoval o  rozpracovaném návrhu aktualizace  územní studie bytové zóny Turnov – 

Daliměřice, kde je navržená pro umístění páteřních (sběrných) komunikací min. šířka uličního 

veřejného prostranství 12m a  šíře 8m pro umístění obslužných komunikací. Studie definuje 

nepřekročitelnou stavební čáru 6m od hranice pozemku s uličním veřejným prostranstvím. 

Koeficient zastavění pozemku je max. 0,3 tzn. nejvýše 30% výměry pozemku smí být zastavěno 

a koeficient zeleně je min. 0,5. Minimální velikost stavebního pozemku je 600m2, výška 

samostatně stojící RD je 6 -12m. Nepřípustné je odstavování a parkování mobilních domů. 

Diskuse: p. Hocke, p. Cuchý, p. Kučera, p. Pekař, pí Weissová, p. Zikuda 

V diskusi zaznělo: v Daliměřicích se jedná o velkou plochu pro stavbu cca 220  RD s velkou 

plochou místních komunikací, páteřní síť komunikací je již založena na městským pozemcích. 

Lokalita je rozdělena na 2 části: 1. za hasičárnou, kde je již dohoda s většinou vlastníků na 

spolufinancování nutné infrastruktury. 2. zahrádkářská kolonie, kde je velká skupina vlastníků 

zahrádek z Jablonce nad Nisou, kterým stávající stav vyhovuje a neuvažují se stavbou RD, 

městské pozemky jsou navíc dotčené vleklou restituční kauzou Walderode, nejasné je 

financování nutného protihlukového valu,  dále problematika ochranného pásma vodního zdroje 

Dolánky. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Územní studie krajiny ORP Turnov 

Dr. Varga seznámil s návrhem územní studie, která byla veřejně projednána 29.5.2019. Územní 

studie krajiny představuje komplexní územně plánovací podklad pro plánovací a rozhodovací 

činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů, 

pozemkových úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Zabývá se 

zásadními problémy jako zadržení vody v krajině, snížení eroze zemědělské půdy, obnovení 

prostupnosti zemědělské krajiny, zachování biodiversity a záměry rozvoje sídel. Konečný návrh 

studie bude doplněn o tzv. karty obcí, které shrnou jednotlivé důležité jevy a podklady pro 

konkrétní danou obec. Součástí karty obce bude mapka zobrazitelných jevů a „souhrn 

doporučení“, kde budou uvedeny rámcové podmínky využití a doporučení pro řešená témata 

územní studie krajiny. Na dokumentu spolupracuje celý tým odborníků z různých oblastí, aby 

pokryl široké zaměření oblastí zpracování studie krajiny.   

Diskuse: p. Hocke,  p. Kučera,  p. Pekař, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: význam Odolenovického potoka, problematika suchých poldrů a retenčních 

nádrží v krajině. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4.1. Novostavba rodinného domu Hruštice 

Dr. Varga informoval o DÚR na novostavbu RD na ppč. 1007/70 na Károvsku v ulici generála 

Václava Morávka. 

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

V diskusi zaznělo: RD o výšce 6,8m splňuje regulativy dané územním plánem a územní studií 

bytové zóny Hruštice - Károvsko, atypické řešení 2. NP (vyosení obytných místností) může u 

sousedních RD narušit sousedské vztahy. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4.2. Polyfunkční objekt společnosti Apromotion ulice A. Dvořáka 
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Dr. Varga informoval o novostavbě  polyfunkčního objektu o 2.NP  na pozemku ppč. 101, k.ú. 

Turnov ve dvoře stávajícího areálu firmy, který je dnes zastavěn stávající budovou o 1.NP 

Diskuse: p. Hocke, p. Cuchý, p. Kučera, p. Pekař, pí Weissová 

V diskusi zaznělo: kontakt s korytem Stebenky, plánovaná rekonstrukce Markovy ulice. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

5. Různé 

Revitalizace Stebenky – info o probíhajících jednání s Povodím Labe o revitalizaci toku 

Koňský trh – aktuální informace o jednání s vlastníky pozemků 

 

Příští jednání komise bude ve středu 4. září 2019 

 

 

 

V Turnově 10.6.2019     zapsal: RNDr. Varga                                           ověřil: Ing. Hocke 


