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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 16. října 2019 
(8. 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, Karel Jiránek, Ing. Jiří Klápště, Ing. Jiří 

Kovačičin, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav 

Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. Miroslav Varga, Petr Weiss, Daniela Weissová 

 

Omluveno 5 členů komise: Ing. Pavel Marek, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, Ing. Eva 

Zakouřilová, František Zikuda 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

1. Park u letního kina, etapa 3, Umění: Plocha u Pacltovy hutě  + vodní prvek, zpracovatel AND, 

investor město Turnov 

2. Změna č.2 ÚP Turnov, zpracovatel Ing. Žaluda, investor město Turnov 

3. Zpracování studie posouzení dopravního systému ve městě - zadání, investor město Turnov 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Dokončení cyklostezky podél Stebénky, zpracovatel Profes Projekt, investor město Turnov 

4.2. Zázemí pro zemědělskou činnost Loužek u Turnova, zpracovatel Ing. J. Škoch, investor Nágl 

 

Průběh jednání: 

1. Park u letního kina, etapa 3, Umění: Plocha u Pacltovy hutě  + vodní prvek 

Ing.  Hocke představil  studii -  3 varianty  vstupu do parku  ze Skálovy ulice s  úpravou prostoru 

před Pacltovou hutí. Dále představil návrh na umístění stožárového vodního prvku  při vstupu do 

parku od Žluté ponorky. 

Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Bělohradský, p. Hájek, p. Jiránek, p. Klápště, p. Kučera p. Pekař, 

p.Šéfr,  p. Weissová 

V diskuzi zaznělo: podpora varianty 1, nedělat velké schody na sezení, dodělat nájezd pro 

kočárky a vozíčkáře, atrakce tyčového vodního prvku je nevhodná, je na úkor zmenšování 

zelených ploch, podpora vodního prvku v parku v podobě vodní hladiny. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

2. Změna č.2 ÚP Turnov 

Dr. Varga přednesl přehled zpracovaných a projednaných změn platného Územního plánu 

Turnova. 

Diskuze: p. Hocke,  p. Jiránek, p. Klápště, p. Kučera p. Pekař, p. Šéfr, p. Varga, p. Weissová 

V diskuzi zaznělo: problematika bývalého zahradnictví na Rohozci, hledání vhodného místa pro 

umístění supermarketu v Turnově, umístění nové hasičárny při silnici I/10 a kauza Walderode, 

problematika využití části podzemí budoucího parkoviště na Šetřilovsku pro wellness.   

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Zpracování studie posouzení dopravního systému ve městě - zadání 
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Ing. Hocke informoval o zpracovaném a v ZM projednaném zadání aktualizace dopravního 

modelu města.  

Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Cuchý, p. Hájek, p. Jiránek, p. Pekař, p. Šorejs 

V diskuzi zaznělo: problematika MHD v Turnově, provoz v Nádražní ulici po rekonstrukci, 

vnitroměstská doprava v centru města, lokality pro velkokapacitní parkoviště. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Dokončení cyklostezky podél Stebénky 

Ing. Hocke seznámil s projektem cyklostezky v úseku od Smuteční símě k mostku přes Stebénku. 

Diskuze: p. Hocke,  p. Pekař,   

V diskuzi zaznělo: projekt rekonstrukce koryta Stebénky, napojení stezky na lyžařský areál 

Struhy. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

5. Zázemí pro zemědělskou činnost Loužek u Turnova 

Dr. Varga seznámil s předloženou projektovou dokumentaci na využití soukromého pozemku 

v Loužku pro zemědělskou činnost. 

Diskuze: p. Hocke, p. Klápště   

V diskuzi zaznělo: problematika vodních zdrojů v lokalitě Loužek. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

6. Různé 

Koněvova ulice – problematická výměna oken u čp. 845. 

 

 

 

 

V Turnově 23.10.2019     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


