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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 11. prosince 2019 
(11. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 13 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. 

arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír 

Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Petr Veselý, RNDr. 

Miroslav Varga, Daniela Weissová  

 

Omluveno 8 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Jiří 

Klápště, Ing. Milan Vašák, Petr Weiss,  Ing. Eva Zakouřilová, František Zikuda 

     

Hosté: Ing. Jiří Veselka 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

1. Maškova zahrada, přístavba šaten na zimním stadionu – zadání, zpracovatel Ing. arch Mlejnek 

2. Změna č.2 Územní plán Turnov - výsledky projednání. 

3. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

3.1. Řadové rodinné domy Vrchhůra ppč. 3276/9 a  3276/68 Turnov, zpracovatel Ing. Z. Matura 

3.2. JUTA a.s., Turnov - Stavební úpravy výrobní haly, zpracovatel Profes Projekt  

3.3. Bytový dům Žižkova ulice Turnov, zpracovatel Ing. arch. L. Pánek, investor Bydlení v Ráji.  

1.  2.  
 

3.  

Průběh jednání: 

 

1. Maškova zahrada, přístavba šaten na zimním stadionu – zadání 

Ing. Veselka jednatel Městské sportovní Turnov a Ing. Hocke představili návrh zadání na 

vestavbu a přístavbu zázemí zimního stadionu: 5x šatny, 2x sklady, dílna, prostory pro  hokejový 

klub a   pro   Městskou sportovní Turnov. Projekt je navržen ve dvou etapách, 1. fáze – vnitřní 

vestavba (s účelem provizorních šaten), 2. fáze realizace vnější přístavby, kdy by pak došlo ke 

změně účelu vnitřní vestavby. Celkové náklady včetně projektové dokumentace, inženýrské 

činnosti, vnitřního vybavení, souvisejících externích úprav a rezervy lze odhadovat na cca 14-15 

mil. Kč. 

Diskuze: p. Hocke,  p. Jiránek, p. Kučera,  p. Šorejs, pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: historie výstavby sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada, využívání 

zimního stadionu a potřeba dalších šaten, zvážit rozsah navrhovaných prostor pro administrativu, 

zvážit přístavbu sušárny, podpora realizace 1-ní etapy vestavby šaten. 

Komise pro rozvoj a správu majetku projednala vestavbu a přístavbu šatem na zimním 

stadionu a doporučuje RM zmenšit obestavěný prostor vnějšího prstence bude-li   to možné 

a dobře popsat provozní vazby na zimním stadionu. 

Hlasování:  13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Změna č.2 Územní plán Turnov - výsledky projednání 
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Dr. Varga seznámil s výsledky projednání změny č.2, kterou bude ZM schvalovat 30.1.2020. 

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov nesouhlasí s plochou sportoviště na Malém Rohozci: 

z hlediska ochrany krajinného rázu je vhodné vymezovat nové zastavitelné plochy v prolukách. 

Předmětný pozemek leží mimo zastavěné území obce, na které nemá návaznost. Umístění 

zastavitelné plochy nevhodně narušuje dochovanou urbanistickou strukturu obce a rozšiřuje 

zástavbu do volné krajiny.  

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚLK nesouhlasí s plochou sportoviště na Malém 

Rohozci: s tímto návrhem orgán ochrany ZPF nesouhlasí. Dále orgán ochrany ZPF postrádá 

řádné zdůvodnění návrhu této plochy a to zejména s odkazem na § 4 odst. 2 zákona o ochraně  

ZPF a to, že se jedná v daném případě o nezbytný zábor ZPF a že pro tento záměr neexistují jiné 

plochy v zájmovém území. 

Diskuze: p. Hocke,  p. Jiránek, p. Kučera,  p. Pekař,  pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: plocha pro obchodní dům v Daliměřicích, podmínka  zpracování územní 

studie pro průmyslovou plochu v Nudvojovicích u Kamaxu, úprava regulativu pro dopravní 

plochu na Šetřilovsku a historie prodeje pozemků pro stavbu pensionu s restaurací. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Řadové rodinné domy Vrchhůra ppč. 3276/9 a  3276/68 Turnov 

Dr. Varga informoval o projektové dokumentaci na novostavbu dvou řadových rodinných domů 

o 6 , objekt A na p.p.č. 3276/68 a objekt B na p.p.č. 3276/9 v k.ú. Turnov. Domy jsou navrženy o 

2 NP s plochými střechami s podsklepením využitým pro garáže, technické zázemí a sklepy. Dále 

jsou navrženy zpevněné plochy, akumulace dešťové vody, následné zasakování přebytečné 

dešťové vody, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, kanalizace dešťové, kanalizace 

splaškové. Navržena jsou 4 garážová stání a 8 venkovních stání. 

Diskuze: p. Hocke, p. Kučera, pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: vazba na připravovanou výstavbu komunikace v Luční ulici, řešení dešťové 

kanalizace. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. JUTA a.s., Turnov - Stavební úpravy výrobní haly 

Dr. Varga informoval o projektové dokumentaci na stavební úpravy výrobní haly linky 

Mattformer v průmyslovém areálu firmy Juta. Jedná se o výměnu původní šedové (pilové) 

střechy, která bude nahrazena plochou střechou se sklonem k Jizeře. 

Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Kučera, p. Kovačičin 

V diskuzi zaznělo: nová střecha bude opticky při pohledech od Jizery lepší, doporučení 

konzultovat velké projekty již v rozpracovanosti. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

5. Bytový dům Žižkova ulice Turnov 

Dr. Varga informoval o projektové dokumentaci pro stavební povolení  na novostavbu bytového 

domu s podzemními garážemi na p.p.č. 843/11, 843/18, 843/30, 855/2, 855/18, 855/19 v k.ú. 

Turnov, v Žižkově ulici na místě bývalého kina Ráj. V domě bude 47 bytových jednotek, 

navrženo je 56 parkovacích stání na vlastním pozemku. Dům je navržen jako dvě hmoty – jižní 

část A a severní část B. Část A tvoří 3podlažní objekt s ustupující nástavbou a s plochou 

střechou. 

Diskuze: p. Hocke,  p. Jiránek, p. Kučera, p. Pekař 
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V diskuzi zaznělo:  menší rozsah stavby v důsledku dodržení odstupu od lesních pozemků – část 

balkonů změněna na francouzská okna. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

6. Různé 

Studie přístavby nemocnice – nový pavilón pro urgentní příjem, bude projednána na 

lednovém jednání komise rozvoje 

 

Termíny jednání komise v roce 2020: 

15.1., 5.2., 18.3., 15.4., 6.5., 3.6. vždy v pondělí od 16:30 v zasedací místnosti č. 215 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 20.12.2019     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


