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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 15. ledna 2020 
(1. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 15 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. arch. 

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

Kučera,  Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Petr Veselý, RNDr. 

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

 

Omluveno 6 členů komise: Ing. Lukáš Fapšo, Ing. Jiří Klápště, Ing. Pavel Marek, Ing. Stanislav 

Šéfr,  Ing. Milan Vašák, František Zikuda 

     

Hosté: Mgr. Martina Marková, ing. arch. Libor Pánek, Ing. arch. Pavel Nosál, Marek Lank  

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

1. Složení správní rady památkového fondu města Turnov 

2. Studie obytný soubor Výšinka, zpracovatel Ing. arch. Libor Pánek, investor Marek Lank 

3. Koncepční studie rozvoje nemocnice Turnov, zpracovatel Storing Liberec, Ing. F. Příhoda 

4. Řešení interakčního prvku IP 2 Hruštice – Károvsko, aktualizace studie etapa 1, zpracovatel 

AND Praha, Ing. arch. J. Kosnar a Ing. arch. O. Smolík 

 

1.  2.  
 

3.  

Průběh jednání: 

 

1. Složení správní rady památkového fondu města Turnov 

Mgr. Marková vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov vysvětlila důvod 

aktualizace  složení správní rady památkového fondu fondu schváleného 4.9.2019. Za Ing. 

Hockeho je navržen do správní rady PhDr. René Brož vedoucí odboru kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Správní radu fondu jmenuje zastupitelstvo 

města. 

Komise navrhuje a schvaluje složení správní rady památkového fondu ve složení: Mgr. 

Martina Marková, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. arch. Václav Hájek, PhDr. René Brož, 

Daniela Weissová. 

Hlasování:  14 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Studie obytný soubor Výšinka 

Ing. arch. Pánek a Ing. arch. Nosál představili koncept studie obytného souboru Výšinka -  na 

pozemku parc. č. 1660/1 k. ú. Turnov o výměře 4 446 m2 pro bytové domy. Tato studie byla 

investorem zpracována na základě  Zadání - předem stanovených podmínek výběrového řízení na 

prodej pozemku (studie musí být v souladu s regulativy územního plánu: podlažnost, koeficient 

zastavění, podíl zeleně, parkovací místa na 1 byt, atd.). Následně bude předložena ke schválení 

Zastupitelstvu města. 
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Pět bytových domů se suterénními garážemi je děleno na 4 nadzemní objekty. Větší souvislý 

objekt A+B při severní části pozemku k ulici U Tří svatých a menší   3 samostatné objekty C,D,E 

uvnitř areálu při jižní části pozemku. Objekty nepravidelných půdorysů jsou odděleny prolukami 

z důvodu osvětlení a oslunění a umožňují průchody a průhledy areálem. Domy nepřekračují 

zadáním požadovanou max. plochu 500 m2. Domy jsou orientovány hlavní fasádou převážně na 

jihozápad, štíty na východ a západ. Komunikační jádra domů jsou orientována na sever. Každý 

dům obsahuje komunikační jádro s výtahem, propojené  s 1.PP a 2.PP podzemních garáží a 

samostatný vstup v úrovni 1.NP z pozemku. Nadzemní objekty jsou  suterénními garážemi 

vzájemně stavebně propojeny. Dva samostatné vjezdy do garáží jsou navrženy z ulice U Tří 

svatých tak, aby byly zpřístupněny obě části podzemních podlaží bez vnitřních vyrovnávacích 

ramp. Garáže pojmou po úpravách projektu 66 vozidel. Domy jsou v posledním podkrovním 

podlaží kryty šikmými střechami o 10°spádu. Střechy domů mají nepravidelné šikmé hřebeny. 

Jednoduchými kompaktními hmotami, tvarem střech a zešikmenými štíty domů, je vytvořena  

kompozice  obytného souboru, jako typu příměstské výstavby. 

Diskuze: p. Hocke, p. Hájek, p. Cuchý, p. Jiránek, p. Kovačičin, p. Kučera, p. Lank, p. Romany, 

pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: problematika kapacity parkování na terénu – řešit i pohotovostní stání a udělat 

variantní řešení nad platnou územní studií, informace o připravované revitalizaci sídliště 

Výšinka, navržené domy  A+B  (dlouhá hmota) nepodporují ulici Rubínová – vztah k veřejnému 

prostoru, zjednodušit střešní systém, předložené řešení splňuje schválené Zadání studie. 

 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje RM schválit studii obytného souboru 

Výšinka s doporučením navýšení parkovacích kapacit, zvážení rozdělení hmoty domu A+B 

(za předpokladu změny zástavbových hranic), zjednodušením střešních rovin. 

Hlasování:  12 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Další body jednání byly odložené na únorové jednání  5.2. 2020. 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 22.1.2020     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


