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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 5. února 2020 
(2. schůze v roce) 

 

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

Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. Jiří Klápště, Ing. Pavel Marek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. arch. 

Vladimír Kučera,  Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Stanislav 

Šéfr, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Petr Weiss,  Ing. Eva 

Zakouřilová   

 

Omluveni 4 členové komise: Ing. arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, Daniela Weissová, František 

Zikuda 

     

Hosté: Ing. arch. Libor Pánek 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

1. Studie obytný soubor na Výšince, zpracovatel Ing. arch. Libor Pánek, investor M. Lank 

2. Juta výrobní hala pro linku Cormatex – oznámení záměru (EIA), zpracovatel Ing. K. Kolář 

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 

5. Stebenka – revitalizace toku, zpracovatel Envicons Ing. Š. Plodek 

1.  2.  
 

3.  

Průběh jednání: 

 

1. Studie obytný soubor na Výšince 

Ing. arch. Pánek představil dopracovanou architektonickou studii pro výstavbu  5 bytových domů 

na Výšince -  na pozemku parc. č. 1660/1 k. ú. Turnov. Studie byla předána 31.1.2020  na MěÚ 

Turnov k posouzení splnění podmínek vyhlášeného záměru na prodej uvedeného pozemku. 

Studie bude předložena k projednání v radě města a ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. 

Studie je v souladu s regulativy platného Územního plánu Turnov. V pěti bytových objektech je 

celkem 51 bytů, pro které je se nachází v podzemních garáží cca 66 parkovacích stání. V okolí 

řešeného území bylo vytipováno celkem 35 nových venkovních stání pro místní obyvatele. 

Diskuze: p. Hocke,  p. Cuchý,  p. Kučera,  p. Pekař, p. Romany, p. Vašák, p. Veselý 

V diskuzi zaznělo: problematika velikosti navrhovaného rozšíření parkování v ulici Rubínová, 

doporučení nedělat ve druhé etapě objízdnou komunikaci ke hvězdárně, doporučení využití 

stávajícího veřejného prostoru nad sídlištěm jako zeleň sídelní a přírodního charakteru dle 

územního plánu. 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje RM schválit architektonickou studii 

obytného souboru na Výšince zpracovanou Ing. arch. Liborem Pánkem. 

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

Usnesení bylo přijato. 
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2. Juta výrobní hala pro linku Cormatex – oznámení záměru (EIA) 

Ing. Hocke informoval o projektové dokumentaci na novou výrobní halu pro linku Cormatex 

v průmyslovém areálu firmy Juta, který je pro průmyslovou výrobu používán již 140 let.  Ministerstvo 

životního prostředí jako příslušný úřad dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí zahájilo zjišťovacího řízení k uvedenému záměru. Posuzovaný záměr obnáší navýšení 

stávající výroby textilií pro stavební průmysl o novou technologickou linku CORMATEX, která 

bude umístěna v nové výrobní a skladové hale. Nová hala je nepravidelného půdorysu o 

maximálních rozměrech 60,0 m x 90,0 m a max. výšce 11,7 m, zastavěná plocha haly bude  3925 

m2. Vjezd do areálu pro těžké nákladní automobily bude nezměněn, tj. po místní komunikaci 

odbočující z ulice Koškova. Pro osobní automobily a nákladní automobily do 9 m délky je 

umožněn vjezd přímo z ulice Palackého. Součástí realizace budou venkovní plochy – zpevněné 

parkovací a manipulační plochy a inženýrské sítě. Pro parkování 13 osobních automobilů bude 

realizováno parkoviště u jihozápadní stěny nové haly. Před započetím stavby budou odstraněny 

objekty bývalé trafostanice č.p. 1832/2 a objekt skladu č.p. 1832/4. Počet zaměstnanců stoupne 

ze stávající 48 osob na 71 osob. Provozní doba bude na tři směny 5 pracovních dnů za týden.  

Diskuze: p. Hocke,  p. Cuchý,  p. Kučera, p. Klápště, p. Kovačičin,  p. Šéfr,  p. Varga, p. Vašák, 

p. Veselý 

V diskuzi zaznělo: záměr je situován do stávajícího průmyslového areálu na pozemky územním 

plánem vyhrazené pro výrobu a skladován, výstavbou dojde k navýšení osobní a nákladní 

dopravy po veřejných komunikacích v okolí areálu JUTA  min. 5 kamionů denně, problematika 

výpočtu hladiny Jizery při průtoku Q100 – vyjádřena obava zda  výstavba nové haly neovlivní 

negativně odtokové poměry v areálu, problematika rozšíření městské památkové tóny Turnov a 

možnosti regulace architektonického vzhledu průmyslových objektů v centru města. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Koncepční studie rozvoje nemocnice Turnov, zpracovatel Storing Liberec, 

Ing. Hocke informoval o studii na rozšíření turnovské nemocnice. Turnov chce mít urgentní 

příjem v nemocnici na jednom místě, v plánu je výstavba nového pavilonu pro zlepšení intenzivní 

péče. Navržené řešení je přístavba ambulantního traktu, kde by vznikl urgentní příjem, dále 

možné rozšíření zázemí pro IBD centrum, které se zabývá nespecifikovanými záněty střev. 

Studie navrhuje výstavbu nového pavilonu mezi stravovacím traktem a bývalým dětským 

oddělením. Navržená třípodlažní stavba umožní rozšíření intenzivní péče, počet lůžek pro 

anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) by se zvýšil ze sedmi na devět. 

Studie navrhuje využít jedno patro nového pavilonu k vybudování zázemí pro personál 

nemocnice a jedno pro vytvoření dalších lůžek a tím zlikvidovat pětilůžkové pokoje na chirurgii. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský,  p. Cuchý, p. Kučera, p. Romany p. Šéfr,  p. Vašák 

V diskuzi zaznělo: možné využití bývalého dětského pavilonu pro zaměstnanecké byty, 

plánované stěhování zdravotnické záchranné služby do budoucího   areálu pro  novou společnou 

základnu pro záchrannou službu a profesionální hasiče na Vesecku, problematika střední 

zdravotnické školy v Turnově. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

Další body jednání byly odložené na březnové jednání komise  18.3. 2020. 

 

 

V Turnově 7.2.2020     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


