
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. září 1999 

1/ MZ schvaluje vyhlášku č. 56/99 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zároveň ruší 
původní vyhlášku č. 3/91.

2/ MZ bere na vědomí informaci o realizaci investic Města Turnova v roce 1999.

3/ MZ souhlasí s prodejem domu čp. 24 se st. p. 1482 a p.p.č. 1483 v k.ú. Turnov manželům Jindřichovi a 
Václavě Svobodovým, bytem Turnov, Daliměřice, Na osadě čp. 279 za kupní cenu ve výši 2,2 mil. Kč. 
MZ ukládá OSM, aby uskutečnilo odprodej podle podmínek předložených k projednání.

4/ MZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 862 a p.p.č. 863/1 v k.ú. Turnov pro výstavbu obytných domů Janu 
a Josefu Kreysovým za kupní cenu 100,- Kč/m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem). 
Podmínky odprodeje budou shodné se standardními podmínkami odprodeje pozemků pro sousední 
výstavbu rodinných domů. Zároveň MZ požaduje zařadit vhodnou  formou do smlouvy prokázání 
likvidace demolovaného materiálu povoleným způsobem a stanovuje zálohu na kupní cenu ve výši  50%.

5/ MZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 902/1 ostatní plocha o výměře cca 476 m2 v k.ú. Turnov za cenu 
700 Kč/m2 manželům MUDr. Ivanu a MUDr. Jitce Kolombovým, bytem Turnov, Kosmonautů 1550. 
Zároveň musí být dodrženy podmínky prodeje schválené MR dne 23.7.1997 pod čj. 224/97.

6/ MZ souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků u trafostanice na Kotlerově nábřeží v Turnově 
dle předloženého návrhu: 
a) VČE, a.s., Hradec Králové odkoupí od města Turnov část p.p.č. 2735/1 a 2747/16 - 3 m2,
b) Město Turnov odkoupí od p. Hany Pavlíčkové, bytem Turnov, Květinová 1547 část p.p.č. 2747/1 - 1 
m2, vše za odhadní ceny. Veškeré ostatní náklady bude hradit VČE, a.s., Hradec Králové.

7/ MZ souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 33/1 - ost. plocha o výměře cca 80 m2 (bude upřesněno 
geometrickým plánem), k.ú. Bukovina u Turnova do podílového spoluvlastvictví pana Oldřicha Voňky, 
bytem Turnov, Koněvova 1352 a manželů Jiřího a Lenky Zadražilových, bytem Turnov, Bukovina 53 za 
cenu 30,- Kč/m2 a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem.

8/ MZ souhlasí s odprodejem pozemku st.p.č. 286 - zast. plocha o výměře 26 m2, k.ú. Bukovina u 
Turnova pro paní Libuši Frýdlovou, bytem Liberec, Rumburská 1373 za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu 
veškerých nákladů spojených s prodejem.

9/ MZ souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 p.p.č. 3856/4 a 3856/5 v k.ú. 
Turnov od manželů Dědečkových za celkovou kupní cenu ve výši 60 tis. Kč.

10/ MZ souhlasí s odkoupením části pozemků p.č. 1465/2, 1461/3, 1461/4, 1426, 1461 a 1463 v k.ú. 
Turnov - Havlíčkovo nám. od SPT Telecom, s.p. za odhadní cenu.



11/ MZ souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 1832/3 o výměře 22 m2 od JUTY, a.s., Dvůr Králové n. L. 
za odhadní cenu ve výši 70,- Kč/m2.

12/ MZ souhlasí s odkoupením pozemku pod vyvalenou zdí schodiště U Svěrácké brány od paní Zdeňky 
Polákové, bytem Turnov, Jiráskova 103 a paní Marty Krejčové, bytem Turnov, Jiráskova 104 za 
symbolickou cenu 100,- Kč dle návrhu s tím, že prodávající uhradí veškeré další náklady spojené s 
prodejem (geom. plán, znalecký posudek).

13/ MZ souhlasí se zrušením a vzájemným vypořádáním podílového spoluvlastnictví k pozemku p.č. 
2922 - orná půda o celkové výměře 3531 m2, k.ú. Turnov dle předloženého návrhu.

14/ MZ souhlasí s přijetím bezúročné půjčky ve výši 400 tis. Kč od Ing. Tulačky a p. Eichlera se 
splatností v průběhu příštího roku na rekonstrukci povrchu ulice Za divadlem, Turnov.

15/ MZ schvaluje návrh zadání změny č. 5 UPSÚ Turnov.

16/ MZ schvaluje vyhodnocení stanovisek DOSS, podnětů, požadavků, připomínek a námitek ke změně 
č. 1 UPSÚ Turnov - " Průmyslová zóna Ohrazenice - Fučíkova ul. v Turnově " dle předloženého návrhu 
ORM.

17/ MZ schvaluje návrh změny č. 1 UPSÚ Turnov - "Průmyslová zóna Ohrazenice - Fučíkova ul. v 
Turnově" včetně vymezení závazné části územně plánovací dokumentace dle návrhu změny ÚPSÚ 
Turnov č. 1, zpracovaného firmou SAUL Liberec dne 30.6.1999 a sice tyto kapitoly:

- vymezení řešeného území dle kap. B,
- dopravní koncepce dle kap. F,
- koncepce technického vybavení dle kap. G,
- limity využití území dle kap. H,
- veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy dle kap. K,
- regulativy dle kap. N.

18/ MZ souhlasí s předloženým územním návrhem silniční přeložky I/10. Současně MZ požaduje 
uspokojivě dořešit dopravní připojení do konečné stavební dokumentace s ohledem na  průjezdnost 
křižovatky a průchodnost pro pěší a cyklisty.

19/ MZ projednalo problematiku investiční výstavby v oblasti vodovodů a kanalizací a ukládá Ing. 
Hejdukovi navrhnout potřebné investice dle předloženého návrhu do rozpočtu města v příštím roce.

20/ MZ souhlasí s tím, že v případě, že Státní fond životního prostředí České republiky poskytne 
Vodohospodářskému sdružení Turnov dotaci a úvěr na rekonstrukci čistírny odpaních vod, Město 
Turnov:
a) poskytne odpovídající zástavu na tento úvěr, nebude-li stačit k zabezpečení zástavy majetek VHS,
b) bude splácet poskytnutý úvěr SFŽP, pokud toho nebude VHS schopno.

V Turnově, 4. října 1999

                         PhDr. Hana Maierová Ing. Milan Hejduk
                             zástupce starosty                    starosta města


