
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 17. srpna 2000 

1) Regulační plán města
MZ na základě vyjádření ŘSD ČR Praha neschvaluje projednávání změny ÚPSÚ č. 2 - B. Po 

definitivním stanovení trasy komunikace R 35 (jižní obchvat města) MZ rozhodne o zařazení bodu B do 
projednávání další změny ÚPSÚ Turnov.
MZ schvaluje návrh zadání změny ÚPSÚ Turnov č. 2 s vyjímkou všech údajů, které se konkrétně týkají 
dílčí změny B.

usnesení MZ č. 89/2000

MZ schvaluje pořízení regulačního plánu č.3 ÚPSÚ Turnov - Centrum Města Turnova.
usnesení MZ č. 90/2000

2) Majetkové otázky
MZ  schvaluje  prodej  p.p.č.  902/10  v  k.ú.  Turnov  manželům  Jaroslavu  a  Vlastě  
Menclovým  bytem  Turnov,  Hruštice  1779  pro  výstavbu  rodinného  domku  za  podmínek 

schválených MR dne 23.7.1997 čj. 224/97.
usnesení MZ č. 91/2000

MZ schvaluje prodej části pozemku p.č. 2600/18 o výměře 74 m2, k.ú. Turnov za cenu 700,- 
Kč/ m2 manželům Vybíralovým, ul. 28. října 1687, Turnov.

usnesení MZ č.92/2000

MZ souhlasí  s  prodejem pozemku p.č.  79/9 -  zahrada (458 m2) manželům Jiřímu a Marii 
Mlejnkovým, Malý Rohozec 26 za cenu 54.960,- Kč, dále pozemku p.č.79/17 - zahrada (210 m2) Haně a 
Vladimíru  Holasovým (každý ideál.  1/2),  Malý  Rohozec  45  za  cenu 25.200,-  Kč,  pozemku 79/15  - 
zahrada (80 m2) a p.č. 79/16 - zahrada (31 m2) panu Vlastimilu Filipovi, Malý Rohozec 47 za cenu 
13.320,-  Kč  a  dále  souhlasí  s  prodejem  pozemku  p.č.79/12  -  ost.pl.  (51  m2)  do  podílového 
spoluvlastnictví  pana  Vlastimila  Filipa,  Malý  Rohozec  47  (1/2)  a  manželů  Jana  a  Jiřiny  Filipových, 
Zahradní 242, Daliměřice-Turnov (1/2) za cenu 6.120,- Kč a nákladů s prodejem spojených.  

usnsení MZ č. 93/2000

MZ schvaluje nákup části pozemku p.č. 3578/4 (347 m2) za cenu 34.780,- Kč od Vyvaplastu 
s.r.o. Jedná se o majetkoprávní vyrovnání přístupové komunikace k TS.

usnesení MZ č. 94/2000

MZ souhlasí s převodem pozemků p.č. 463/2, 247/1, 247/3 a 247/4, k.ú. Turnov, p.p.č.120/2, 
122/3 k.ú.  Bukovina u Turnova a  s  převodem pozemků původního pozemkového katastru  č.  695/47, 
695/48, 695/49, k.ú. Daliměřice z Pozemkového fondu na Město Turnov.

usnesení MZ č. 95/2000

MZ vzhledem ke změně oceňovací vyhlášky doplňuje pravidla  pro prodej bytů a domů do 
vlastnictví nájemníků takto:
Výše kupní ceny bude pro všechny prodávané domy a byty podle pravidel prodeje nájemních bytů a 
domů stanovena dle cenové vyhlášky 173/2000 Sb. - nákladový způsob.



usnesení MZ č. 96/2000

MZ  neschválilo  návrh  na  prohlášení  demoličního  rozhodnutí  č.j.  SÚ/666/330/Za   ze  dne 
14.7.00 za neplatné.

usnesení MZ č. 97/2000

  MZ neschválilo  návrh  prohlásit  rozhodnutí  MR  ve  věci  koupaliště  Dolánky  (usnesení  č. 
281/2000) za neplatné.

usnesení MZ č. 98/2000

 MZ neschválilo návrh na zadání vypracování projektu na opravu stávajícího areálu koupaliště v 
Dolánkách. 

usnesení MZ č. 99/2000

3) Trestná činnost vůči zastupitelům a pracovníkům MÚ
 MZ se distancuje od "Prohlášení" pěti členů MZ ze dne 24.7.2000.

usnesení MZ č. 100/2000

 MZ  neschválilo  návrh  na  svolání  mimořádné  neveřejné  schůze  MZ  k  projednání  výše 
uvedeného prohlášení.

usnesení MZ č. 101/2000

4) Studie protipovodňových opatření
  MZ ukládá MR: 
- studii, která bude vypracována Povodím Labe připomínkovat v komisi pro rozvoj města a v 

komisi pro životní prostředí. 
- poté rozhodnout o dalším postupu, případně o vypracování protipovodňové studie pro samotné 

město Turnov.
usnesení MZ č. 102/2000

5) Varovný systém
MZ projednalo problematiku varovného systému obyvatel a ukládá MR a MZ vrátit se k tomuto 

bodu v průběhu prvního čtvrtletí roku 2001.
usnesení MZ č. 103/2000

6/ Ostatní
MZ schvaluje poskytnutí daru Kč 664.000,-  Nadaci B. J. Horáček Českému ráji.

usnesení MZ č. 104/2000

V Turnově 23.srpna 2000

Ing. Milan Hejduk MUDr. Vladimír Eckert
   starosta města      zástupce starosty


