
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 29. listopadu 2001 

1. Regulační plány bytových zón
ZM bere na vědomí:

a) vyhodnocení a dohodnutí stanovisek dotčených orgánů územního plánování,
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování.

usnesení ZM č. 148/01

ZM schvaluje rozhodnutí o námitkách vlastníků pozemků a staveb, které uplatnili ke konceptu 
Regulačního plánu č. 1, dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 149/01

ZM  schvaluje  vyřízení  připomínek  podaných  ke  konceptu  Regulačního  plánu  č.  1,  dle 
předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 150/01

ZM schvaluje souborné stanovisko k Regulačnímu plánu č. 1, dle předloženého návrhu.
usnesení ZM č. 151/01

ZM schvaluje pořízení změny ÚPSÚ Turnov vyvolané požadavky z Regulačního plánu č.  1 a 
vyplývající ze schváleného Souborného stanoviska k Regulačnímu plánu č. 1.

usnesení ZM č. 152/01

2. Městská nemocnice Turnov
ZM vzalo na vědomí prezentaci Městské nemocnice Turnov.

3. Majetkové otázky
1. Schválení prodeje bytu bj. č. 1600/11, Turnov

ZM odkládá projednání tohoto bodu na příští jednání.

2. Prominutí nájemného bytů v domech čp. 1596-1600, čp. 1552 a čp. 1655-1656 v Turnově
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

3. Výměna čp. 238 a čp. 1131, Turnov
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

4. Pěší ulička na Daliměřicích
ZM souhlasí s nabídkou uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1001 o výměře 75 m2v k.ů. 

Daliměřice za odhadní cenu 6.150,- Kč nebo s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, jehož 
obsahem bude právo Města Turnova užívat pozemek zasahující do veřejné cesty za jednorázovou úhradu 
1.688,- Kč. Nedojde-li v tomto smyslu k dohodě, souhlasí ZM s tím, že bude postupováno podle § 46 a 
násl. vyhl. č. 12/1998 Sb.

usnesení ZM č. 153/01



5. Průmyslová zóna Ohrazenice
Zastupitelstvo města:

a) schvaluje prodej p.p.č. 2257/2, 2258, 2259, 3856/26, 2260/1 v k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 10 
Kč/ m2 společnosti Kontakt - služby motoristům s.r.o, 

b) schvaluje odkoupení p.p.č. 2261/1, 3856/18, 3856/17, 3856/16, 3856/15 v k.ú. Turnov od společnosti 
Kontakt - služby motoristům s.r.o. za kupní cenu ve výši 10 Kč/ m2,

c) schvaluje  odkoupení  spoluvlastnických  podílů  o  velikosti  1/2  p.p.č.  3856/3,  3856/22,  3856/23, 
3856/24, 3856/25, 3856/27, 3856/28, 3856/4, 3856/5 v k.ú. Turnov od manželů Františka a Jaroslavy 
Šálkových za kupní cenu 10 Kč/m2,

d) schvaluje směnu spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 p.p.č. 3856/4,3856/28, 3856/5 v k.ú. Turnov 
ve vlastnictví manželů Čestmíra Kousala a Ilony Nagymihaly za p.p.č. 902/9 a 902/12 v k.ú. Turnov ve 
vlastnictví města. Ve smlouvě bude dohodnut závazek zahájení výstavby rodinných domů v termínu do 
jednoho roku od podpisu smlouvy,

e) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 3856/10 a podíl  1/13 p.p.č. 
2260/1 společnosti  Kontakt - služby motoristům s.r.o. za cenu 1 Kč za každý uvedený pozemek,

f) schvaluje prodej části p.p.č. 2961/4 o výměře přibl. 3500 m2  - dle přiloženého nákresu, manželům 
Čestmíru Kousalovi a Iloně Nagymihaly pro výstavbu rodinných domů. Část pozemku o výměře 1326 m2 
je poskytnuta jako dorovnání pozemků v průmyslové zóně bezplatně, nad tuto výměru je stanovena kupní 
cenu  300,-  Kč  /m2.   Ve  smlouvě  bude  dohodnut  závazek  vybudování  inženýrských  sítí  a  povrchů 
komunikace a chodníků na náklady kupujících. Výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 
v souladu s přijatým regulačním plánem,

g) bere na vědomí, že v souladu s uskutečněním uvedených majetkových kroků bude zveřejněn záměr 
prodeje na pozemky v konečném vlastnictví města na  zóně,

h) ukládá  předložit  na některém z příštích jednání  informace  o postupu v otázce řešení  majetkových 
kroků v zóně

usnesení ZM č. 154/01

6. Pronájem pozemku firmě CARTEC MB, s.r.o.
ZM schvaluje pronájem pozemku p.č.  1660/8,  k.ú.  Turnov firmě CARTEC MB, s.r.o.,  Mladá 

Boleslav na výstavbu nájezdové rampy u prodejny na Výšince.
usnesení ZM č. 155/01

4. Kultura v Turnově
ZM odkládá tento bod na příští jednání ZM.

5. Rozšíření CHKO Český ráj
ZM schvaluje záměr rozšíření CHKO Český ráj dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 156/01

V Turnově dne 4. prosince 2001

                            
                                       Ing. Milan Hejduk                            PhDr. Hana Maierová 

          starosta                                          místostarostka


