
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. srpna 2001 

K bodu č. 1/ Průjezdnost ulic Hluboká, Sobotecká
ZM ukládá OSM iniciovat jednání s vlastníky nemovitostí  v ul.  Hluboká a Sobotecká s 

cílem zajistit zásobování ze zadních traktů objektů a výsledek předložit ZM nejpozději do prosincového 
jednání ZM.

usnesení ZM č. 97/01

K bodu č. 2/ Změna ÚP - smuteční síň
ZM schvaluje  dle  § 26 odst.  2,  § 29,  § 31 odst.  1 zákona č.  50/1976 Sb.  o  územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru 
Turnov, které změní funkční využití lokality č. 59 Turnov – Smuteční rozlučková síň a možnost měnit 
funkční využití území mimo zastavitelné území obce.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 64/2001 ze dne 30.8.2001 o změně č. 4 
závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov, která vymezuje závaznou část Změny č. 4 ÚPSÚ 
Turnov.

usnesení ZM č. 98/01

K bodu č. 3/ Průmyslová zóna Turnov - Ohrazenice
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

K bodu č. 4/ Majetkové otázky
1. Schválení prodeje bytového domu čp. 1637 - 1639 sídl. J. Patočky, Turnov 

ZM  schvaluje  prodej  bytového  domu  čp.  1637  na  st.p.  2600/128,  čp.  1638  na  st.p. 
2600/127, čp. 1639 na st.p. 2600/126 v k.ú. Turnov Bytovému družstvu domu R se sídlem J. Patočky 
1638, Turnov, IČ 25955543.

usnesení ZM č. 99/01

2. Schválení prodeje části pozemku č. 2544/1, k.ú. Turnov u sportovní haly TSC Turnov II, Alešova ul.
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2544/1 o výměře cca 36 m2, v k.ú. Turnov 

Tělovýchovnému sportovnímu klubu Turnov, Alešova 1865, Turnov za cenu  500,- Kč/m2 a nákladů s 
prodejem spojených.

usnesení ZM č. 100/01
  
3. Směna pozemků - garáže Přepeřská ul. 

ZM  schvaluje  směnu  pozemků  parc.č.  1986/5  a  1986/221,  k.ú.  Turnov  mezi  manž. 
Bartošovými,  Přepeřská  1802  a  Městem Turnov,  z  důvodu sjednocení  vlastnictví  pozemku  a  stavby 
garáže na sídlišti Přepeřská. Veškeré náklady s převodem ponesou manž. Bartošovi. 

usnesení ZM č. 101/01

4. Vykoupení pozemku na budoucí komunikaci Turnov-Vrchhůra, pokračování Luční ul.
ZM souhlasí  s  vykoupením pozemku  parc.č.  3276/17 o výměře  98  m2,  k.ú.  Turnov - 



Vrchhůra na smlouvu o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvu od manž. Ing. Alexandra a Ing. 
Květy  Stamenovových,  Praha  3,  Ševčíkova  9  za  cenu  odhadní,   pro  účely  vybudování  veřejné 
komunikace  a  jim k otevření  cesty k vydání  územního rozhodnutí.  ZM souhlasí  s  vykoupením části 
pozemku  č.  3276/13  od  pí.  H.Vavřichové,  Turnov,  Diamantová  1910  za  cenu  odhadní  pro  účely 
vybudování veřejné komunikace.

usnesení ZM č. 102/01

 5. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - ČESKÉ DRÁHY, s.o.
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene podle zákona č. 

458/2000 Sb. energetický zákon,  zák.č. 266/1994 Sb. zákon o drahách ve znění pozdějších právních 
předpisů  v návaznosti na Občanský zákoník, ust. § 151 písm. n) a p) na pozemek parc.č. 444/2, k.ú. 
Bukovina u Turnova ve vlastnictví Města Turnova dotčený opravou kabelové el. přípojky nn pro PZS v 
km 120,688 a zastávku ČD Dolánky  v délce 39 m za jednorázovou úhradu 100,- Kč/bm. 

usnesení ZM č. 103/01

6. Prodej pozemku parc.č. 1805, k.ú.  Turnov
ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1805 - zahrada o výměře 1441 m2, k.ú. Turnov 

za  cenu 500,-  Kč/m2 a  úhradu nákladů  spojených s  prodejem panu MVDr.  Kudělkovi,  Lestkov 65, 
Rovensko pod Troskami.

usnesení ZM č. 104/01
 
K bodu č. 5/ Ostatní podněty a informace
Dar partnerskému městu Jawor

ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč partnerskému městu Jawor za účelem příspěvku 
na rekonstrukci Kostela Pokoju.

usnesení ZM č. 105/01

V Turnově dne 31. srpna 2001

                                           Ing. Milan Hejduk                                 PhDr. Hana Maierová
                                                    starosta                                              místostarostka


