
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. dubna 2001 

1/ ORM
1. Schválení Změny č. 2  a 3 Územního plánu sídelního útvaru Turnov včetně schválení Obecně závazné 
vyhlášky města

 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,  změny č.  2 a 3 územního plánu sídelního 
útvaru Turnov, které změní funkční využití následujících lokalit:
- Lokalita 52 TURNOV - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada
- Lokalita 53 MAŠOV - Bydlení
- Lokalita 54 TURNOV - Technické služby
- Lokalita 55 DALIMĚŘICE - Bydlení
- Lokalita 56 BUKOVINA - Bydlení
- Lokalita 57 TURNOV - Sportovně rekreační areál Stebénka
- Lokalita 58 TURNOV - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada

usnesení ZM č. 22/01

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 62/2001 ze dne 26.4.2001 o změně č. 2 
a 3 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov, která vymezuje závaznou část Změn č. 2 a 3 
ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 23/01

ZM  konstatuje,  že  není  třeba  přijímat  usnesení  k  rozhodnutí  o  námitkách  vlastníků 
pozemků a staveb jejichž práva mohou být dotčena, protože žádné námitky nebyly uplatněny. 

ZM bere na vědomí:
1) vyhodnocení námitek a připomínek, které je přílohou usnesení,
2) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je tímto usnesením 
respektováno.

ZM ukládá pořizovateli - odboru rozvoje města - zabezpečit  zveřejnění Obecně závazné 
vyhlášky města č. 62/2001 ze dne 26.4.2001 o změně č. 2 a 3 závazné části územního plánu sídelního 
útvaru  Turnov  na  úřední  desce,  opatřit  dokumentaci  schvalovacími  doložkami  a  zajistit  uložení 
dokumentace Změny č. 2 a 3 ÚPSÚ Turnov dle Stavebního zákona.

usnesení ZM č. 24/01

2. Zrušení vyhlášky o stavební uzávěře
ZM schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  63/2001,  kterou  se  zrušuje  dříve   vydaná 

obecně závazná vyhláška č. 22/1994 o stavební uzávěře.
usnesení ZM č. 25/01



2/ OSM
1. Schválení prodeje bytů čp. 1596-1600 Studentská ulice

ZM schvaluje prodej bytových jednotek v budově čp.1596 se st.p. 2600/149, čp. 1597 se st.p. 
2600/148, čp. 1598 se st.p. 2600/147, čp. 1599 se st.p. 2600/146, čp. 1600 se st.p. 2544/10 v k.ú. Turnov 
do vlastnictví nájemníků a třetích osob dle zák. č. 72/94 Sb. v platném znění dle předloženého seznamu 
kupujících. V případě, že kupující využije možnost splátek schvaluje ZM uzavření zástavní smlouvy na 
nedoplatek kupní ceny. Návrh na vklad vlastnického práva bude předán Katastrálnímu úřadu v Semilech 
po podepsání všech kupních smluv v domě a zaplacení dohodnutých kupních cen. Za dodržení podmínek 
stanovených  v  pravidlech  prodeje  nájemních  domů  a  bytů  zodpovídá  p.  Těhníková,  vedoucí  odboru 
správy majetku.

usnesení ZM č. 26/01

2. Schválení prodeje bytů čp. 1655-1656 sídl. J. Patočky
ZM schvaluje prodej bytových jednotek v budově čp. 1655 se st.p. 2600/140, čp. 1656 se st.p. 

2600/139 v k.ú. Turnov do vlastnictví nájemníků a třetích osob dle zák. č. 72/94 Sb. v platném znění dle 
předloženého  seznamu  kupujících.  V  případě,  že  kupující  využije  možnost  splátek,  schvaluje  ZM 
uzavření zástavní smlouvy na nedoplatek kupní ceny. Návrh na vklad vlastnického práva bude předán 
Katastrálnímu úřadu v Semilech po podepsání všech kupních smluv v domě a zaplacení dohodnutých 
kupních cen. Za dodržení podmínek stanovených v pravidlech prodeje nájemních domů a bytů zodpovídá 
p.Těhníková, vedoucí odboru správy majetku.

usnesení ZM č. 27/01

3. Vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků na Výšince, Turnov 
ZM schvaluje vypořádání duplicitního vlastnictví pozemků p.č. 1682/4, 1682/5 a 1683 (PK), k.ú. 

Turnov mezi Městem Turnov a p. Kernesovou, Komenského 91, Plzeň dohodou tak, že Město Turnov 
převede  předmětné  pozemky v  celkové  výměře  1457 m2 do svého  vlastnictví  za  úplatu  70,-Kč/m2. 
Dohoda musí být provedena formou notářského zápisu.    

usnesení ZM č. 28/01

4. Zpráva o průběhu prací na koupališti Dolánky 
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

5. Změna obecně závazné vyhlášky č.60/2000 o zimní údržbě místních komunikací
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

6. Schválení prodeje pozemku p.č. 901/8 na výstavbu rod. domu       
           ZM  ruší  usnesení  MZ  č.  72/2000  o  schválení  prodeje  pozemku  p.č.  901/8  MUDr.  Romanu 
Palušákovi, bytem Turnov, Kosmonautů 1550.

usnesení ZM č. 29/01

ZM rozhodlo na pozemek p.č. 901/8, k.ú. Turnov provést dražbu z přihlášených zájemců do 15.5. 
a ukládá OSM na příští ZM podat výsledek ke schválení. 

usnesení ZM č. 30/01

3/ Protipovodňová opatření
ZM schvaluje předložený materiál "Opatření na úseku povodňové ochrany v roce 2001" 

usnesení ZM č. 31/01

ZM  ukládá  OVV  a  povodňové  komisi  předložit  harmonogram  realizace  protipovodňových 
opatření  včetně  předpokládaných nákladů.  ZM zároveň ukládá předložit  tento materiál  RM a ZM do 
projednávání rozpočtových změn.

usnesení ZM č. 32/01



ZM  ukládá  OVV  a  povodňové  komisi  předložit  RM  do  31.5.2001  návrh  řešení  výstavby 
odlehčovacího kanálu včetně předpokládaných nákladů.

usnesení ZM č. 33/01
 
4/ Městská nemocnice Turnov

ZM vzalo na vědomí  informaci  Ing.  Slámy a MUDr.  Hrubého o činnosti  Městské nemocnice 
Turnov.

usnesení ZM č. 34/01

5/ Technické služby Turnov, s.r.o.
ZM  schvaluje přijmout jištění za TST, s.r.o. k poskytnutí  úvěru ve výši 2.500.000,- na nákup 

nového  vozu  na  svoz  komunálního  odpadu,  a  to  formou  ručitelského  prohášení  vyhotoveného  pro 
financující peněžní ústav.

usnesení ZM č. 35/01

6/ Domov důchodců
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

7/ Poslání a složení rady pro RTT a redakční rady HOT
1. Rada pro RTT

ZM vzalo na vědomí aktuální informaci o Radě pro RTT.

ZM pověřuje každé volební uskupení zastoupené v MZ, aby navrhlo svého delegáta do Rady pro 
RTT (delegát nemusí být zastupitel města) do červnového zastupitelstva, které schválí nové složení Rady 
pro RTT.

usnesení ZM č. 36/01

2. Redakční rada HOT
ZM vzalo na vědomí aktuální informaci o Redakční radě HOT a vyzývá zastupitele k navržení 

kandidátů do redakční rady pro jednání RM do konce května 2001.
usnesení ZM č. 37/01

8/ Jednací řád výborů ZM
ZM schvaluje jednací řád výborů ZM dle přílohy a ukládá tajemníkovi města seznámit s tímto 

materiálem všechny předsedy zřízených výborů (do 30.4.01) a dále ukládá předsedům těchto výborů vést 
jejich jednání dle tohoto jednacího řádu od 1.5.2001.

usnesení ZM č. 38/01

9/ Městské informační středisko
ZM ruší k 30.4.2001 usnesení č. 3/95 ze dne 2.3.1995, kterým bylo žřízeno zálohové rozpočtové 

zařízení - Městské informační středisko.
usnesení ZM č. 39/01

10/ Ostatní 
ZM schvaluje níže uvedené návrhy dopravní komise a ukládá OSM zajistit jejich realizaci:

1. Posunout autobusovou zastávku proti hotelu Beneš blíže k Ohrazenicím, vzhledem ke špatným 
rozhledovým poměrům při výjezdu z Fučíkovy ulice v případě, že na zastávce stojí autobus.

2. V Hluboké ulici umístit v obou směrech značky zákaz zastavení mimo zásobování v době od 17.00 do 
7.00 hodin. Stejnou značku se stejným omezením umístit i v ulici Sobotecké, a to od parkoviště u Zvláštní 
školy až po křižovatku Sobotecká x Palackého x Hluboká. Zrušit přechod pro pěší od firmy Baťa, a.s. 



směrem k parkovišti vzhledem k blízkosti křižovatky a přemístit ho co nejdále ve směru Palackého ulice. 
Přesné umístění stanoví SUS, Okú a Policie ČR. 

usnesení ZM č. 40/01

ZM vzalo na vědomí informaci Mgr. Maška o jednání kontrolní komise.

V Turnově dne 27. dubna 2001

                              MUDr. Vladimír Eckert                           PhDr. Hana Maierová
                                     místostarosta                                         místostarostka


