
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. října 2002 

1. Zřizovací listiny školek
1. Zřizovací listiny mateřských školek

ZM schvaluje zřizovací listiny těchto příspěvkových organizací:
- Mateřské školy Turnov, 28. října 757, okres Semily,
- Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily,
- Mateřské školy se speciální třídou Turnov, Bezručova 590, okres Semily,
- Mateřské školy Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily,
- Mateřské školy se speciální třídou Turnov, Zborovská 914, okres Semily,
- Mateřské školy Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily,
- Mateřské školy Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily,
- Waldorfské mateřské školy Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily.

usnesení ZM č. 118/02

2. Darování majetku
ZM schvaluje pro:

- Mateřskou školu Turnov, 28. října 757, okres Semily,
- Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily,
- Mateřská škola se speciální třídou Turnov, Bezručova 590, okres Semily,
- Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily,
- Mateřská škola se speciální třídou Turnov, Zborovská 914, okres Semily,
- Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily,
- Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily,
- Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily,
- Základní školu Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 
darování  movitého  majetku  města  Turnova,  který  je  součástí  příloh  jejich  zřizovacích  listin  v 
pořizovacích cenách za podmínky, že movitý majetek bude řádně protokolárně předán.

usnesení ZM č. 119/02

2. Územní plánování
1. Územní plánování - žádost o změnu ÚPSÚ Turnov (stravovadlo v Mašově)

ZM schvaluje zařazení  žádosti  o  Změnu územního plánu do připravované  Změny č.  8  ÚPSÚ 
Turnov. 

usnesení ZM č. 120/02

2. Schválení Změny č. 7 závazné části ÚPSÚ Turnov
ZM bere na vědomí:

a) vyhodnocení  stanovisek  DOSS,  námitek  a  připomínek  podaných  k  návrhu,  která  jsou  přílohou 
usnesení,
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je tímto usnesením 
respektováno.

usnesení ZM č. 121/02



ZM schvaluje změnu č. 7 ÚPSÚ Turnov, která mění funkční využití lokalit: č. 5 - HRUŠTICE - 
obytná čtvrť, č. 6 - KÁROVSKO - rozvoj obce, č. 8 - DURYCHOV - obytná čtvrť a č. 9 - NA 
KAMENCI - obytná čtvrť, dle § 26 odst. 2, § 29, § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

usnesení ZM č. 122/02

ZM schvaluje vymezení závazné části změny č. 7 ÚPSÚ Turnov, která je navržena v Části druhé 
Obecně závazné  vyhlášky města  č.  77/2002 ze dne 24.  10.  2002 o změně č.  7 závazné  části  ÚPSÚ 
Turnov.

usnesení ZM č. 123/02

ZM schvaluje rozhodnutí o námitkách vlastníků pozemků a staveb, které uplatnili k návrhu Změny 
č.7 územního plánu sídelního útvaru Turnov, dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 124/02

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města  č.  77/2002 ze dne 24. 10. 2002 o změně č.7 
závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov.

usnesení ZM č. 125/02

ZM ukládá pořizovateli - odboru rozvoje města - zabezpečit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky 
města č. 77/2002 ze dne 24. 10. 2002 o změně č. 7 závazné části ÚPSÚ Turnov, opatření dokumentace 
schvalovacími  doložkami  a zajištění  uložení  dokumentace  Změny č.  7 ÚPSÚ Turnov dle  Stavebního 
zákona.

usnesení ZM č. 126/02

3. Regulační plán č.1 - obytné zóny (Durychov, Na Kamenci a Hruštice, Károvsko), včetně schválení 
Obecně závazné vyhlášky města

ZM bere na vědomí:
1) vyhodnocení  stanovisek  DOSS,  námitek  a  připomínek  podaných  k  návrhu,  která  jsou  přílohou 
usnesení,
2) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je tímto usnesením 
respektováno.

usnesení ZM č. 127/02

ZM schvaluje dle § 26 odst. 2, § 29 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
ve znění pozdějších předpisů, Regulační plán č. 1 – bytové zóny (Durychov, Na Kamenci a Hruštice, 
Károvsko).

usnesení ZM č. 128/02

ZM schvaluje Vymezení závazné části   Regulačního plánu č. 1 – bytové zóny (Durychov, Na 
Kamenci  a  Hruštice,  Károvsko),  která  je  navržena  v Části  druhé Obecně závazné  vyhlášky města  č. 
78/2002 ze dne 24. 10. 2002 o závazných částech Regulačního plánu č. 1 – bytové zóny (Durychov, Na 
Kamenci a Hruštice, Károvsko).

usnesení ZM č. 129/02

ZM schvaluje  Rozhodnutí  o  námitkách  vlastníků  pozemků  a  staveb,  které  uplatnili  k  návrhu 
Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny, dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 130/02

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města  č.  78/2002 ze dne 24. 10.  2002 o závazných 
částech Regulačního plánu č. 1 – bytové zóny (Durychov, Na Kamenci a Hruštice, Károvsko).

usnesení ZM č. 131/02



ZM ukládá pořizovateli - odboru rozvoje města - zabezpečit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky 
města  č.  78/2002  ze  dne  24.  10.  2002  o  závazných  částech  Regulačního  plánu  č.  1  –  bytové  zóny 
(Durychov,  Na  Kamenci  a  Hruštice,  Károvsko),  opatření  dokumentace  schvalovacími  doložkami  a 
zajištění  uložení  dokumentace  o  Regulačního  plánu č.  1  –  bytové  zóny  (Durychov,  Na Kamenci  a 
Hruštice, Károvsko) dle Stavebního zákona.

usnesení ZM č. 132/02
3. Finanční otázky
1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

ZM schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku  města  č.  74/2002  ze  dne  24.  10.  2002  o  místním 
poplatku ze vstupného, vyjma článku V. - Sazba poplatku č.1 bez bodu a) a s příslušnými úpravami textu 
z toho plynoucími.

usnesení ZM č. 133/02

2. Jištění na poskytnutí úvěru za nákup vozidla pro TST, s.r.o.
ZM schvaluje přijetí jištění za TST, s.r.o. k poskytnutí úvěru ve výši do 3.000.000,- Kč na nákup 

nového vozidla - nosič kontejnerů s nástavbou sypač a radlice, a to formou ručitelského vyhotoveného 
pro financující peněžní ústav.

usnesení ZM č. 134/02

3. Vzdání se práva a prominutí pohledávek
ZM schvaluje  vzdání  se  práva  a  prominutí  pohledávek  dle  návrhu  vyjma  bodů  3)  a  4)  -  1. 

odstavec, tzn. prominutí pohledávek ve výši 401.195,20 Kč.
usnesení ZM č. 135/02

4.  Rozpočtové změny
ZM schvaluje uvolnění 3 mil. Kč z rozpočtové rezervy na odkoupení domu čp. 450 s pozemky v 

Sobotecké ulici a navýšení položek v kapitole "Prodej domů a bytů" o 300 tis. Kč a navýšení výdajů v 
kapitole "Komunikace - investice" o 300 tis. Kč.

usnesení ZM č. 136/02

5. Příspěvek Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji
ZM schvaluje příspěvek 2 mil. Kč Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji.

 usnesení ZM č. 137/02
4. Reforma veřejné správy 

ZM bere na vědomí informaci o zajištění reformy veřejné správy od 1.1.2003 v Turnově.
usnesení ZM č. 138/02

5. Majetkové otázky
1. Prodej domu čp. 1604 - 1606 sídl. J. Patočky Turnov

ZM schvaluje prodej domu čp.1604 na st.p. 2600/131, čp. 1605 na st.p. 2600/130, čp. 1606 na 
st.p. 2600/129 v k.ú.Turnov Stavebnímu bytovému družstvu Turnov dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 139/02

2. Odkoupení pozemků od ASTRA NISA, s.r.o.
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 3906/1, p.p.č. 3856/40, p.p.č. 3856/39 v k.ú. Turnov od 

společnosti ASTRA NISA, s.r.o., Liberec za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2.
usnesení ZM č. 140/02

3. Směna pozemků chodníky "U Stovky"
ZM neschvaluje směnu pozemků p.č. 251/3, 251/5, 202/5 a část 247/1 za část p.č. 202/2 díl f a g v 

k.ú. Turnov. ZM ukládá OSM a ORM do doby schválení regulačního plánu nečinit  žádné majetkové 
kroky v této věci. Po schválení regulačního plánu centra města předložit návrh majetkových kroků ZM v 
termínu před skončením platnosti dohody o společném postupu vlastníků ze dne15.6.1999. 

usnesení ZM č. 141/02



4. Majetkové vztahy - přístupová komunikace TS Turnov 
ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 3579/7 za 3578/4, k.ú. Turnov mezi Městem Turnov a 

společností Vyvaplast, s.r.o. z důvodu konečného majetkového dořešení příjezdové komunikace do areálu 
Technických služeb Turnov, s.r.o.    

ZM ruší usnesení MZ č. 94/2000 ze zasedání MZ dne 17.8.2000. 
usnesení ZM č. 142/02

5. Převod pozemku od Pozemkového fondu
ZM souhlasí  s převodem pozemku parc.  č. 1943 - zahrada o výměře 643 m2, k.ú. Turnov od 

Pozemkového fondu na Město Turnov.
usnesení ZM č. 143/02

6. Uzavření Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ČESKÝ TELECOM, a.s.
ZM schvaluje  uzavření  dohody o budoucí  smlouvě o zřízení  věcného břemene a  následně po 

zaměření smlouvy o zřízení věcného břemene podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o 
změně dalších zákonů v návaznosti na občanský zákoník na pozemcích p.č. 3856/7 a 3859/1, k.ú. Turnov 
ve vlastnictví Města Turnova, které budou dotčeny stavbou ČESKÉHO TELECOMU, a.s. "RSU Turnov, 
UPS Turnov, Ohrazenice - průmyslová zóna".

usnesení ZM č. 144/02

7. Výkup komunikace - ul. Na Stráni, Turnov
ZM schvaluje výkup části pozemků p.p.č. 3555/1, 3554/1, 3554/4 a 3554/5, k.ú. Turnov, které 

jsou součástí kominikace Na Stráni za cenu 30,- Kč/m2 od p. Svobodové Oldřišky, Scirankové Světluše a 
Scirankové Dariny, všechny bytem Turnov, ul.Sobotecká 494. Výměra části pozemků bude upřesněna 
geometrickým zaměřením.

usnesení ZM č. 145/02

8. Výkup pozemků na rozšíření komunikace v Mašově
ZM souhlasí s vykoupením pozemků p.č. 784/4, 784/5,784/7,784/9, 784/13 a části 784/18, k.ú. 

Mašov u Turnova od  p. Františka Rady, Pelešany čp. 2 za cenu 30,- Kč/m2. Část p.p.č. 784/18, k.ú. 
Mašov u Turnova bude upřesněna geometrickým zaměřením.

usnesení ZM č. 146/02

9. Směna pozemků dotčených stavbou silnice I/10
ZM schvaluje směnu pozemků dotčených stavbou silnice I/10, tj. parc.č. 870/3 a 870/6 o celkové 

výměře  3317 m2,  k.ú.  Daliměřice  za  stejnou výměru  pozemku  p.č.  145/1,  k.ú.  Malý  Rohozec  mezi 
Městem Turnov a bratry Ing. Josefem a Václavem Pekařovými dle návrhu. 

usnesení ZM č. 147/02

V Turnově dne 30. října 2002

Ing. Milan Hejduk   PhDr. Hana Maierová
      starosta         místostarostka


