
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. května 2002 

1. Zpráva policie ČR
ZM  vzalo  na  vědomí  zprávu  ppl.  Studničky  o  činnosti  obvodního  oddělení  Policie  České 

republiky a prodiskutovalo aktuální otázky týkající se Turnova a okolí, a to zvláště z oblasti dopravy a 
bezpečnosti.

2. Granty televizní vysílání
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

3. Majetkové otázky
1. Návrh bytových domů k odprodeji pro období r. 2002 - 2003 

ZM ukládá OSM předložit tento návrh k projednání RM a následně přeložit zpět na jednání ZM.
usnesení ZM č. 61/02                                 

2. Prodej domu čp. 2023, Turnov, Žižkova ulice
ZM schvaluje prodej domu čp. 2023 Turnov se st.p. 843/9 v k.ú. Turnov Simoně Mitlenerové, 

bytem Turnov, Pelešany 20 spoluvlastnickým podílem 1/2 a Jiřímu Vaníkovi, bytem Turnov, Diamantová 
1908 spoluvlastnickým podílem 1/2  za kupní cenu ve výši  5.850.000,- Kč. 

usnesení ZM č. 62/02

3. Prodej pozemků v Terronské ulici pro výstavbu řadových rodinných domů
ZM schvaluje prodej části p.p.č. 864/1, části p.p.č. 866, části p.p.č. 867 v k.ú. Turnov (výměra 

bude upřesněna geometrickým plánem) pro výstavbu řadových rodinných domů společnosti KREYSA - 
byty, s.r.o., Turnov za kupní cenu ve výši 1.000,-Kč/m2 při splnění podmínek z vyhlášení prodeje.

usnesení ZM č. 63/02

4. Převod pozemku od Pozemkového fondu
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

5. Prodej pozemku p.č. 1007/54 a p.č. 2874/3  v bytové zóně Hruštice - Károvsko
ZM  schvaluje  prodej  pozemků  p.č.  10074/54  a  p.č.  2874/3,  k.ú.  Turnov  manželům  MUDr. 

Rostislavu a MUDr. Aleně Poláškovým, Roztylské nám. 1, Praha 4 za kupní cenu 326.300,- Kč a všech 
nákladů s převodem spojených. Při územním a stavebním řízení musí být dodrženy všechny podmínky 
odboru rozvoje města.

usnesení ZM č. 64/02

6. Změna kupujících pozemku v lokalitě “kasárna”
ZM schvaluje změnu kupujících pozemku 902/10, k.ú. Turnov pro výstavbu rodinného domu v 

lokalitě  “kasárna”.  Kupujícími  budou manželé  Radek a  Monika Menclovi,  Bělohorská  81,  Praha  6 - 
Břevnov. 

usnesení ZM č. 65/02



7. Prodej pozemku v k.ú. Mašov - Pekařovi, čp. 190, Mašov
ZM schvaluje majetkové vyrovnání pozemků u domu čp. 190 v Mašově formou směnné a kupní 

smlouvy. Manželé Zdeněk a Hana Pekařovi, Nad hájkem 190, Mašov převezmou do svého vlastnictví od 
Města Turnov pozemek p.č. 316/58, 316/56 a Město Turnov získá od Pekařových p.p.č. 316/57, rozdíl 
výměr bude ze strany Pekařových vyrovnán částkou 55.080,- Kč a včetně veškerých nákladů s prodejem 
spojených.

usnesení ZM č. 66/02

8. Bezúplatný převod objektu sousedícího s hvězdárnou na Vrchhůře
ZM schvaluje bezúplatný převod objektů vedle hvězdárny na Vrchhůře na st.p.č. 3367/25 a č. 

3367/26 od Fyzikálního  ústavu Akademie  věd ČR. ZM schvaluje  převod pozemků  st.p.č.  3367/25 a 
3367/26 od Ústavu územního rozvoje Brno.

usnesení ZM č. 67/02

9. Prodej pozemku na výstavbu areálu SÚS v Turnově 
ZM souhlasí s tím, aby nabyvatelem pozemku parc.č. 3856/5, k.ú. Turnov pro výstavbu areálu 

dnes Krajské správy silnic Libereckého kraje, Cestmistrovství Semily byl Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 
Liberec 1 za stejných podmínek,  jak bylo schváleno pro SÚS Semily.

usnesení ZM č. 68/02
  
4. Rozbor hospodaření za rok 2001

Zastupitelstvo města:
a) bere na vědomí rozpočtovou změnu ve výši 12 tis. Kč v příjmech i výdajích,

b) souhlasí s výsledkem celoročního hospodaření Města Turnova v příjmové části ve výši 327.242 tis. Kč, 
ve výdajové části ve výši 333.746 tis. Kč a ve financování 6.504 tis. Kč, bez výhrad,

c) bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Turnov za rok 2001.
usnesení ZM č. 69/02

5. Územní plánování
1. Návrh změny č. 7 ÚPSÚ Turnov

Zastupitelstvo města:
a) bere na vědomí:

1) vyhodnocení stanovisek a podnětů uplatněných při projednávání Návrhu zadání Změny č. 7 ÚPSÚ 
Turnov, která je přílohou usnesení,

2) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k Návrhu zadání Změny č. 7 ÚPSÚ Turnov, 
které je přílohou usnesení a je tímto usnesením respektováno,

b) schvaluje dle § 20 odst. 7, § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
ve znění pozdějších předpisů, předložený Návrh zadání Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru 
Turnov, který je doplněn o požadavky z veřejného projednání Návrhu zadání,

c) ukládá pořizovateli (ORM), aby zajistil zpracování a projednání spojeného konceptu řešení a návrhu 
Změny č. 7 ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 70/02
2. Návrh změny č. 8 ÚPSÚ Turnov
Zastupitelstvo města:
a) neschvaluje zařazení lokality A) (žadatel p. Kopecký) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, z 
důvodu stanoviska MěÚ Turnov, odboru životního prostředí, že přes pozemky prochází trasa biokoridoru,

b) neschvaluje zažazení lokality B) (žadatel p. Žlab) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ 
Turnov, jelikož území není odkanalizována a dopravní napojení na silnici I/35 je pro rozšíření 

zástavby nevhodné,



c) neschvaluje zařazení lokality C) (žadatel p. Nesvadba) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, 
jelikož  se  lokalita  nachází  v  ochranném  pásmu  vodního  zdroje  Dolánky  a  není  zde  vyřešeno 
odkanalizování. O změně je možné uvažovat až po vybudování kanalizace pro Malý Rohozec a předložky 
silnice I/10,

d) schvaluje zařazení lokality D) (žadatelé Lesákovi a p. Sluková) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ 
Turnov, jelikož se jedná pouze o doplnění zástavby,

e) neschvaluje zažazení lokality E) (žadatelka p. Poršová) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, 
vzhledem k problematickému výjezdu na hlavní  komunikaci  a  nevyřešené  odkanalizování  objektů.  Z 
těchto důvodů byla v této lokalitě již v minulosti zamítnuta jiná žádost,

f) neschvaluje zařazení lokality F) (žadatel p. Křemen) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, z 
důvodu  možného  konfliktu  s  výstavbou  kanalizace  v  této  části  města  a  dále  z  důvodu  požadavku 
zachování zeleného pásu propojujícího území od Hlavatice k Libuňce,

g) neschvaluje zařazení lokality G) (žadatelka p. Hejlová) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, 
jelikož by nekoncepčně rozšířila zástavbu do volné krajiny, je zde také nevyhovující dopravní napojení a 
napojení na technickou infrastrukturu,

h) neschvaluje zařazení  lokality  H) (žadatel  Ing.  Holáň)  do připravované Změny č.  8 ÚPSÚ Turnov, 
jelikož se jedná o úzký klínovitý pozemek, který přímo sousedí s lesem a v jeho ochranném  pásmu  a  je 
zde také velmi problematický příjezd,

i) neschvaluje zařazení  lokality  I)  (žadatel  p.  Kučerka)  do připravované  Změny č.  8  ÚPSÚ Turnov, 
protože se pro tuto lokalitu zpracovávají průzkumy a rozbory, které mají prověřit možnosti využití této 
lokality a odkládá tuto změnu do doby zpracování a vyhodnocení průzkumů a rozborů,

j) schvaluje zařazení lokality J) (žadatelé Kyselovi a Svobodovi) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ 
Turnov, protože se jedná o zohlednění již existující zahrádkářské kolonie,

k) schvaluje zařazení lokality K) (žadatel Ing. Dědeček) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, pro 
funkční využití jako obytné území a nikoli smíšené území,

l) schvaluje zařazení lokality L) (žadatelka p. Mlejnková) do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, 
jedná se o doplnění stávající zástavby a je zde vyhovující dopravní napojení a napojení na technickou 
infrastrukturu,

m)schvaluje dopracování území, která nebyla zpracovávána ve schváleném Územním plánu sídelního 
útvaru Turnov a jsou součástí města Turnova, jedná se o část následujících k.ú.: Malým Rohozec, 
Bukovina u Turnova, Daliměřiče a Mašov,

n) ukládá pořizovateli (ORM), aby zabezpečil pořízení Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, a to pro lokality, které 
ZM schválilo.  

usnesení ZM č. 71/02

6. Ostatní
1. Počet členů Zastupitelstva města Turnova pro příští období

ZM schvaluje  počet  členů Zastupitelstva  města  Turnova pro příští  volební  období  ve výši  27 
zastupitelů. 

usnesení ZM č. 72/02

2. Rozvojové investiční aktivity
ZM vzalo na vědomí informace o rozvojových investičních aktivitách na území města Turnova.



3. Plochy využití volného času
ZM  ukládá  Městské  sportovní  Turnov,  aby  připravila  podklady  a  vytipovala  plochy  využití 

volného času mládeže pro alternativní druhy sportů (kolečkové brusle, skateboard), a to v termínu do 
konce roku 2002.

usnesení ZM č. 73/02

V Turnově dne 4. června 2002

                               Ing. Milan Hejduk                             PhDr. Hana Maierová
                                       starosta                                          místostarostka 


