
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 28. března 2002 

K bodu č. 1/ Městská památková zóna  
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ a položky Památková 

zóna v rámci rozpočtu Města Turnova takto: 

1. Kostel Panny Marie (vlastník ŘKC) - celkový objem prací 718.314,- Kč (výměna střešní krytiny na 
věži  kostela,  vyčištění  a  vyklizení  věže,  oprava  a  nátěr  bednění  žaluzií  oken,  osazení  konstrukcí  s 
pletivem do otvorů věže, vysátí všech půdních prostor, chemické ošetření krovu)  
      jednotlivé podíly: 260.000,- Kč příspěvek Města Turnova
                                  380.000,- Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ
                                78.314,- Kč vlastník

2. Židovský hřbitov (vlastník ŽNO Praha) - celkový objem prací 117.600,- Kč (dokončení opravy ohradní 
kamenné zdi při komunikaci, položení parapetních desek)
 jednotlivé podíly: 40.000,- Kč příspěvek Města Turnova
                                   40.000,- Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ

37.600,- Kč vlastník

3. Kubistický dům čp. 1294 (vlastník Město) - celkový objem prací 1.116.000,- Kč - (výměna výplní 
otvorů - okna, dveře)
       jednotlivé podíly:   898.000,- Kč příspěvek Města Turnova
                                  218.000,- Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ

4. Kostel  sv. Františka z Assisi (vlastník ŘKC) - celkový objem prací 260.000,- Kč (celková oprava 
oken)
      jednotlivé podíly:  52.000,- Kč příspěvek Města Turnova
                                   82.000,- Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ
                               26.000,- Kč vlastník

                     100.000,- Kč příspěvek OkÚ Semily, odd. kultury

ZM zároveň ukládá  p.  Brožovi  zabezpečit  posílení  role  města  v  přípravných  a  realizačních 
pracích, pokud bude objekt majetkem jiných vlastníků. 

usnesení ZM č. 38/02

K bodu č. 2/ Smuteční síň  
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

K bodu č. 3/ Majetkové otázky  
1. Výkup pozemků pro nové komunikace

ZM schvaluje stanovení pevné ceny za výkup pozemků na nové komunikace na           30,- Kč/m2. 
Výkup  pozemků,  které  budou  součástí  nové  komunikace,  musí  být  uskutečněn  vždy  před  vydáním 
územního rozhodnutí. 

usnesení ZM č. 39/02



ZM ruší usnesení ZM č. 53/2000 ze dne 27. 4. 2000. 
usnesení ZM č. 40/02

ZM souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 3185/25 a 3185/27 o výměře 342 m2, k.ú. Turnov od 
manž. Hájkových, Hruboskalská 342, Turnov a pozemku parc. č. 3185/29, výměra 186 m2, k.ú. Turnov 
od manž. Křapkových, Jizerská 559, Semily na komunikaci Vrchhůra za cenu 30,- Kč/m2. 

usnesení ZM č. 41/02

ZM ruší usnesení ZM č. 102/1 ze dne 30. 8. 2001. 
usnesení ZM č. 42/02

ZM souhlasí  s  vykoupením pozemku  parc.  č.  3276/17 výměra  98  m2,  k.ú.  Turnov od  manž. 
Stamenovových,  Ševčíkova  9,  Praha  3  za  cenu  30,-  Kč/m2,  který  bude  součástí  nově  budované 
komunikace – pokračování Luční ul., Turnov. 

usnesení ZM č. 43/02

2. Odkoupení pozemku pro chodník za školkou na Zelené cestě
ZM souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 2924/3 o výměře 20 m2 od manželů Čermákových, 

Radostín, Sychrov 3 za cenu 30,- Kč/m2. Pozemek bude v budoucnu použit na chodník ve Zborovské ul. 
usnesení ZM č. 44/02

3. Uzavření Dohody o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČESKÝ TELECOM
ZM schvaluje  uzavření  dohody o budoucí  smlouvě o zřízení  věcného břemene a  následně po 

zaměření smlouvu o zřízení věcného břemene podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o 
změně dalších zákonů v návaznosti na občanský zákoník na pozemcích ve vlastnictví Města Turnova – 
p.p.č.  1007/2,  1007/41,  1010/2  a  PK  3876,  k.ú.  Turnov,  které  budou  dotčeny  stavbou  ČESKÉHO 
TELECOMU – MTO Turnov, RSU Turnov, Turnov – Zborovská ulice. 

usnesení ZM č. 45/02

K bodu č. 4/ Podněty obyvatel města  
Sesuv zeminy a demolice opěrné zdi v památkové zóně v Jiráskově ul., Turnov

ZM vyslechlo aktuální informaci majitelek čp. 99 v Jiráskově ulici týkající se sesuvu zeminy a 
demolice opěrné zdi. ZM ukládá RM, aby na základě výsledků geologického průzkumu vyvolala jednání 
mezi majiteli, církví, Památkovým ústavem v Pardubicích a Městem Turnov. 

usnesení ZM č. 46/02

V Turnově dne 3. dubna 2002

                                                                              Ing. Milan Hejduk
starosta

                           MUDr. Vladimír Eckert                                                      PhDr. Hana Maierová
                                  místostarosta                                                                    místostarostka


