
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. června 2003 

1. Investiční priority města 
ZM projednalo vyhodnocení investičních priorit pro 2003 - 2006. ZM schvaluje tento dokument 

jako podkladový materiál pro výběr investičních akcí do rozpočtu města v období 2003 - 2006.
usnesení ZM č. 70/03

2. Majetkové otázky
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 domu čp. 491 se st. p. 359 v k. ú. 

Turnov manželům Evě a Ladislavu Mizerovým a Petru Mizerovi za kupní cenu 950 tis. Kč.
usnesení ZM č. 71/03

3. Územní plán Libereckého kraje
I  a)  ZM nesouhlasí  s  návrhem trasování  koridoru  I/35  jako  rychlostní  čtyřpruhové,  případně 

dvoupruhové komunikace R35 v konceptu územního plánu Velkého územního celku Libereckého kraje, v 
úseku  Ohrazenice  -  Ktová  -  Úlibice,  v  koridoru  ohraničeném  Hruboskalským  skalním  městem  a 
Ještědsko-kozákovským hřbetem ve  všech  uvedených variantách  (A,B,C).  ZM požaduje  na  orgánech 
Libereckého kraje hledat využití tohoto prostoru ke zkvalitnění regionální a místní dopravy a obslužnosti 
a  případný  nadregionální  dálkový  rychlostní  koridor  řešit  v  širších  územních  vazbách  a  s  využitím 
multikriteriálního vyhodnocení variant.

I b) S ohledem na výše uvedené skutečnosti,  které se nutně promítají do změny potenciálního 
využití  dotčeného  území,  ZM  požaduje  přerušení  projednávání  Konceptu  územního  plánu  Velkého 
územního celku Libereckého kraje do splnění podmínek uvedených v bodě I a). V případě, že nebude 
akceptován navržený postup, požaduje ZM v návrhu konceptu ponechat nulovou variantu.

usnesení ZM č. 72/03

ZM dále požaduje v návrhové časti konceptu rozpracovat níže uvedené námitky a připomínky:
1. Požadavek zachování koridoru silnice I/10 (Praha-Harrachov) ve stávající trase přes Turnov.

2.  Upravit  trasování  přeložky  silnice  I/10  (Vesecko-Vápeník)  tak,  aby  bylo  v  souladu  s  vydaným 
územním rozhodnutím.

3. Řešení problému dopravy v centru města vytvořením městského okruhu - což zajistí snížení vysoké 
intenzity dopravy v Hluboké ulici a na náměstí Českého ráje, na níž se podílí i vedení trasy silnice II/283 
tímto územím.

4.  Problematika  navržené  změny  kategorií  některých  silnic  na  místní  komunikace.  ZM nesouhlasí  s 
navrhovaným převodem silnic ve vlastnictví kraje na místní komunikace.

5. Požadavek zachování železničního spojení do stanice Turnov pro všechnu osobní dopravu v koridoru 
Praha-Liberec.



6.  Požadavek zajištění  nového vodního zdroje  pro město  Turnov v případě,  že  nový silniční  koridor 
povede přes vodní zdroj Nudvojovice.
7. Řešení protipovodňových opatření na celém toku Jizery, která by zmírňovala účinky povodní na město 
Turnov.

8. Zapracovat do textové a grafické části úpravnu vody v Dolánkách, která je hlavním zdrojem pitné vody 
pro Turnov.

9. Řešit možnost společného odkanalizování také krajinně významných oblastí, především Českého ráje, 
na ČOV Turnov, pokud to je to technicky vhodné.

10. Požadavek na změnu kategorizace Turnova ve vztahu k cestovnímu ruchu z nástupního a obslužného 
centra regionálního významu (C2) na nástupní a obslužné centrum nadregionálního významu (C1).

11. Doplnit záměr výstavby sportovního areálu a kulturního areálu v Turnově, které budou mít regionální 
význam.

12.  Upravit  návrh  řešení  z  hlediska  cestovního  ruchu –  doplnění  základních  funkcí,  úprava  údajů  o 
návštěvnosti,  sezónní  využitelnost,  zatížení  území  cestovním ruchem,  doplnění  rozvoje  cykloturistiky 
apod. 
Zapracovat cyklostezky a cyklotrasy nadmístního významu jak do textové, tak i do grafické části a to 
zejména řešit napojení regionu Českého ráje na mezinárodní cyklotrasy projektu EuroVelo č. 6 a 7. 
Požadavek na zapracování Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu 
Český  ráj  –  a  to  především  zapracování  třetí  etapy  (střednědobý  a  akční  plán),  který  je  důležitým 
realizačním dokumentem schválené  Rámcové  strategie  TURCR v regionu  Český ráj,  která  nebyla  v 
konceptu  vůbec  zohledněna.  Zvláště  zohlednit  předpokládání  rozvoj  cestovního  ruchu  s  ohledem na 
plnění uvedeného programu a možnost zápisu Skalních měst Českého ráje na seznam UNESCO.

13. Požadavek zapracování  napojení na Regiotram Nisa v úseku Železný Brod -  Turnov, a tím řešit 
připojení regionu Český ráj na tento dopravní systém.

14. Požadavek na dopracování kapitoly týkající se civilní obrany a bezpečnosti území.

15. Požadavek na dopracování kapitoly týkající se odpadového hospodářství.

16. Požadavek na dopracování kapitoly týkající se ochrany ovzduší.

ZM ukládá odboru rozvoje města dopracovat následující body dle připomínek a pořadavků vzešlých na 
jednání ZM.
ZM ukládá odboru rozvoje města předložit tyto námitky a připomínky před jejich odesláním ke kontrole 
na jednání RM.

usnesení ZM č. 73/03

4. Vazby k Nadaci B. J. Horáčka   
ZM schvaluje uzavření dohody o pozastavení plnění smluv o poskytnutí nadačního příspěvku za 

strany nadace B. J. Horáčka Českému ráji dle předloženého návrhu.
usnesení ZM č. 74/03  

5. Rozpočtové změny
ZM schvaluje rozpočtové změny na rok 2003 ve výčtu dle předloženého návrhu. V příjmové části 

ve výši 12838 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 311607 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 12838 tis. Kč, tj. 
celkové výdaje činí 336444 tis. Kč. Financování zůstává ve výši 24837 tis. Kč.

usnesení ZM č. 75/03



6. Stanovení názvu ulice v průmyslové zóně Turnov, Ohrazenice
ZM schvaluje název ulice v průmyslové zóně na Průmyslová.

usnesení ZM č. 76/03

V Turnově dne 1. července 2003

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
       starosta    místostarosta


