
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. června 2004 

1. Zpráva Policie ČR
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR.

usnesení ZM č. 105/2004

2. Rozvojové záměry městské policie
ZM bere na vědomí současný stav při zabezpečení městského kamerového systému a schvaluje 
pokračovat v řešení tohoto problému dle přednesené zprávy a vyplývajících úkolů.

usnesení ZM č. 106/2004

ZM ukládá p. Boháčovi a p. Kocourové realizovat  programy zaměřené na sociální provenci.
usnesení ZM č. 107/2004

ZM ukládá p. Boháčovi a p. Šlamborovi realizovat vytyčené dlouhodobé úkoly MP.
usnesení ZM č. 108/2004

3. Otázky odboru rozvoje města
1. Bytové zóny - prodej pozemků v lokalitě Hruštice, Károvsko - 1. etapa
ZM schvaluje zavření Kupní smlouvy na 1/2  stavebního pozemku č. 14, ppč. 2934/18, o výměře 430,5 
m2 v rozvojové lokalitě  Hruštice,  Károvsko v 1. etapě - Prodloužení  ul.  Jeronýmova za cenu 1000,-
Kč/m2 mezi Městem Turnov a Ing. Tomášem Hocke a na 1/2 stavebního pozemku č. 14, ppč. 2934/18, o 
výměře 430,5 m2 v rozvojové  lokalitě Hruštice, Károvsko v 1. etapě - Prodloužení ul. Jeronýmova za 
cenu 1000,- Kč/m2  mezi Městem Turnov a Martinou Štejfovou.

usnesení ZM č. 109/2004

2. Kongresové centrum Turnov
ZM  schvaluje  závazek  Města  Turnova  na  financování  první  etapy  a  následujících  etap  projektu 
"Kongresové centrum Střelnice".

usnesení ZM č. 110/2004

ZM schvaluje  závazek  Města  Turnova  zajistit  financování  provozních  nákladů  Kongresového  centra 
Střelnice po ukončení jeho výstavby.

usnesení ZM č. 111/2004

3. Schválení zadání Změny územního plánu č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Turnov
ZM bere  na  vědomí  vyhodnocení  stanovisek  a  podnětů  uplatněných  při  projednávání  návrhu Zadání 
Změny č. 9 ÚPSÚ Turnov, která je přílohou usnesení.

usnesení ZM č. 112/2004

ZM bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je 
tímto usnesením respektováno.

usnesení ZM č. 113/2004



ZM neschvaluje navrhované lokality C9/1, 9/2 a 9/7 a vypouští je z návrhu Zadání Změny č. 9 ÚPSÚ 
Turnov a tím i z dalšího projednávání, vzhledem k zamítavým stanoviskům dotčených správních úřadů.

usnesení ZM č. 114/2004

ZM 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. 9 Územního plánu sídelního útvaru 
Turnov, který je doplněn o požadavky uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu zadání.

usnesení ZM č. 115/2004

ZM ukládá  pořizovateli  (odboru  rozvoje  města)  zajistit  zpracování  a  projednání  spojeného konceptu 
řešení a návrhu Změny č. 9 ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 116/2004

4. Schválení zařízení lokalit do připravované Změny č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Turnov a 
pořízení Změny č. 11 ÚPSÚ Turnov
ZM schvaluje zařazení lokality A) (žadatelé Jitka a Lubomír Kopiary, Turnov) do připravované Změny č. 
11 ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č.  117/2004

ZM neschvaluje zařazení lokality B) (žadatel Zdeněk Pekař, Turnov) do připravované Změny č. 11 ÚPSÚ 
Turnov,  z  důvodu potřeby zachování  vzájemné  vazby mezi  přilehlými  lesy,  která  by se  provedením 
změny zcela zrušila.

usnesení ZM č. 118/2004

ZM schvaluje zařazení  lokality D) (žadatel  Jiří  Pavlíček,  Květinová 1540, Turnov )  do připravované 
Změny č. 11 ÚPSÚ Turnov, a sice pro funkci obytné území.

usnesení ZM č. 119/2004

ZM schvaluje zařazení  lokality  E) (žadatel  Miroslav Pavlišta,  Turnov) do připravované Změny č.  11 
ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 120/2004

ZM schvaluje  zařazení  lokality  F)  (žadatelka  Lucie  Bursová,  Turnov)  do připravované  Změny č.  11 
ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 121/2004

ZM neschvaluje zařazení lokality G) (žadatelé Jiří, Václav a Karel Zakouřil, Turnov) do připravované 
Změny č. 11 ÚPSÚ Turnov zejména z důvodu, že navrhované území je v těsném sousedství biokoridoru 
Stebenka,  kde  je  požadováno  zachovat  přirozený  ráz  tohoto  území.  Dopravní  napojení  navrhované 
lokality by bylo velmi problematické a kolidovalo by jak s biokoridorem, tak i s koncepcí využití údolí 
Stebénky jako přírodního  sportovně  rekreačního  areálu  včetně  vedení  cesty  pro  pěší  a  cyklotrasy  za 
podmínek uvedených v materiálu.

usnesení ZM č. 122/04

ZM  neschvaluje  zařazení  lokality  H)  (žadatel  a  vlastníkPetr  Knobloch,  Jenišovice,  vlastníci:  Marie 
Škodová, Chotěboř, Jiří Škoda, Malešice, Pavel Škoda, Chotěboř) do připravované Změny č. 11 ÚPSÚ 
Turnov  z důvodu, že se jedná o rozšiřování zástavby do volné krajiny v oblasti Kobylky,  kde nejsou 
odpovídající inženýrské sítě za podmínek uvedených v materiálu.

usnesení ZM č. 123/2004

ZM schvaluje zařazení lokality I) (žadatel Ing. Petr Müller, Praha 7) do připravované Změny č. 11 ÚPSÚ 
Turnov  za  těchto  podmínek:  1.  Bude  zmenšen  počet  rodinných  domů  navrhovaných  v  území,  2. 



Zástavbová studie  bude upravena tak,  aby území  umožnilo  ještě  další  využití.  To znamená neuzavřít 
komunikaci  a obestavět  ji  zástavbou,  ale vytvořit  základ komunikace  po vrstevnici  s  možností  jejího 
prodloužení dále do plochy dnešního pole tak, aby zde v budoucnu mohla být vytvořena navazující nová 
rozvojová plocha za podmínek uvedených.

usnesení ZM č. 124/2004

ZM schvaluje zařazení lokality J) (žadatel Město Turnov) do připravované Změny č. 11 ÚPSÚ Turnov, a 
sice  červené varianty řešení využití území.

usnesení ZM č. 125/2004

ZM ukládá pořizovateli  -  odboru rozvoje města  zabezpečit  pořízení  Změny č.  11 ÚPSÚ Turnov, pro 
lokality, které ZM schválilo.

usnesení ZM č. 126/2004 

5. Vzhled marketu Sobotecká a urbanistické návaznosti
ZM souhlasí se záměrem umístění obchodního areálu ve vymezeném prostoru za těchto podmínek: 
1. Soulad se zásadami regulačního plánu centra, 
2. Bezúplatný převod nové komunikace na město,
3. Soulad se změnou územního plánu pro realizaci sjezdu  z kruhové křižovatky, 
4. Projednání a schválení architektonického řešení areálu Městem, 
5. Dokončení dohodnuté majetkové výměny doprovodných souvislostí s areálem jatek.

usnesení ZM č. 127/2004 

6. Schválení Souborného stanoviska k Regulačnímu plánu č. 2 - Průmyslový areál Vesecko
ZM  bere  na  vědomí  a  souhlasí  s  vyhodnocením  stanovisek,  námitek  a  podnětů  uplatněných  při 
projednávání Konceptu Regulačního plánu č. 2 - Průmyslový areál Vesecko, které je přílohou usnesení.

usnesení ZM č. 128/2004 

ZM bere na vědomí a souhlasí se stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou 
usnesení a je tímto usnesením respektováno.

usnesení ZM č. 129/2004 

ZM ukládá  odboru  rozvoje  města  zahrnout  řešení  přístupu  cyklistů  a  pěších  v  Průmyslovém  areálu 
Vesecko do příslušných územních a projekčních dokumentací.

usnesení ZM č. 130/2004 

ZM schvaluje dle § 21 odst. 5 a § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  předložené  Souborné  stanovisko  k  Regulačnímu  plánu  č.  2  - 
Průmyslový areál Vesecko, včetně rozhodnutí o podaných námitkách.

usnesení ZM č. 131/2004 

ZM ukládá pořizovateli (odboru rozvoje města) - zajistit zpracování a projednání Návrhu Regulačního 
plánu č.2 - Průmyslový areál Vesecko, dle schváleného souborného stanoviska.

usnesení ZM č. 132/2004

4. Majetkové otázky
1. Směna nemovitostí č. p. 226 Turnov a pozemky bývalých jatek
ZM schvaluje směnu domu čp. 226 se st. p. 216 a p. p. č. 217/1 z majetku města za pozemky p. č. 3500/3, 
3498/2, 3502/1, 3502/2, 1819/2 a čistící stanici v majetku společnosti Real Garant, s. r. o. vše v k. ú. 
Turnov, s podmínkami, že bude městu poskytnut doplatek ve výši 1 mil. Kč za kompenzaci vzájemných 
vazeb popsaných v materiálu a bude podepsáno "prohlášení o vzdání se zástavního práva jednostranným 
úkonem" k zástavní smlouvě ze dne 12.9.1994.

usnesení ZM č. 133/2004



2. Prodej bytů a prominutí pohledávek
ZM schvaluje prodej bytových jednotek:
1) č. 1698/4 paní Erice Millerové, č. 1696/11 paní Jaroslavě Urbanové, č. 1906/5 Dagmar Fišerové a 
Zdeňku Adamcovi , č. 1908/6 Haně Švamberové,
2) č. 1697/12 Pavlu Jurášovi a 1697/5 Heleně Nadějové za podmínek vzešlých z dražby.
3) ZM se vzdává práva  a promíjí pohledávku ve výši 20 tis. Kč paní E. Millerové za penále nájemného 
bytu.
ZM se  vzdává  práva  a  promíjí  pohledávku  ve  výši  13.000  ,-  Kč  paní  H.  Švamberové  za  penále  z 
nájemného bytu.
ZM se vzdává práva a promíjí pohledávku ve výši 92 400 Kč paní D. Fišerové za penále z nájemného 
bytu.
ZM se vzdává práva a promíjí pohledávku ve výši 32 800 Kč paní J. Urbanové za penále z nájemného 
bytu.

usnesení ZM č. 134/2004 

3. Prodej pozemku parc. č. 695/122, k. ú. Daliměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 695/122. k. ú. Daliměřice za cenu 500,- Kč/m2  pro firmy Ontex 
CZ, s.  r.  o.  a Helios,  a.  s.  za předpokladu,  že bude doložen písemný souhlas restituenta  o vzdání se 
restitučního nároku, který bude odsouhlasen Pozemkovým úřadem v Semilech. Pozemek bude dle dohody 
a požadavků těchto firem rozměřen geometrickým plánem.

usnesení ZM č. 135/2004 

4. Prodej části pozemku parc. č. 210/1 a 210/4, k. ú. Malý Rohozec
ZM schvaluje prodej části pozemků parc. č. 210/1 a 210/4 o výměře cca 240 m2, k. ú. Malý Rohozec paní 
Jaroslavě Vidličkové za cenu 30,-  Kč/m2 a nákladů s  převodem spojených.  Výměra  bude upřesněna 
geometrickým plánem. 

usnesení ZM č. 136/2004

5. Záměr prodeje pozemku p. č. 177/2, k. ú. Turnov
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 177/2 zahrada o výměře 807 m2, k. ú. Turnov.

usnesení ZM č. 137/2004

6. Prodej pozemků pod garážemi
ZM schvaluje převod pozemků na vlastníky garáží v následujících případech:
st.p.č. 2748/23 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Liškovi, Turnov
st.p.č. 2748/12 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Ronovi, Turnov 
st.p.č. 2748/11 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující pí Bobková, Turnov
st.p.č. 2748/10 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Frelichovi, Turnov
st.p.č. 2748/8   zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Mullerovi, Turnov
st.p.č. 2748/7   zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Vítkovi, Turnov
st.p.č. 2748/6   zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující  pí Haladová, Turnov
st.p.č. 3610/88 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Macháčkovi, Turnov
st.p.č. 3610/79 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Sieglovi, Turnov 
st.p.č. 3610/80 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující pí Šilhánová, Turnov
st.p.č. 3610/82 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Kupčíkovi, Turnov
st.p.č. 3610/63 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující pí Pospíšilová, Turnov
vše v k.ú. Turnov a za podmínek schválených usnesením ZM č. 113/03 a ZM č. 114/03.

usnesení ZM č. 138/2004 



7. Převod pozemků pod domy čp. 1668, 1669, 1670, sídliště J. Patočky
ZM neschvaluje prodej pozemků pod domy čp. 1668, 1669, 1670 na sídlišti J. Patočky v Turnově z 
důvodu, že město si      chce ponechat pozemky na větších sídlištích ve svém vlastnictví. 

usnesení ZM č. 139/2004

8. Škvárové hřiště výkup
ZM schvaluje vykoupení pozemku ve zjednodušené evidenci č. 3601 (PK) o výměře 997m2, k. ú. Turnov 
za  cenu  45  tis.  Kč  od  p.  Ladislava  Kose  z  Borčic  u  Buchlovic.  Tento  pozemek  bude  součástí 
rekonstruovaného hřiště v Koškově ul., Turnov.

usnesení ZM č. 140/2004 

9. Opláštění tělocvičny u Základní školy Skálova č. p. 600 Turnov
ZM schvaluje realizaci akce "Opláštění tělocvičny u Základní školy Skálova čp. 600 Turnov" a souhlasí s 
25% finanční spoluúčastí na této akci v roce 2005.

usnesení ZM č. 141/2004

5. Finanční otázky 
1. Rozpočtové změny
ZM schvaluje rozpočtové změny na rok 2004 v příjmech i výdajích ve výši 729 tis. Kč, tj. celkové příjmy 
budou ve výší 358678 tis. Kč, celkové výdaje budou ve výší 373473 tis. Kč a financování zůstává ve výší 
14795 tis. Kč.

usnesení ZM č. 142/2004

2. Jištění za úvěr VHS
ZM schvaluje přijetí jištění za úvěr Vodohospodářského sdružení ve výši 65,014 mil.  Kč, který bude 
čerpán na akce Kanalizace obce Přepeře a kanalizace  lokalit  Mašov a  Pelešany.  Město Turnov bude 
spoludlužníkem ve smlouvě o úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

usnesení ZM č. 143/2004

3. Vzdání se práva prominutí pohledávky
ZM schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky za Ivanou Hulčíkovou, a to poplatek z ubytovací 
kapacity z roku 2002 ve výši 1481,- Kč a poplatek za rekreační pobyt z roku 2003 ve výši 47205,- Kč z 
hotelu Korunní princ.

usnesení ZM č. 144/2004

4. Splátky pohledávek
ZM schvaluje dohodu o splátkách pohledávky
1) za pokutu a  náklady řízení pana Lukáše Dlouhého v celkové výši 6,5 tis. Kč, a to jeden rok měsíční 
splátky ve výši 200,- Kč a další roky měsíční splátky ve výši 400,- Kč
2) na výživném pro děti v pěstounské péči 
a) paní Marcely Zikmudové ve výši 10524,- Kč, a to měsíční splátky ve výši 100,- Kč
b) paní Jany Hyršalové ve výši 6825,- Kč, a to měsíční splátky ve výši 200,- Kč.

usnesení ZM č. 145/2004 

5. Zřizovací listina městské knihovny - doplnění
ZM schvaluje doplnění zřizovací listiny MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV v 
článku IV. Doplňková činnost o specializovaný maloobchod.

usnesení ZM č. 146/2004 

6. Žádost AC Turnov o podporu Memoriálu Ludvíka Daňka od roku 2005
ZM ukládá projednat záměr podpory Memoriálu Ludvíka Daňka ve sportovní komisi a finančním výboru.

usnesení ZM č. 147/2004



6. Spolupráce s partnerskými městy
ZM schvaluje navázání partnerské spolupráce se slovinským městem Murská Sobota, schvaluje návrh 
předložené smlouvy a pověřuje starostu ing.  Hejduka  jejím podpisem. Dále pověřuje Dr. Maierovou 
dalším jednáním s cílem připravit plán konkrétních společných aktivit pro následující období.

usnesení ZM č. 148/2004

ZM  projednalo  aktuální  informace  o  zahraniční  spolupráci  města  Turnova  s  partnerskými  městy  a 
souhlasí se záměrem tuto spolupráci nadále rozvíjet.

usnesení ZM č. 149/2004 

7. Ostatní podněty a informace 
Zrušení odloučeného pracoviště
ZM souhlasí se zrušením odloučeného pracoviště Žižkova ulice 1276, Základní školy Turnov, Žižkova 
518.

usnesení ZM č. 150/2004

V Turnově dne 30. června 2004

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
     starosta     místostarostka


