
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. února 2004 

1. Progarm partnerství
ZM souhlasí s účastí města Turnova na programu prevence kriminality na místní úrovni "Partnerství".

usnesení ZM č. 17/04 

2. Změna ÚP č. 8
ZM schvaluje vyhodnocení  stanovisek dotčených správních úřadů, námitek a připomínek podaných k 
návrhu,  která  jsou  přílohou  usnesení  stanovisko  nadřízeného  orgánu  územního  plánování,  které  je 
přílohou usnesení a je tímto usnesením respektováno.

usnesení ZM č. 18/04 

ZM schvaluje dle § 26 odst. 2, § 29, § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, která mění 
funkční využití následujících lokalit: 
Lokalita č. 67 (A8) - BENÁTKY bydlení
Lokalita č. 68 (C8) - STŘELNICE bydlení
Lokalita č. 69 (D8) - MAŠOV bydlení
Lokalita č. 70 (E8) - VESECKO rozšíření průmyslové zóny
Lokalita č. 71 (F8) - MAŠOV smíšené území.

usnesení ZM č. 19/04 

ZM schvaluje vymezení  závazné části  změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, která je 
navržena v Části druhé Obecně závazné vyhlášky města č. /2004 ze dne 26.2.2004 o změně č. 8 závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Turnov.

usnesení ZM č. 20/04 

ZM ukládá pořizovateli  -  odboru rozvoje města  zabezpečit  vyvěšení  Obecně závazné vyhlášky města 
č. /2004 ze dne 26. 2. 2004 o změně č. 8 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov, opatření 
dokumentace schvalovacími doložkami a zajištění uložení dokumentace Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov dle 
Stavebního zákona.

usnesení ZM č. 21/04 

3. Společenské centrum Střelnice 
ZM bere na vědomí zprávu o dalším postupu při zajišťování ”Společenského centra.” 
ZM souhlasí s navrženým postupem.

usnesení ZM č. 22/04 

4. Vodohospodářské sdružení Turnov
ZM  bere  na  vědomí  přehled  chystaných  investic  Vodohospodářského  sdružení  Turnov  v  rámci 
odkanalizování  okrajových  částí  Turnova,  jejich  rozsah,  předpokládanou  finanční  náročnost,  stupeň 



přípravy, stav žádostí o finanční podporu a budoucí vliv na rozpočet města.
usnesení ZM č. 23/04

 ZM bere na vědomí informaci:
o povinosti měst vyplývající z RPI a nové legislativy,
o organizaci investičního záměru "Skupinový projekt pro strukturální fondy",
o různých možnostech financování výstavby kanalizací.

usnesení ZM č. 24/04

ZM bere na vědomí zprávu o záměru VHS Turnov majetkově sloučit obce okresu Semily.
usnesení ZM č. 25/04 

5. Majetkové otázky
Vyklizení bytu čp. 1055 ul. Bezručova - Filová Marie
ZM doporučuje OSM vyhovět žádosti  p. Marie Filové, bytem Bezručova čp. 1055, o odklad výkonu 
rozhodnutí vystěhování na dobu 6 měsíců s podmínkou úhrady dlužné částky.

usnesení ZM č. 26/04  

Převod části silnice I/10 do majetku Města Turnova
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následně smlouvy darovací, týkající se 
převodu silnice  I/10  do  majetku  Města  Turnova v  rámci  stavby I/10  Vesecko -  Hrubý Rohozec  dle 
předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 27/04 

Obecně závazná vyhláška č. 02/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ZM  schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  02/2004  o  místním  poplatku  za  užívání  veřejného 
prostranství  dle návrhu.

usnesení ZM č. 28/04 

Prodej pozemků pod garážemi
ZM schvaluje převod pozemků na vlastníky garáží v následujících případech:
st.p.č. 2748/16 na pí. Tomešovou L., Sportovní 1544, Turnov
st.p.č. 2748/17 na manžele Pitrovi, Studentská 1596, Turnov
st.p.č. 2748/19 na p. Matouška B., Dělnická 269, Turnov
st.p.č. 2748/20 na p. Drobníka Z., Dělnická 269, Turnov
st.p.č. 2748/21 na manžele Zárubovi, sídliště J. Patočky 1670, Turnov
st.p.č. 2748/22 na manžele Hadravovi, Kosmonautů 1548, Turnov
st.p.č. 2748/25 na manžele Mařanovi, Tázlerova 276, Turnov
st.p.č.3610/103 na manžele Kvapilovi, Březová 1536, Turnov
st.p.č. 3610/102 na manžele Koželuhovi, Kosmonautů 1550, Turnov
st.p.č. 3610/98 na manžele Radovský, Zahradní 240, Turnov
st.p.č. 3610/46 na pí. Mluvkovou Z., Pelešany 7, Turnov
st.p.č. 3610/64 na p. Hořeního O., Bezručova 1396, Turnov
to vše za podmínek schválených usnesením ZM č. 113/03 a ZM č. 114/03.   

usnesení ZM č. 29/04 

Převod areálu letního kina na KCT, s. r. o.
ZM schvaluje prodej nemovitostí související s letním kinem tj. pozemek parc. č. 662/2, st. p. č.623/9 - 
hlediště, st. p. č. 662/3 s objektem promítací kabiny, st. p. č. 623/6 s objektem WC pro diváky a st. p. č. 
623/5 s domem čp. 1590 obč. vybavenost se všemi součástmi v k. ú. Turnov Kulturnímu centru Turnov, s. 
r. o. za celkovou kupní cenu ve výši 
50 tis. Kč. Tento majetkový krok je uskutečňován v souvislosti s realizací rekonstrukce letního kina. 

usnesení ZM č. 30/04



Prodej kotelny Výšinka 2
ZM neschvaluje prodej budovy kotelny Turnov - Výšinka 2 st. p. č.1802/20 v k. ú. Turnov z důvodu 
zabezpečení pozemkové rezervy pro budoucí komunikaci.

usnesení ZM č. 31/04

Výstavba 30 bj. Turnov, 1. máje
ZM dle § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje  zajištění  hypotečního  úvěru  poskytovanému Bytovému družstvu  Dubina  II.,  Štrossova 277, 
Pardubice, IČ: 25960717 až do výše 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáctmilionů korun českých) na výstavbu 
bytových domů na pozemkové parcele č. 2548/1 v k.ú. a obci Turnov budovaných ve sdružení města s 
tímto  družstvem  zřízením  zástavního  práva  ve  prospěch  Československé  obchodní  banky,  a.  s.,  Na 
příkopě 854/14, Praha, IČ: 0000135, pobočka Pardubice ke spoluvlastnickému podílu města o velikosti 
51%  na  budoucích  bytových  domech  na  pozemkové  parcele  č.  2548/1  v  k.  ú.  a  obci  Turnov  a  k 
pozemkové parcele č. 2548/1 o výměře 4588 m2 v k. ú. a obci Turnov ve výlučném vlastnictví města 
Turnově.

usnesení ZM č. 32/04 

ZM dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch Československé obchodní banky, a. s., Na příkopě 
854/14, Praha, IČ: 0000135, pobočka Pardubice ke spoluvlastnickému podílu Bytového družstva Dubina 
II.,  Štrossova  277,  Pardubice,  IČO:  25960717  o  velikosti  49  % na  budoucích  bytových  domech  na 
pozemkové parcele č. 2548/1 v k. ú. a obci Turnov budovaných ve sdružení města s tímto družstvem.

usnesení ZM č. 33/04

ZM ukládá OSM zajistit pravidelný měsíční převod splátek družstevního podílu členů bytového družstva 
Dubina II určených na výstavbu 30 bj. v Turnově na účet Města ve výši schválených finančních plánů.

usnesení ZM č. 34/04 

ZM pověřuje podpisem smluvních dokumentů starostu města pana Ing. Milana Hejduka.
usnesení ZM č. 35/04 

V Turnově dne 8. března 2004

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
      starosta    místostarosta

 


