
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. února 2005 

1. Městská policie Turnov
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Turnov. 

usnesení ZM č. 19/2005  

2. Majetkové otázky
1. Zástavní právo k pozemkům p. č. 2548/30, 2548/31, 2548/32 
ZM dle 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 stavebním pozemkům p. č. 2548/30, p. č. 2548/31, p. č. 2548/32 v k. 
ú. a obci Turnov, na kterých jsou vybudovány bytové domy sdruženými prostředky ve spolupráci města a 
Bytového družstva Dubina II.

usnesení ZM č. 20/2005  

2. Prodej pozemků p.č. 695/47, 695/48, 695/49 v k. ú. Daliměřice
ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 695/47, p. č. 695/48, p. č. 695/49 v k. ú. Daliměřice společnosti 
ONTEX CZ,  s.  r.  o.  za  kupní  cenu 500Kč/m2.  Prodej  bude  uskutečněn smlouvou o  budoucí  kupní 
smlouvě a následně po dořešení  směny pozemů mezi Městem Turnov a Pozemkovým fondem ČR bude 
uzavřena řádná kupní smlouva.

usnesení ZM č. 21/2005  
 

3. Vykoupení pozemku pro táborovou základnu Krčkovice
ZM schvaluje vykoupení části pozemku parc. č. 1535 lesní pozemek, k. ú. Hrubá Skála, na kterém je 
umístěna žumpa, jako součást táborové základny v Krčkovicích od p. Jindřicha Válka, Turnov za cenu 
5.000,- Kč. Náklady spojené s převodem zajistí na své náklady Město Turnov.

usnesení ZM č. 22/2005  

3. Odkanalizování okrajových částí
ZM  bere  na  vědomí  informaci  o  připravovaných  investičních  akcích  týkajících  se  odkanalizování 
okrajových částí Turnova včetně doprovodných investic.

usnesení ZM č. 23/2005  

4. Nádražní ulice a dopravní terminál
1. Rekonstrukce Nádražní ulice
ZM souhlasí s realizací investiční akce Nádražní ulice dle předloženého projektu a ukládá ORM prověřit 
potřebu odbočovacích pruhů, cyklostezek a dopravní obslužnosti ulice 1. máje.

usnesení ZM č. 24/2005  



2. Řešení integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD v Turnově
ZM bere na vědomí stav přípravy akce ”Integrovaný přestupní uzel veřejné  a individuální dopravy u 
nádraží ČD v Turnově” a zvolený výběr varianty 1A radou města. 

usnesení ZM č. 25/2005  

V Turnově dne 28. února 2005

Ing. Jaromír Pekař PhDr. Hana Maierová
           místostarosta města  místostarostka města


