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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 6. května 2020 
(3. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Pavel Marek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. arch. Vladimír 

Kučera, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. Miroslav Varga,  

Ing. Eva Zakouřilová   

 

Omluveni 9 členů komise: Ing. Lukáš Fapšo, Ing. Jiří Klápště, Karel Jiránek, Ing. Stanislav Šéfr, 

Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela Weissová, Petr Weiss,  František Zikuda 

     

Hosté: Ing. Ondřej Zummer, Mgr. Lukáš Wimětal, Mgr. Jan Smutný, Marcela Polešovská, Mgr. 

Pavel Mlejnek, Ing. Radim Brožek 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

1. Družstevní bytový dům Turnov – ulice Křišťálová, architektonická studie, zpracovatel Project  

    A  plus Ing. O. Zummer, investor Chytré bydlení s.r.o. 

2. Změna č.3  a 4 ÚP Turnov, projednání Zadání, zpracovatel odbor rozvoje města 

3. Studie rozšíření parkovacích míst v Žižkově ulici, zpracovatel PRÓZIS, investor město 

1.  2.  
 

3.  

Průběh jednání: 

 

1.  Družstevní bytový dům Turnov – ulice Křišťálová, Výšinka 

Ing. Zummer představil  architektonickou studii na výstavbu  2 bytových domů o 32 bytech na 

Výšince v Křišťálové ulici,   na pozemku parc. č. 1658/1 a 1657/1  k. ú. Turnov. Ing. Wimětal 

představil model družstevního bydlení a problematiku financování chytrého bydlení. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Cuchý, p. Hájek, p. Kovačičin,  p. Kučera, p. Marek, p. 

Pekař, p. Romany, p. Varga,   p. Wimětal, pí Zakouřilová 

V diskuzi zaznělo: požadavek na dodání zákresů do fotografií panoramatu kopce Výšinka a 

fotografie z centra na Výšinku, řešit s investorem parkovací místa na pozemcích města, podpora 

předloženému projektu, prověřit navrženou podlažnost. 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města k dalšímu projednávání projekt 

Družstevní bytový dům, ulice Křišťálová, Turnov. Doporučuje doplnění a ověření 

předložené studie o zákresy objektů do dálkových pohledů (panorama Výšinky, pohledy z 

centra města), ekonomické řešení parkovacích míst na městských pozemcích, prověření 

regulativů územního plánu a územní studie. Následovně opětovně projednat v komisi. 

Hlasování:  12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Změna č.3  a 4 ÚP Turnov 

Ing. Hocke  a Dr. Varga informoval o vyhodnocení požadavků na zpracování změny Územního 

plánu Turnov. Rada města projevila názor, že by bylo vhodné shromážděné návrhy na změny 
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rozdělit do dvou samostatných změn územního plánu. Změna č. 3 by měla řešit záležitosti 

považované za veřejný zájem města a měla by být pořízena zkráceným postupem. Změna 

funkčního využití p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý Rohozce – za pivovarem, z plochy Z – Orná 

půda, trvalý travní porost na plochu pro výrobu (VP – průmyslová výroba a sklady nebo VS – 

Plochy smíšené výrobní), pravděpodobně bude nutná adekvátní náhrada ZPF (vyjmutí městských 

pozemků z plochy VP, vedených v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost nebo orná 

půda). Záměrem je realizace novostavby centra TOPTEC pro výzkum a vývoj speciální optiky a 

opticko-elektronických systémů na pozemku pp. č. 108/1 v k. ú. Malý Rohozec o celkové výměře 

28 428 m2. Předpokládaná výměra pro výstavbu výzkumného centra TOPTEC je cca 5 000 m2. 

Jedná se o specializované pracoviště Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. 

Typologicky by se mělo jednat o obchodně-průmyslovou zónu, navazující na stávající zónu 

Vesecko s dostatečnou mírou ochranné zeleně. V případě nepříznivého vývoje pro město v kauze 

Walderode mohou být pozemky potenciálně částečně využity pro Sběrný dvůr. Jako další využití 

je možno uvažovat s územní rezervou pro přestěhování pily z Koňského trhu.  

Druhá lokalita je změna funkčního využití části p.p.č. 708/2 v k.ú. Daliměřice z plochy VP – 

Průmyslová výroba a sklady na plochu OV – Občanské vybavení. Záměrem je vybudování 

požární zbrojnice pro městské hasiče v návaznosti na stávající plochu OV-Z1-Z34 pro stanici 

Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje.  

Dále je vhodné zpracovat aktualizaci zastavěného území na Vesecku a převést vyčerpané 

zastavitelné plochy do ploch stavových, podle stavu v území a Katastru nemovitostí. 

Změna č. 4 by měla obsahovat vše ostatní, především návrhy podané soukromými osobami, a 

měla by být pořízena běžným postupem, nikoliv zkráceným, aby byl větší prostor pro úpravy 

dokumentace (lze očekávat nevyhovění požadavkům a tím podávání námitek a připomínek a 

celkově zdlouhavější proces). 

Součástí změny budou pravděpodobně úpravy ve třech rozvojových lokalitách pro bydlení na 

Daliměřicích, Hruštici a Durychově, kde se v současné době zpracovávají nové studie, které by 

měly sloužit jako podklad pro změnu územního plánu za předpokladu, že se bude jednat o 

vhodnější řešení než je stávající platné. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský,  p. Cuchý,  p. Kučera, p. Pekař,  p. Romany,  p. Varga,  

V diskuzi zaznělo: problematika zdůvodnění veřejného zájmu při podpoře soukromých firem a 

potřeba rozšíření průmyslové plochy v lokalitě za pivovarem, využití stávajících průmyslových 

areálů na katastru města. 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města schválit zadání Změny č.3 ÚP Turnov. 

Hlasování:  10 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města schválit zadání Změny č.4 ÚP Turnov. 

Hlasování:  12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Studie rozšíření parkovacích míst v Žižkově ulici 

Ing. Hocke informoval o studii na prostorové a technické možnosti pro rozšíření parkovacích 

míst v ulici Žižkova  u ZŠ před bytovým domem a ve vnitrobloku (naproti garážím)  a  prověření 

možnosti vybudovat v této lokalitě jednosměrnou propojovací komunikaci za ZŠ do Rývových 

sadů a to pouze pro osobní automobily. Jejím účelem by mělo být odvedení části ranního provozu 

při přivážení dětí do školy a zamezení  současných dopravních problémů při otáčení   vozidel u 

ZŠ. 
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Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský,  p. Cuchý, p. Kučera,  p. Kovačičin,p. Pekař,  p. Romany  

V diskuzi zaznělo: podpora úpravy parkování ve vnitrobloku a šikmého stání před bytovým 

domem naproti hlavnímu vchodu do ZŠ, nezasahovat do průběhu chodníku od Karla IV směrem 

k ŽS tzn. neumožnit podélná stání. 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města schválit parkování v Žižkově ulici ve 

variantě šikmá stání před bytovým domem naproti  ZŠ. 

Hlasování:  11 pro, 1 proti, 0 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města schválit parkování v Žižkově ulici ve 

variantě kolmá stání ve vnitrobloku. 

Hlasování:  10 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města schválit prodloužení  Žižkovy ulice ve 

variantě jednosměrné komunikace za ZŠ do Rývových sadů s napojením proti DPS 

Žižkova. 

Hlasování:  5 pro, 1 proti, 6 zdrželi se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města schválit v Žižkově ulici před hlavním 

vchodem do ZŠ vybudování parkovacího zálivu pro krátkodobé zastavování vozidel. 

Hlasování:  4 pro, 6 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

 

 

Příští komise bude ve středu 27.5.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 13.5.2020     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


