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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 27. května 2020 
(4. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. 

Radim Brožek, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo, Karel Jiránek, Ing. Pavel Marek, Ing. 

Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. Miroslav 

Varga, Daniela Weissová,  Ing. Eva Zakouřilová   

 

Omluveno 8 členů komise: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jiří Klápště, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. 

arch. Vladimír Kučera, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý,  Petr Weiss,  František Zikuda 

     

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

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. Stebenka – revitalizace toku, zpracovatel Envicons  

3. Řešení interakčního prvku IP 2 Hruštice – Károvsko, aktualizace studie etapa 1, zpracovatel  

   AND Praha 

4. Muzeum Veteránů, Turnov – Trávnice, zpracovatel SIAL 

5. Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov, 28. října, Architektonická studie,  

   zpracovatel Ing. arch. Josef Hlavatý 

1.  2.  
 

3.  

Průběh jednání: 

 

1.  Družstevní bytový dům Turnov – ulice Křišťálová, Výšinka 

Ing. Zummer a Ing. Wimětal doplnil  architektonickou studii na výstavbu 2 bytových domů o 32 

bytech o  zákresy 3 pohledů z Markovy ulice a od Střelnice. Navržená stavba má 5 nad zemních 

podlaží a  1 ustupující podlaží. Stávající 4 bytové domy v Křišťálové ulici mají 5 nadzemních 

podlaží a bytové domy v Rubínové ulici mají 6 nadzemních podlaží. Případné snížení stavby o 1 

podlaží je pro investora ekonomicky nevýhodné. Dle názoru projektanta a investora záměr 

nenarušuje pohledové horizonty a respektuje okolní zástavbu. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Brožek,  p. Cuchý, p. Fapšo, p. Jiránek, p. Pekař, p. Šéfr, p. 

Šorejs, p. Varga,   p. Wimětal, pí Weissová,  pí Zakouřilová 

V diskuzi zaznělo: V Územním plánu Turnov jsou dva domy situovány do plochy bydlení 

smíšené, jejímž hlavním využitím je bydlení v bytových a rodinných domech. Dále je územním 

plánem stanovena podmínka respektovat současnou výškovou hladinu zástavby, historický 

kontext města, jeho půdorysnou a hmotovou strukturu. Zohledněna návaznost na blízké panelové 

sídliště, kde nejbližší panelové domy mají 6 nadzemních podlaží. Dále byly zohledněny záměry 

města umožnit výstavbu bytových domů v plochách BS, zde v návaznosti na sídliště a to tak, aby 

bytové domy byly situovány podél ulice U Tří svatých. Dle názoru orgánu územního plánování je 

respektována stanovená koncepce, hladina zástavby, historický kontext města i jeho půdorysná a 

hmotová struktura. Podrobně byly tyto podmínky využití pozemku odborně prověřeny územní 
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studií Durychov, Na Kamenci. Ustupující podlaží není definováno v žádném právním předpisu 

ani není specifikováno v územní studii.  

Dále zaznělo: Architektonická studie obytného souboru Výšinka (nad ulicí Rubínová při ulici U 

Třech svatých) od Ing. arch Pánka projednávaná na lednové komisi řeší umístění 5 bytových 

domů o 3 nadzemních podlažích a 1 ustupujícím podlaží. 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města schválit projekt Družstevní bytový dům, 

ulice Křišťálová, Turnov v předložené podobě a jednat o parkovacích místech.  

Hlasování:  9 pro, 4 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města k dalšímu projednávání projekt 

Družstevní bytový dům, ulice Křišťálová, Turnov snížený o 1 patro .  

Hlasování:  5 pro, 4 proti, 4 zdržel se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

2. Stebenka – revitalizace toku 

Ing. Hocke informoval o dohodě s se správcem toku Povodím Labe na rozdělení projekčních 

prací – město zajišťuje projekt na část toku od KCT Střelnice k lyžařskému areálu Struhy ve 

vazbě na stávající cyklostezku podél Stebenky. Cílem je vytvořit poloparkové úpravy, odstranění 

migračních překážek (kamenné stupně) na toku a nahrazení stupňů balvany, které umožní oživení 

toku. Projekt navrhuje prodloužení toku nad jízkem a akumulaci vody (meandr a tůň) na 

městských pozemcích u lyžařského areálu Struhy. 

Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Cuchý,  p. Pekař,  p. Šorejs,  

V diskuzi zaznělo: původní ryze přírodní charakter toku nad parkovištěm U Raka je navrženými 

úpravami spíše narušen než zvýrazněn, tok není regulovaný při velkých deštích, podpora vzniku 

meandru, investorem bude Povodí Labe.  

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města další projednání projektu za účasti 

projektanta. 

Hlasování:  14 pro, 0 proti, 0 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Řešení interakčního prvku IP 2 Hruštice – Károvsko 

Ing. Hocke informoval o studii na celkovou koncepci pro interakční prvek Hruštice – Károvsko 

s cílem vytvořit univerzální prostor pro oddych a rekreační sport. Navržené sadové úpravy 

umožní vznik trojřadých stromových alejí (jabloně a hrušně).  

 Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský,  p. Cuchý, pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: rozsah sadových úprav, možnost parkování pro návštěvníky, možnosti získání 

dotace. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné. 

 

4. Změna č.3   ÚP Turnov 

Ing. Hocke požádal o nové hlasování, které na minulém jednání o 1 hlas nebylo přijato. Změna 

č.3 má řešit rozšíření průmyslové zóny Vesecko v části za pivovarem u stávající kompostárny. 

Jedná se záměr výstavby nové budovy vědeckého centra firmy TOPTEC, která je oddělením 

Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR a zaměstnává v Turnově cca 40 výzkumníků 

a techniků. 
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Diskuze: p. Hocke, p. Bělohradský,   p. Pekař,  p. Varga 

V diskuzi zaznělo: zdůvodnění veřejného zájmu na změnu soukromého pozemku ve prospěch 

TOPTEC s.r.o., doporučení prověřit na území města další možné lokality pro umístění nové 

budovy TOPTEC. 

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

Hlasování:  11 pro, 2 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 5. Muzeum Veteránů, Turnov – Trávnice 

Ing. Hocke informoval o studii na přestavbu bývalého kina na Trávnici na soukromé muzeum 

automobilových veteránů.  

Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Fapšo, p. Marek, p. Pekař, p. Šorejs, pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: podpora záměru, problematika parkování.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné. 

 

 

Poslední bod programu: Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov, 28. října, byl odložen 

na příští jednání komise. 

 

 

Příští komise bude ve středu 3.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 29.5.2020     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


