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Zápis 

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

 

Přítomni dle prezenční listiny 19 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Radim Brožek, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo, Karel Jiránek, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. 

arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. 

Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, Daniela Weissová,  

Petr Weiss,  František Zikuda,  Ing. Eva Zakouřilová   

 

Omluveni 3 členové komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Jiří Klápště, Ing. Milan Vašák,  

     

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

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

   zpracovatel Ing. arch. Josef Hlavatý 

2. Studie Turnov - Károvsko – aktualizace části územní studie (ulice Gen. A. Lišky, podklad pro  

    změnu územního plánu), zpracovatel Ing. arch. Vladimír Kučera 

3. Studie Turnov- Malý Rohozec- za pivovarem – studie využití území (podklad pro změnu 

     územního plánu), zpracovatel Ing. arch. Vladimír Kučera 

4. Studie Turnov - Daliměřice, podklad pro změnu územního plánu, zpracovatel Ing. arch. Petr  

     Cuchý 

5. Zadání architektonické studie na Rekonstrukci a dostavbu haly TSC v Turnově II 

1.  2.  
 

3.  

Průběh jednání: 

 

1. Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov, 28. října 

Ing. Hocke informoval o studii, která řeší prostor za nákupním střediskem Vesna původně určený 

pro parkoviště přístupné z Havlíčkova náměstí. Cílem studie je vytvořit veřejný prostor, který 

bude využívat ZŠ a veřejnost. Vstup na řešené území je ze třech míst: od ZS, z ulice 5. května a 

z Havlíčkova nám. Do středu řešeného území je umístěn nový objekt venkovní učebny o 

rozměrech 28 x 7,5 m, který uzavírá prostor zahrady pro ZŠ.  Nové veřejné hřiště pro veřejnost je 

přístupné z Havlíčkova nám. 

Diskuze: p. Hocke, p. Brožek, p. Cuchý, p. Fapšo, p. Hájek, p. Jiránek, p. Kučera, p. Marek, p. 

Pekař, p. Veselý, p. Zikuda 

V diskuzi zaznělo: historie výkupu pozemku a ukončení projektu pro veřejné parkoviště, varianta 

využití části území pro bytový dům, jedná se o cenný pozemek v centru města, doporučení 

posunu objektu venkovní učebny směrem ke škole. 

 

Komise pro rozvoj města a správu majetku doporučuje RM schválit Studii řešení veřejného 

prostoru a zahrady u ZŠ 28. října. Komise preferuje řešení u školy včetně pavilonu a 

případné dostavby ulice 5. května. Komise doporučuje zásadně lépe využít uvažovanou 

plochu veřejného dětského hřiště na bytový dům či parkování. Komise doporučuje 
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posunout pavilon blíže škole tak, aby zbývající parcela umožňovala další budoucí využití 

tohoto hodnotného pozemku. 

Hlasování:  17 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Studie Turnov - Károvsko – aktualizace části územní studie 

Ing. Hocke a Ing. Kučera informovali o rozpracované studii, která navrhuje intenzivnější 

zástavbu v budoucí ulici Generála Aloise Lišky tj.  zvýšit  navržený počet  nových RD ze 36 na 

cca 50. Území je dle vlastnických vztahů rozděleno do pěti sektorů A, B, C, D, a E. V sektoru A 

ve vlastnictví města je možno umístit až 15 nových RD na čtvercových pozemcích velikosti cca 

700 až 800 m2. Po projednání s vlastníky pozemků bude navržené řešení předmětem Změny č.4 

Územního plánu Turnov. 

Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Hájek, p. Kučera, p. Pekař, p. Varga, pí Weissová  

V diskuzi zaznělo: historie výkupů pozemků – vlastníci odmítají městu prodat pozemky pro 

budoucí přístupovou komunikaci, problematika veřejného prostoru na horizontu a význam místa 

dalekých výhledů na Kozákov. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Studie Turnov- Malý Rohozec- za pivovarem  
Ing. Hocke a Ing. Kučera informovali o studii na řešení prostoru za pivovarem Rohozec pod 

městskou kompostárnou, který je předmětem Změny č.3 Územního plánu Turnov pro rozšíření 

průmyslové zóny Vesecko.  Jedná se změnu funkčního využití p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý 

Rohozce – z plochy Z – Orná půda, trvalý travní porost na plochu pro výrobu (VP – průmyslová 

výroba a sklady nebo VS – Plochy smíšené výrobní). 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 5 500 m2. Změna č.3 bude řešit záležitosti 

považované za veřejný zájem  a bude pořizována zkráceným postupem. 

Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Jiránek, p. Kučera, p. Pekař, p. Šéfr, p. Varga, pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: význam pracoviště firmy TOPTEC pro Turnov a Liberecký kraj, doporučení 

prověřit další průmyslové areály (např. Šroubárny, bývalé Pekárny Daliměřice apod.) pro potřebu 

nového areálu TOPTEC, problematika dopravního připojení budoucího areálu a dopravní řešení 

křižovatky u pivovaru. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Poslední body programu byly odloženy na další jednání komise:  

4.  Studie Turnov - Daliměřice, podklad pro změnu územního plánu,  

5.  Zadání architektonické studie na Rekonstrukci a dostavbu haly TSC v Turnově II 

 

Termíny dalších jednání komise v roce 2020: 

8. července, 2. září, 14. října, 11. listopadu a 9. prosince. 

 

Příští komise bude ve středu 8.7.2020. 

 

 

 

 

V Turnově 8.6.2020     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


