
 

 
 

ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 28. března 2013 
 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovatelé: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík 

Ověřovatelé:  MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Zdeněk Romany 

Zapisovatel: Ing. Miroslav Šmiraus 

Přítomni: Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Petr Dvořák, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. 

Tomáš Hocke, MUDr. Daniel Hodík, MUDr. Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto 

Jarolímek, CSc., Karel Jiránek, Eva Kordová, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, MUDr. 

Lumír Mitáček, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, 

Ing. Tomáš Sláma, MSc., Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří 

Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, Bc. Jan Ulrich, František Zikuda 

Omluveni: Milan Kratochvíl, Ing. Petr Soudský 

 

K bodu č. 1/Úvod 

Doplnění programu jednání ZM 

 

Usnesení č. 57/2013 

Schválení programu ZM a doplnění bodu č. 1 – předání ocenění nejlepším čtenářům roku  

(Hlasování:20/0/0) 

 

K bodu č. 2/Vystoupení  poslance Parlamentu ČR p. Víta Bárty 

Diskutující občan: O.Grund, p. Maierová 

Vystoupení se týkalo problematiky komunikace S5 (R35) v závislosti na únorovém usnesení 

zastupitelstva Libereckého kraje. Pan poslanec upozornil ve svém vystoupení na lobbistické 

struktury, které by mohli toto usnesení využít. Starosta se zavázal zaslat dopis obsahující usnesení 

ZM, které nesouhlasí s trasováním této komunikace přes katastr Města Turnova na ministerstvo 

dopravy. Pan poslanec se zavázal interpelovat v této otázce pana ministra. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

 

 

 

 



K bodu č. 3/Výroční zprávy 

Výroční zpráva Městské police Turnov 

Npor. Mgr. Drahoňovský prezentoval výroční zprávu Policie ČR za rok 2012 a pan Trucka 

prezentoval výroční zprávu Městské policie Turnov za rok 2012.  

 

Usnesení č. 58/2013 

ZM bere na vědomí předloženou výroční zprávu městské policie za rok 2012. 

(Hlasování:24/0/0) 

 

Usnesení č. 59/2013 

ZM bere na vědomí předloženou zprávu PČR za rok 2012. 

(Hlasování:24/0/0) 

 

K bodu č. 4/Majetkové záležitosti 

Záměr prodeje kotelny v ul. Žižkova, Turnov 

 

Usnesení č. 60/2013 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje objektu bývalé kotelny se st.p.č. 855/3, stavby se stp.č. 855/4, 

pozemek stp.č. 855/5 a část pozemku p.č. 855/1, vše v k.ú. Turnov, jak je vyznačeno na přiloženém 

snímku, za kupní cenu 4 mil. Kč.  

(Hlasování:23/0/0) 

 

Nová komunikace, chodník a veřejné osvětlení, Turnov - Mašov 

Zastupitelé v diskuzi poukázali, že hlavními důvody jejich negativního přístupu je: chybějící 

zokružnění komunikace, šířkové profily a prostor na otáčení, někteří vyjádřili pochybnosti nad 

kvalitou prováděného díla. Pověřili pana starostu a pana Zikudu jednání s investorem o možném 

řešení. 

 

Usnesení č. /2013 

ZM schvaluje záměr bezúplatného převzetí komunikace, chodníků a veřejného osvětlení na části 

pozemků parc.č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov po jejich realizaci a kolaudaci, včetně 

pozemků pod těmito stavbami od Ing. Miroslava Kota a Ing. Jana Šplíchala. 

(Hlasování:0/8/16) Usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení č. /2013 

ZM ukládá OSM po dokončení výstavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 

3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov předložit ZM skutečné vynaložené náklady na výstavbu. ZM 

na základě předložených skutečných nákladů projedná možnost poskytnutí finančního příspěvku 

soukromým investorům. 

(Hlasování:1/8/15) Usnesení nebylo přijato. 

 

Žádost o vrácení daru Obci Klokočí 

Sociální komise RM navrhuje dar nevracet, RM navrhuje dar vrátit. V diskuzi zastupitelé poukázali 

na morální přesah celé záležitosti, na druhou stranu byla zmíněna i povinnost obce postarat se o své 

občany. 

 

Usnesení č. 61/2013 

ZM schvaluje vrácení daru Obci Klokočí ve výši 50 tis.Kč. 

(Hlasování:24/0/1) 

 

 

 



Prodej pozemků pod bytovými domy čp. 1410, 1411, 1412, ul. Brigádnická, Turnov 

 

Usnesení č. 62/2013 

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2600/24, 2600/25, 2634/2, k.ú. Turnov zastavěných bytovými 

domy čp. 1410, 1411, 1412 Turnov, ul. Brigádnická na sídlišti Jana Patočky za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 500,- Kč/m
2
 a nákladů s prodejem spojených, do 

podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v tomto domě. Velikost spoluvlastnického 

podílu na pozemku pro jednotlivé majitele bytových jednotek v domech  čp. 1410, 1411 a 1412 

Turnov je totožný se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a to následovně: 

Adam Josef, Turnov - spoluvlastnický  podíl  501/21113 

Adamec Libor Ing., Turnov – spoluvlastnický podíl 1299/21113 

Brož Milan, Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

manželé Brožek Josef a  Brožková Dáša, Turnov – spoluvlastnický  podíl  501/21113 

Bulířová Kateřina, Turnov – spoluvlastnický  podíl  517/21113 

Chomyková Dana, Turnov – spoluvlastnický  podíl  526/21113 

Cihlář Pavel, Turnov - spoluvlastnický  podíl  501/21113 

manželé Cvrček Stanislav a Cvrčková Věra, Turnov – spoluvlastnický  podíl  528/21113 

manželé Červinka Josef a Červinková Věra, Turnov – spoluvlastnický  podíl  518/21113 

Dočekalová Eva, Liberec - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

Hlaváčková Petra, Turnov - spoluvlastnický  podíl  518/42226 

Hlubůček Josef, Příšovice - spoluvlastnický  podíl  526/21113 

Hylmarová Jana MUDr., Turnov - spoluvlastnický  podíl  511/21113 

Jelínková Danuše, Turnov - spoluvlastnický  podíl  522/21113 

Jiskra Karel, Mladá Boleslav - spoluvlastnický  podíl  526/21113 

Kolářová Hana, Turnov - spoluvlastnický  podíl  527/21113 

Kopalová Naděžda, Turnov - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

Křivonosková Jaroslava, Turnov - spoluvlastnický  podíl  518/42226 

Lánská Helena, Turnov - spoluvlastnický  podíl  523/21113 

Lazarová Dana, Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113  

Lebeda Jaromír Ing., Turnov - spoluvlastnický  podíl  1298/21113 

manželé Maršálek Miloš a Maršálková Hana, Turnov - spoluvlastnický  podíl  522/21113 

Matěchová Danuše, Turnov  - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

Mifková Jana, Turnov - spoluvlastnický  podíl  527/21113 

Mlejnková Bohuslava, Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

manželé Mrňák Josef a Mrňáková Jana, Turnov - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

Pluhařová Jarmila, Turnov - spoluvlastnický  podíl  526/21113 

manželé Roštejnský Miloslav a Roštejnská Božena, Turnov - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

Rudolfová Drahomíra, Turnov - spoluvlastnický  podíl  1539/84452 



Rygl Jiří, Turnov - spoluvlastnický  podíl  518/21113 

manželé Sojka Libor a Sojková Stanislava, Turnov - spoluvlastnický  podíl  518/21113 

manželé Soukup Pavel a Soukupová Miroslava, Turnov - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

manželé Sucharda Miroslav a Suchardová Jarmila, Turnov - spoluvlastnický  podíl  522/21113 

Svobodová Drahomíra, Jablonec nad Nisou - spoluvlastnický  podíl  513/84452 

manželé Ševčík Jindřich a Ševčíková Ivana, Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

manželé Štrohalm Jan a Štrohalmová Marie, Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

Těšina Bedřich, Turnov - spoluvlastnický  podíl  501/21113 

Tomeš Josef, Turnov - spoluvlastnický  podíl  1034/63339 

Tomeš Josef, Tatobity - spoluvlastnický  podíl  517/126678 

Tomeš Radek, Turnov - spoluvlastnický  podíl  517/126678 

Vaněk Pavel Mgr., Turnov - spoluvlastnický  podíl  250/21113 

Vaňková Stanislava Mgr., Turnov - spoluvlastnický  podíl  250/21113 

Zajíc Ivan, Turnov -  spoluvlastnický  podíl  253/21113 

Zajíc Josef, Turnov - spoluvlastnický  podíl  253/42226 

Zajíc Martin, Turnov -  spoluvlastnický  podíl  253/42226 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Napravení nesprávného zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí – spoluvlastnický podíl 1/42 

pozemkové parcely 764/50, k.ú. Daliměřice 

 

Usnesení č. 63/2013 

ZM schvaluje uznání vlastnického práva k podílu 1/42 parcely č. 764/50, k.ú. Daliměřice 

z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na základě oprávněných nabývacích titulů.     

(Hlasování:25/0/0) 

 

K bodu č. 5/Územní plán Turnov 

Pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu Turnov před veřejným projednáním 

Materiál informoval ZM o vývoji dvou stěžejních problémů nového územního plánu města – 

trasování vnitroměstské dopravy a územní rezervy pro komunikaci R35 (S5). V rámci problému 

vnitroměstské dopravy byla konstatována existence petice, rozpracované Územní studie 

vnitroměstské dopravy Turnov, výsledky jednání Turnova, Libereckého kraje a obce Mírová pod 

Kozákovem o obchvatové komunikaci. Problematika R35 (S5) byla podrobně diskutována v rámci 

vystoupení Víta Bárty. 

O usnesení bylo hlasováno v níže uvedeném pořadí: 

 

Usnesení č. /2013 

A) ZM souhlasí s ponecháním trasy SZOK v návrhu ÚP Turnov dle projednaného konceptu ÚP 

Turnov jako návrhové dopravní plochy. (Hlasování:8/8/8) – Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení č. /2013 

B) ZM souhlasí s ponecháním trasy SZOK v návrhu ÚP Turnov dle projednaného konceptu ÚP 

Turnov jako územní rezervy. (Hlasování:13/3/9) – Usnesení nebylo přijato. 



Usnesení č. 64/2013 
C) ZM souhlasí s ponecháním pouze návrhových ploch v prostoru Na Lukách pro veřejně 

prospěšnou stavbu protipovodňového valu (3. stupeň protipovodňových opatření) a dále 

řešit koridor vnitroměstské komunikace jako 3 územní rezervy: 

D) 1. Severozápadní odlehčovací komunikace centra (Luka - Žižkova ul., dle změny č.13A 

platného územního plánu Turnov ) 

E) 2. Prodloužená Severozápadní odlehčovací komunikace centra (Luka - Metelkovy sady, dle 

studie firmy PUDIS a.s.) 

F) 3. Jihovýchodní varianta odlehčovací komunikace centra údolím Stebenky (Sobotecká – 

nemocnice, dle studie firmy PUDIS a.s.) 

G) (Hlasování:17/2/6) 

Usnesení č. 65/2013 

H) ZM schvaluje v souladu s § 51 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) Pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu Turnov před veřejným 

projednáním dle předložené důvodové zprávy, doplněné o 3 územní rezervy vnitroměstské 

komunikace dle usnesení č.64/2013. 

(Hlasování:21/0/4) 

 

K bodu č. 6/Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 

Zřízení výboru ZM pro otázky nemocnice 

Záměrem předkladatele je vnést větší informovanost k zastupitelům napříč politickým spektrem a 

předejít tak některým mediálním dezinformacím. Rozhodnutí, které se před námi rýsuje, nebude 

jednoduché a je nutné hledat širší konsensus. 

 

Usnesení č. 66/2013 

ZM zřizuje dle zák.128/2000 § 84 Výbor pro otázky PNT s.r.o. 

(Hlasování:25/0/0) 

 

Usnesení č. 67/2013 

ZM volí předsedou tohoto výboru Tomáše Hockeho. 

(Hlasování:25/0/0) 

 

Usnesení č. 68/2013 

ZM za členy tohoto výboru volí: Tomáše Hockeho, Evu Kordovou, Martina Hrubého, Jiřího 

Tomáška, Hanu Maierovou, Lumíra Mitáčka, Šárku Červinkovou, Karla Jiránka, Jana Ulricha, 

Petra Soudského a Alenu Svobodovou. 

(Hlasování:25/0/0) 

 

K bodu č. 7/Připomínky občanů 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 8/Kontrolní výbor 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2012, plán činnosti kontrolního výboru ZM na rok 

2013 

Volba nových členů kontrolního výboru byla přesunuta na další jednání. Nutno doplnit člena za TK. 

Zastupitelé požadují podrobnosti v nájmu Smuteční síně. 

 

Usnesení č. 69/2013 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje Zprávu o činnosti KV za rok 2012. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

 



Usnesení č. 70/2013 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje Plán činnosti KV na rok 2013. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

K bodu č. 9/Sociální oblast 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením - bezdomovectví na Turnovsku 

ZM projednalo zprávu o osobách ohrožené sociálním vyloučením - bezdomovectví na Turnovsku. 

 

Usnesení č. 71/2013 

ZM bere na vědomí zprávu o péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením na Turnovsku. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

Fond na podporu sociální oblasti 

 

Usnesení č. 72/2013 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti  

Města Turnova dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

K bodu č. 10/Školství a památková péče 

Příspěvky ze Správního fondu 

 

Usnesení č. 73/2013 

ZM schvaluje výši příspěvků ze Sportovního fondu dle návrhu. 

(Hlasování:19/0/1) 

 

Usnesení č. 74/2013 

ZM schvaluje vrácení zálohy ve výši 1.500,-- Kč  na projekt „Taneční přebor turnovských ZŠ a 

MŠ“ - TaPŠ Ilma, o. s. 

(Hlasování:19/0/1) 

 

Usnesení č. 75/2013 

ZM schvaluje nevyplacení doplatku na projekt „Plavání s čertem a Mikulášem“ – Ve vodě 

v pohodě, o. s. 

(Hlasování:19/0/1) 

 

Rozdělení příspěvků z regenerace MPZ 

 

Usnesení č. 76/2013 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2013 a to:  

1. č. p. 1 Náměstí Českého ráje, Turnov (vlastník Město Turnov) - celkový objem prací v roce 

2013 činí 302 460 Kč,-. Bude prováděna oprava věže radnice.  

Jednotlivé podíly jsou tyto: 154 460,- Kč z prostředků vlastníka, 148 000,- Kč z Programu 

regenerace MPZ.  

2. městské hradby – p.p.č. 488, k.ú. Turnov (vlastník ŘKF) - celkový objem prací v roce 2013 

činí 739 000 Kč,-. Bude prováděna oprava městských hradeb – 2 etapa.  

Jednotlivé podíly jsou tyto: 74 000,- Kč z prostředků vlastníka, 168 000,- z prostředků Města,  497 

000,- Kč z Programu regenerace MPZ.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

 

 



K bodu č. 11/Ostatní, podněty, informace 

Zastupování města v jiných organizacích 

 

Usnesení č. 77/2013 

ZM bere na vědomí informaci o členství města v zájmových sdruženích a dobrovolných svazcích 

obcí a návrhy na aktuální personální zastoupení v nich. 

ZM schvaluje zástupce Města Turnov, a to mimo zastoupení starostou vycházejících ze stanov 

jednotlivých organizací, takto:  

SMO ČR - komise pro regionální rozvoj – Ing. Tomáš Hocke 

Komise cest. ruchu ERN: PhDr. Maierová 

(Hlasování:15/0/3) 

 

Komise pro zahraniční vztahy města 

 

Usnesení č. 78/2013 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na příspěvky z Komise pro zahraniční 

vztahy města pro rok 2013 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:19/0/1) 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Tomášek       Ing. Zdeněk Romany 
 


