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2. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 5. 2013 

 

Název materiálu:  Projekt "Regenerace panelového  

       sídliště U nádraží"   

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Mgr. Bc. Martin Féna 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: 

 

Přílohy:  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: 

 

Usnesení RM č. 418/2008 ze dne 15.9.2008 
RM ukládá OSM 

– zahájit zpracování projektu regenerace sídliště U Nádraží 

– prověřit možnost řešení realizace provizorní odstavné plochy na pozemku p. č. 2600/1 (býv. 

hřiště podél komunikace Studentská) a realizaci zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2009.   V 

případě potvrzení stabilního řešení v této lokalitě požádat o změnu územního plánu. 

 

Usnesení RM č. 211/2009 ze dne 6.4.2009 
RM bere na vědomí výsledky ankety a ukládá OSM zapracovat její výsledky do projektu regenerace 

sídliště v Turnově II - U Nádraží. Zároveň ukládá vedení města a tajemníkovi vyhodnotit další 

aktuální podněty a předložit návrhy na jejich možné řešení na příští jednání RM. 

 

Usnesení RM č. 555/2009 ze dne 12.10.2009 
RM projednala problematiku zadání pro zpracování studie Regenerace sídliště Turnov II., souhlasí  

s výjimkou z vnitřní směrnice a schvaluje zpracovatelem studie uvedené akce firmu Projektservis 

Jičín, s. r. o. za cenu ve výši 411 175,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

 

Usnesení ZM č. 135/2010 ze dne 26.8.2010 
ZM schvaluje předloženou studii na RPS u nádraží. 

 

Usnesení ZM č. 13/2011 ze dne 27.1.2011 
ZM schvaluje realizaci akce "RPS – Turnov, sídliště U nádraží". 

 

Usnesení ZM č. 14/2011 ze dne 27.1.2011 
ZM souhlasí s dofinancováním akce v případě získání dotace ve výši minimálně 30 % z 

rozpočtových nákladů na této akci v roce 2011. 
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Usnesení č. ZM č. 17/2013 ze dne 24.1.2013 

ZM schvaluje v případě obdržení dotace realizaci akce "RPS – Turnov, sídliště U nádraží, 3. etapa“ 

v roce 2013.  

Usnesení ZM č. 18/2013 ze dne 24.1.2013 

ZM schvaluje dofinancování akce v případě získání dotace ve výši minimálně 30% z rozpočtových 

nákladů této akce v roce 2013. 

 

Usnesení č. RM č. 232/2013 ze dne 13.5.2013 

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 45/2013 ze dne 28.2.2013, kdy ZM pověřuje OSM vypsáním 

výběrového řízení na zhotovitele stavby III. etapy Regenerace sídliště U Nádraží z důvodu neobdr-

žení dotace.  

 

Usnesení RM č.  233/2013 ze dne 13.5.2013 

RM ukládá OSM předložit na jednání ZM návrh dalšího postupu při řešení regenerace sídliště bez 

dotace z MMR. 

 

 

Vztah k rozpočtu města: 
 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Panelové sídliště U nádraží bylo postaveno v letech 1961 – 70. Od této doby přešla většina objektů 

do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníku již rekonstruovalo většinu panelových domů na sídlišti. 

Pozemky a vybavenost sídliště zůstávají ve vlastnictví města, které zajišťuje jeho údržbu. V rámci 

Podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) „Podpora regenerace panelových 

sídlišť“ je možné zajistit rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení, úpravu a obnovu zeleně, 

oddychových ploch,  hřišť apod.. 

Na opakované podněty občanů a z vlastních znalostí místa bylo po projednání v radě města dne 

15.9.2008 rozhodnuto o zpracování projektu na regeneraci celého panelového sídliště. V roce 2009 

proběhla anketa mezi občany, v níž se vyjadřovali k tomu, co by chtěli v tomto sídlišti upravit, 

doplnit nebo zlepšit. Tyto podněty byly postupně zapracovávány do projektové dokumentace.         

S návrhem řešení byla RM seznámena na jednání dne 6.4.2009. V roce 2010 byla dokončena 

dokumentace pro územní rozhodnutí a proběhlo stavební řízení. Stavební povolení bylo vydáno      

v lednu 2011, a nabylo právní moci v únoru 2011. 

Sídliště U nádraží je rozvrženo do 5 etap a odhadované náklady jsou cca 68,5 mil. Kč včetně DPH, 

tzn. cca 12-15 mil. Kč včetně DPH na každou etapu. V případě obdržení dotace každý rok               

a příspěvku na tuto akci z rozpočtu města, může být sídliště regenerováno v letech 2011 – 2015. 

V roce 2011 byla podána žádost na regeneraci 1. etapy sídliště. Žádost byla úspěšná a město 

obdrželo dotaci 4 mil. Kč. Celkové náklady za stavební práce činily 7,9 mil. Kč. Vysoutěžená částka 

tak byla nakonec o více než 4 mil. Kč nižší, než se původně předpokládalo. 

V roce 2012 byla podána žádost o dotaci na 2. etapu. Žádost bohužel neobdržela potřebný počet 

bodů, a proto byla zařazena pouze do zásobníku projektů. Město se však rozhodlo vypsat veřejnou 

zakázku, a vzhledem k příznivě vysoutěžené ceně, větší část 2. etapy realizovalo. Zbylá část byla 

zapracována do projektu 3. etapy. 

V roce únoru 2013 byla podána žádost na 3. etapu. Na obnovu bylo možné získat dotaci do výše 

70% nákladů celé akce (max. 4 mil. Kč), zbývající část představovala finanční spoluúčast žadatele 

(min. 30%). Celkové náklady na 3. etapu jsou cca 13,3 mil. Kč včetně DPH. Z toho je částka max. 4 
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mil Kč jako dotace z MMR a cca 9,3 mil. Kč jako vlastní podíl města Turnova. Na základě dopisu 

MMR ze dne 29.4.2013 byla žádost zamítnuta z důvodů nedostatečných finančních prostředků a 

zařazena jako náhradní. Informaci o případném uvolnění finančních prostředků obdržíme nejpozději 

do 23.9.2013. Šance na získání dotace stále existuje, ale je velmi minimální. 

Pokud se nezmění způsob hodnocení žádostí, tak ani v budoucnu není možné s žádostí o dotaci 

uspět. Za žádost je možné získat celkem 100 bodů, z toho:  

  

1) kvalita projektu (max. 70 bodů) - dostali jsme maximální počet 70 bodů! 

2) sociálně vyloučené oblasti (max. 10 bodů) - dostali jsme 0 bodů (do těchto oblastí nespadáme) 

3) zatížení obce panelovou výstavbou (max 20 bodů) - dostali jsme 0 bodů (máme méně než 35% 

těchto bytů) 

  

 

 

Z celkového počtu 100 bodů jsme obdrželi 70 bodů (body 2 a 3 však nejdou ovlivnit). Podle infor-

mací z MMR bylo třeba min. 80 bodů. Jsou zvýhodňována města s převážně panelovou výstav-

bou (Ostravsko, Severní Čechy) nebo města, kde je těchto bytů více než 40-45% v poměru ku cel-

kovému počtu trvale osídlených bytů ve městě. 

 

Pro další postup prací navrhujme rozčlenění regenerace na celky o finanční náročnosti  přibl.  2-3 

mil.Kč, které by město mohlo realizovat z vlastních zdrojů. ( viz. přiložený nákres) 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM ukládá OSM rozdělit Regeneraci panelového sídliště U nádraží na menší celky (cca 2-3 mil. 

Kč), které bude moci dle potřeb a finančních možností realizovat vlastními prostředky a zařadit 

první část k realizaci do návrhu rozpočtu pro rok 2014. 
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3. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 5. 2013 
 

Název materiálu: Bezúplatný převod spoluvlastnického 

podílu ½ z celku pozemku  p.č. 2758/65, k.ú. Turnov do 

vlastnictví Města Turnov (vjezd na centrální parkoviště) 

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: žádostí města o převod spoluvlastnického podílu pozemku 

 

Přílohy:  snímek z mapy 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č.128/2000 Sb. 

 

Projednáno v: -- 
 

Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočet 

                         

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Pozemek parc. č. 2758/65 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 168 m

2
, k.ú. Turnov slouží 

jako komunikace – vjezd na centrální parkoviště u autobusového nádraží Na Lukách.  

 

Uvedený pozemek je v podílovém spoluvlastnictví Města Turnov a České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM). Každý 

je vlastníkem jedné ideální poloviny.  

 

Požádali jsme ČR-UZSVM o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ½ z celku p.p.č. 2758/65, 

k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov. V současné době jsou zajišťovány jednotlivé kroky, 

týkající se bezplatného převodu. Jedním z nich je i schválení zastupitelstva města.   

 

Návrh na usnesení: 

ZM  schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ½ z celku pozemku parc.č. 2758/65, 

k.ú. Turnov z vlastnictví ČR–Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Města Turnov. 
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4. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 5. 2013 

 

Název materiálu:   Pasport komunikací 

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

                    

Vypracoval:  Stanislava Syrotiuková, Bc. Miroslav Zvířecí 

                     

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: vedením města 

 

Přílohy: nabídka 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: ---- 

                                                            

Projednáno v :  RM 

13.5.2013   Usnesení č.  227/2013 

RM uděluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje nákup pasportu ko-

munikací od firmy MK Consult, v.o.s., Ústí nad Labem za cenu 378 730,- Kč vč. DPH. Samotná 

realizace bude zahájena po odsouhlasení rozpočtových změn v ZM. 

(Hlasování:8/0/1) 

 

Vztah k rozpočtu města:  nezahrnuto v rozpočtu pro rok 2013 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Město Turnov má v rámci grafického informačního systému zpracován pasport komunikací 

v jednoduché formě tabulky a grafického znázornění. Tento systém neumožňuje elektronicky 

provádět aktualizaci pasportu dle skutečnosti. 

 

Pasport komunikací je důležitý „dokument“, ve kterém je evidován majetek města, je možné do 

něho znázorňovat aktuální stav komunikací (rekonstrukce, opravy, povolené překopy a jejich 

záruky), stav veřejného osvětlení (jaké sloupy a světla kde a kdy byla instalována, opravena, 

vyměněna), svislé dopravní značení (při „krádeži značky technické služby okamžitě zjistí, jaká 

značka byla odcizena a můžou ji neprodleně instalovat). Nový systém by umožnil nahlížet do 

pasportu všem uživatelům, ale přístup pro aktualizaci dat by měli pouze určené osoby z odboru 

dopravy, správy majetku a technických služeb. 

 

Město Turnov oslovil zpracovatel pasportu komunikací z Jablonce nad Nisou a Jičína, firma MK 

Consult, Ústí nad Labem. Na městě Turnov byla firmou prezentována poslední verze jejich 

zpracování pasportu komunikací. Velkou výhodou prezentovaného pasportu je, že zpracovatelská 

firma má již zkušenosti z okolních měst a rovněž i to, že je firma autorem potřebného softwarového 

modulu. 

 

Dle názoru odboru rozvoje města, jehož pracovník GIS spravuje je velkou výhodou předvedeného 

řešení, že firma provádí sama komplexní řešení (nevstupuje do toho žádná třetí strana), včetně 

tvorby výchozích podkladů celého pasportu. Po konzultaci se zástupci měst, kteří s touto verzí 

pasportu pracují, jsou jejich zkušenosti jenom pozitivní.  Při zavádění systému údajně bylo několik  
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drobných problémů, ale ty byly firmou rychle vyřešeny díky vstřícnému přístupu k zákazníkovi a 

velkému množství zkušeností z předešlých měst.  

Při zadání v otevřeném výběrovém řízení hrozí vysoké riziko, že narazíme na firmu, která bude 

aplikaci pasportu teprve vyvíjet a na nás zkoušet a pak jim nezbydou prostředky na podrobné 

zpracování dat. 

 

Samotný systém využívá moderních databázových systémů, které jsou velmi dobře schopny 

pracovat s naším městským GISem. Velkou výhodou je jednoduchá integrace prezentační části 

pasportu komunikací do našeho Geoportálu. Tím bude zajištěna přístupnost všem uživatelům na 

MěÚ Turnov ve vzhledové podobě naprosto totožné s tou, jaká je v dodaném softwaru firmou MK 

Consult pro správu pasportu. 

 

Firma MK Consult, v.o.s., Ústí nad Labem předložila nabídku na zpracování pasportu komunikací 

v Turnově ve výši 313 tis. Kč bez DPH. Tato cenová nabídka obsahuje: 

 

 

Kompas 3 pro 4 PC 40,000 

Modul pasport 10,000 

Modul VO 8,000 

Úprava a 
zpracování digitál. 
mapových dat 

1,000 

Cena bez DPH 59,000 

  

Pasport 
komunikací 
varianta „A“ 

124,000 

Pasport mostů 2,000 

Pasport VO 96,000 

Dopravní značení  
svislé 

32,000 

Modul evidence 
nemovitostí 

0 

Cena bez DPH 254,000 

  

Celkem bez DPH 313,000 

Celkem s DPH 378,730 

 

Předpokládaný časový harmonogram je:  jaro- léto vstupní data, léto - podzim zpracování dat, 

podzim – zima instalace funkčního pasportu na městě + technických službách. 

 
 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje pořízení programu pasportu komunikací a ukládá OSM zahrnout potřebnou částku 

finančních prostředků ve výši 379 tis. Kč do rozpočtových opatření. 
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5. Podklady na zasedání ZM dne:  30. 5. 2013 

 

Název materiálu:   Prodejní místa u nádraží 

 
Předkládá: Ing Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: starostou 
 

Přílohy: 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: komisi pro rozvoj a správu majetku 6.5.2013 

Komise doporučila prodejní místo zřídit 

radě města 
 

Vztah k rozpočtu města: není zahrnuto v rozpočtu 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
V Nádražní ulici u parkoviště před prodejnou Billa město umožňuje prodejcům umístit svá prodejní 

místa především na zeleninu. Tato prodejní místa zabírají několik parkovacích míst a část chodníků. 

Z tohoto důvodu navrhujeme , aby v ulici Nádražní byl zřízen nový prodejní prostor pro umístění 

stánku pro příležitostný prodej. Navrhujeme prostor na rohu ulic Nádražní a U Nádraží, který  je 

součástí dvora u kubistického domu -  pozemek p.č. 1940/1. 

Pozemek bude zpřístupněn schodištěm z ulice Nádražní a dále je přístupný ze dvora kubistického 

domu. Plocha  o výměře přibl. 250m2 bude zpevněna štěrkem.  

Odhadované náklady na realizaci jsou přibl. ve výši 100 tis. Kč. 

Pokud se prodejní místo osvědčí, je nutné počítat se zpevněním prostotu dlažbou. 

Jelikož tato úprava nebyla zahrnuta v rozpočtu města podáváme zastupitelstvu k projednání zda tuto 

úpravu zařadit do rozpočtových opatření a realizovat v letošním roce. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje realizací prodejních míst na pozemku p.č. 1940/1 k.ú. Turnov a ukládá OSM zařadit 

do rozpočtového opatření v červnu 2013 částku ve výši 100 tis Kč na realizaci tohoto záměru. 
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6. Podklady na zasedání ZM dne:  30. 5. 2013 

 

Název materiálu:   Nová komunikace, chodník a veřejné 

osvětlení, Turnov - Mašov 

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: vedením města 

Přílohy: situace 

                                

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: ---- 

 

Projednáno v: RM, komisi pro rozvoj a správu, ZM 

16.1.2012 Usnesení RM č. 26/2012 

RM projednala záměr výstavby rodinných domů v Mašově včetně stanoviska komise pro rozvoj a 

správu majetku. V této souvislosti RM ukládá OSM zahrnout do stanoviska Města požadavek vůči 

investorovi, a to prověřit možnost zokružnění příjezdové komunikace. 

                  Usnesení RM č. 27/2012 

RM doporučuje ZM schválit převzetí budoucí komunikace, chodníku a veřejného osvětlení včetně 

dotčených pozemků na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7, k. ú. Turnov do svého majetku 

od spoluvlastníků pozemků Ing. Miroslava Kota a Ing. Jana Šplíchala.  

                  Usnesení RM č. 28/2012 

RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Ing. Miroslavu Kotovi a Ing. Janu Šplíchalovi na 

vybudování nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 

3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov ve výši 20% z nákladů na stavbu, max. 260 tis. Kč celkem. 

                  Usnesení RM č. 29/2012 

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní da-

rovací smlouvy na budoucí komunikaci, chodník a veřejné osvětlení vč. pozemků pod dotčenými 

stavbami parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov s Ing. Miroslavem Kotem a Ing. Janem 

Šplíchalem. 

 

 28.6.2012 Usnesení ZM č. 126/2012 

ZM schvaluje převzetí budoucí komunikace, chodníku a veřejného osvětlení, vč. pozemků pod 

stavbami na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov do svého majetku od spolu-

vlastníků pozemků Ing. Miroslava Kota a Ing. Jana Šplíchala. 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 

                  Usnesení ZM č. 127/2012 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní darovací smlouvy 

na budoucí komunikaci, chodník a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 

k. ú. Turnov a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní 

darovací smlouvy na pozemky pod dotčenými stavbami. Obě smlouvy budoucí darovací a následně 

vlastní smlouvy darovací budou uzavřeny s vlastníky pozemků Ing. Miroslavem Kotem a Ing. Ja-

nem Šplíchalem. 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 
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              Usnesení ZM č. 128/2012 

ZM schvaluje finanční příspěvek panu Ing. Miroslavu Kotovi a Ing. Janu Šplíchalovi na vybudová-

ní nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 

k. ú. Turnov ve výši 20% z nákladů na stavbu, celkem max. 260 tis. Kč vč. DPH. Příspěvek bude 

vyplacen do 10 dnů od fyzické přejímky dokončené stavby komunikace, chodníku a veřejného 

osvětlení. 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 

 

28.3.2013 

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

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

litou 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 po-

zemků 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. 

 

Vztah k rozpočtu města: nezahrnuto v rozpočtu roku 2013 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Obor správy majetku již 2x předložil zastupitelstvu města žádost od soukromých investorů Ing. 

………… a Ing. ……….. na převzetí komunikace, chodníků a veřejného osvětlení po jejich realiza-

ci do majetku Města Turnov a poskytnutí finančního příspěvku na vybudování nové infrastruktury. 

Jedná se o veřejné osvětlení, komunikaci a chodník pro 11 nových rodinných domů v k.ú. Turnov, 

část Mašov. Stavba se již realizuje, předpoklad dokončení stavby je červen 2013. 

 

V červnu 2012 ani v březnu 2013 zastupitelstvo města žádosti soukromých investorů o převzetí 

komunikace a poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu infrastruktury neschválilo.  

 

Na březnovém jednání ZM byl pan …….…… pověřen jednáním v dané problematice výstavby 

nové komunikace a následně pan starosta vyvolal osobní jednání se soukromým investorem. 

Na schůzce byla projednána možnost úpravy otáčecího místa slepé komunikace a možnost 

zprůchodnění do ulice Na Stráni. Nová úprava otáčecího místa byla konzultována s Technickými 

službami Turnov, které zde budou provádět zimní údržbu a zajišťovat vývoz popelnic. Nová úprava 

otáčecího místa je již vyhovující potřebám Technických služeb.  

Za splnění těchto předpokladů by město Turnov mohlo do svého majetku převzít novou 

komunikaci, chodník a veřejné osvětlení a zároveň by město Turnov stavebníkům mohlo 

poskytnout finanční příspěvek ve výši 200 tis.Kč na výstavbu. Na své náklady by město následně 

vybudovalo průchod pro pěší do ulice Na Stráni. Pozemek pro vybudování průchodu by soukromí 

investoři Městu Turnov darovali.  
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Návrh na usnesení: 

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 po-

zemků pod těmito stavbami od Ing. ………………….. a Ing. ……………………. 

 

ZM schvaluje záměr poskytnutí finančního příspěvku panu Ing. …………….. a Ing. …………… 

na vybudování nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na části pozemků parc. č. 3557/2, 

3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov ve výši 200 tis. Kč. Příspěvek bude vyplacen po kolaudaci stavby a do 

30 dnů od fyzické přejímky dokončené stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení. 
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