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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 8. července 2020 
(6. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. 

arch. Václav Hájek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Jaromír Pekař, Ing. 

Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav 

Varga, Daniela Weissová,  Petr Weiss,  Ing. Eva Zakouřilová   

 

Omluveni 7 členové komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Lukáš Fapšo, Karel Jiránek, Ing. Jiří 

Klápště, Ing. Pavel Marek, Ing. Milan Vašák, František Zikuda 

     

Komise byla usnášení schopná. 

 

Průběh jednání: 

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

2. Studie Regenerace sídliště Výšinka, zpracovatel architektonický atelier AND Praha: Ing. arch. 

Jaromír Kosnar a Ing. arch. Ondřej Smolík, 

 

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

Ing. Hocke informoval o  přípravě zadání na  „Architektonickou studii Rekonstrukce a dostavby 

sportovní haly na Turnově 2, veřejných prostor". V první fázi budeme zadávat řízením do částky 

2 mil. Kč bez DPH. Primárně bude řešena rekonstrukce a dostavba sportovní haly, včetně řešení 

parkovacích kapacit a kvalitního veřejného prostoru. Ve stavebním programu nebude atletický 

stadion. Architektonická studie a navazující projekční stupně do fáze dokumentace pro provedení 

stavby, včetně projektu interiéru a autorského dozoru bude zadána poptávkovým řízením pro cca 

10 ateliérů s dostatečnými referencemi na sportovní stavby včetně ateliérů turnovských. Tři 

ateliéry s nejnižší cenou za všechny projekční fáze budou zpracovatelem studií. Výběrem 

poptaných ateliérů bychom měli garantovat kvalitu návrhu. Z tohoto důvodu bychom měli jít 

cestou zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě 10 ateliérům.  

Diskuze: p. Hocke,  p. Cuchý,  p. Hájek,  p. Kučera,  p. Pekař, p. Veselý, p. Zikuda 

V diskuzi zaznělo: současné využívání haly a analýza sportovišť ve městě, urbanistické řešení 

území, nezadávat ovál. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

2. Studie Regenerace sídliště Výšinka 

Ing. Hocke informoval o rozpracované studii regenerace sídliště na Výšince, které bylo 

zkolaudováno v roce 1990 a vnímáme ho jako jedno z nejkomplikovanějších sídlišť v Turnově. 

Bytové domy mají až 8 podlaží, sídliště bylo postaveno v kopci a domy jsou blízko u sebe. 

V minulých letech zde proběhla regenerace zeleně, oprava hřišť, chodníku a došlo také 

k rozšíření parkovacích stání a zlepšení průjezdnosti. Regenerace sídliště Výšinka by měla být 

rozdělena na 5 – 6 etap, jako jsme realizovali regeneraci sídliště U Nádraží. 

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



2 

 

V diskuzi zaznělo: projednávání připomínek a námětů občanů do 31.8.2020, v říjnu materiál pro 

RM a ZM, přístup k bývalé kotelně a parkovací plochy, vymezit veřejná prostranství 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

Příští komise bude ve středu 2.9.2020. 

 

 

 

 

V Turnově 30.7.2020     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


