
iliilliiiliiililfi iiilitiiliiilillil iilttlililin iiii'" 

-
BAA 1 664489
Ev. č.: 1 3a14911 3
Lirtylpřll.:1l0 9.7.2013

Městský úřad Turnov 't\/r.r'i5.',l"l" J.'
Antonína Dvořáka 335 ti}'} v'l':-

51I22 Turnov
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V Turnově dne3.7.2013

Věc: Stížnost

Jako obyvatelé ulice Tén|erova podáváme opětovnou stížnost na majitele a

provozovatele ,ienního baru s kavárnou" Vojtěcha Holečka, byem Turnov, Mariánské

ná-e'ti 15, 51 1 01, který v domě čp. 252 ovšem neprovozuje výše cit. denní bar s kavámou,

ale noční bar (který zavi'rá obvykle v ranních hodinách). Důvodem naší stížnosti je opětovné,

v podstatě dennojenní rušení nočního klidu, zneěišťování ulic Táz\erova a Vejrichova

močením azvracenimnávštěvníků tohoto baru a téŽ poškozování cizího majetku těmito lidmi.

Všichni co jsme podepsáni pod touto stíŽnosti jsme terorizováni podnikáním tohoto

provozovat e|é a záďam" o vusipomoc. opětovné volání městské i státní policie je doloŽeno

záznamy' které si jistě vyŽádáte.

I

t i.\
t t'ifuur 

\.,

(-;^\
. -/ r Jr-.

'ň
1/í fu:É-),

l 
.ž.?'r'rlu'! , //,Ú!w.ít 

t.,t-/--(-

\'-,t !

)?{: i /.'.i. . . . . : t4t'1* L

ManŽelé Josef a Ladislava Mařanovi

Turnov' Tázlerova276 l
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N1anželé Jan a Barbora Drahoňovských

Turnov' Táz|erova27I
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Zbyněk Česá k, Vazovec 28, Turnov
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a Městskému úřadu V Turnově 
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Dobrý den.

Stěžuji si na zbytečný hluk v Iokalitě mého bydliště
(zejména V letních měsících). Jedná se především o
I) zlejmě už pravidelné ''hudební'' produkce
a ohňostroje v Dolánkách (nesnesitelné zvukové efekty
se nesou údolím potoka),
2) časté nepřiměřené řádění rekreantů před domem čp.

29 ve Vazovci (manévry vozidel, vřískání, halekání, skoky
do bazénu ...) a
3) ničím neregulovanou dopravu po místní Vazovecké
komunikaci, kterou někteří ''fajnšmekři'' povaŽují za

adrenatinovou závodní dráhu (směrem od Roudného
není omezena rychlost ani pouhou dopravní značkou
"začátek obce'').
Rozumím, že nás nikdo neochrání před velmi
obtížným hIukem ze ''státní'' silnice (která vede po
úbočí údolí) a před zvýšeným turistickým ruchem. Ale
právě proto by bylo žádoucí ''umravnit'' uvedené
nadbytečn é zdroje ''kraválu'', které nám nejednou
Znemožňují už pouhý pobyt před vlastním domem V

odpoledních či večerních hodinách a to i o víkendech.
osobní intervencí u strůjců hluku jsem nejen ničeho
nedosáhl, byl jsem dokonce vysmív án a všelUak
'' pou čová n ''.



Prosím o vaše vyjádření, pomoc a radu (v případě, Že mi

pomoci nechcete nebo nemůžete).

Předem děkuji. Česák.

PS: Předpok!ádám, Že budete konat, ačkoliv e-mail není
opatřen elektronickým podpisem. Pokud by vám tato
forma stížnosti a žádosti nevyhovovala, sdělte mi to
(prosím) a já zjednám nápravu. V přílohách ''stav věcí''
(křížek v Loužku dříve a nyn|. Č.
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Dle čl. 18 Listiny zák\adnichpráv a svobod

azákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, niže podepsaní občané obcí Záholíce, Rohliny a Dolánky u Turnova,

prostřednictvím této petice žádáme Město Turnov o zrušení provozování hudební produkce

v Dolánkách u Turnova. Hlasité venkovní koncerty, konající se v Dolánkách aktuálně téměř

každý víkend a končící vždy až dlouho po půlnoci jsou pro nás neúnosné. Kvůli hudbě je

nutné mít i v letních měsících večer zavřená okna a i tak je koncert vždy jasně slyšet.

Domníváme se, že není možné upřednostnit zájem určité skupirty osob, která koncertil

navštěwje, před početnější skupinou místních obyvatel, které koncerty obtěžují.

Požadujeme.

Zrušeni, či alespoň omezení venkovní hudební produkce v Dolánkách u Turnova. Jsme

schopni tolerovat jeden až dva koncerty Za sezonu, jinak hudební produkci maxinrálně do

22'.00 hod. večerní.

Věříme, Že naše požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz

Předem děkujeme.

Z občany podávaj ící petici j e oprávněna j ednat :

Dagmar Kozderková, Rohliny 42,511 01 Turnov

V Rohlinách dne 5.6.2013
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My, níže podepsaní občané Turnova, žijící v Palacl*iho ulici, žódáme
odpovědné úřednílry turnovslaiho Městskeho úřadu, aby přehodnotili smysl povolení
živnosti v tzv.Sportbaru (co to má se sportem společného?) ,,U čerta", lcteÚ
provozuje svoji činnost non stop až do róna, kdy jsou lidé, chodící ráno do práce,
svědlE nejrůznějších ýtržností a ničení soulcromého i veřejného majetlal a násilného
chovóní ke kolemjdoucím pod vlivem lótek, snižujících schopnost rozpoznat
protiprávnost takového jednání. (viz. záznamy státní i městské policie).
Tbuto peticí dávóme jednoznačně najevo, že tento druh ,,služeb" sem nepatří a že ho

tady nechceme !!!

Jmeno a prument bydliště podpis
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