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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2020

Do hlasování tak po formální kontrole putuje
6 návrhů – Rekonstrukce hřiště na Hruštici,
Oplocení hřiště na Hruštici, Zkrášlení místa
u Boží vody, Kontejnery do boxů, Reprezentativní
knihobudka, Zastřešené posezení na návsi. 

Nyní vám představíme jednotlivé návrhy, které
postupují do hlasování:

1) Rekonstrukce hfii‰tû 
na Hru‰tici
Pan Jiří Třešňák předkládá návrh na rekonstrukci
hřiště na Hruštici, která spočívá v rozšíření stáva-
jícího malého fotbalového hřiště o herní a cvičeb-
ní prvky pro všechny generace a sezení v podobě
laviček. Konkrétně jde o „Vahadlovou houpačku“
pro menší děti, dále pak cvičící prvek „Posilovna“
pro věkovou hranici 6+ a umístění 3 dřevěných la-
viček místo současné jedné betonové. 

Návrh předkládá z důvodu vzniku nové bytové
zóny nad Šetřilovskem, jejíž obyvatele tvoří pře-
vážně mladí lidé s dětmi. Navíc zastaralé současné
hřiště je historicky hojně využíváno i místními sta-
rousedlíky a dětmi z nedaleké mateřské školky.
Jiné hřiště tohoto charakteru není pro občany této
lokality dostupné, v dochozí vzdálenosti se nachá-
zí pouze hřiště pro nejmenší děti v Metelkových
sadech. Při realizaci je počítáno se spoluúčastí
místních obyvatel, kteří pomohou s výkopy děr
a sestavováním prvků dle instrukcí dodavatele,
který je garantem shody montáže s normou.
Předpokládané náklady projektu 202 288 Kč
(kompletní náklady na projekt bez odečtení spon-
zorského daru). Další finanční zdroje 50 000 Kč
(sponzorský dar Ing. V. Formánka).

Pfiedstavujeme návrhy 
participativního rozpoãtu
Tvofiíme Turnov pro rok 2020
Do letošního ročníku Tvoříme Turnov se přihlásilo celkem 7 projektů. Jeden projekt Sportujeme
na rovné ploše, který se přihlásil opakovaně, byl vyřazen. U tohoto projektu nepomůže lokální
oprava hřiště, ale vyžaduje opravu celoplošnou, která by činila 1 milion korun. 

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: pfiedkladatelé návrhÛ participativního rozpoãtu Tvofiíme Turnov, Zdenka ·trauchová, Odbor ‰kolství, kultury a sportu, Graphis.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov
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2) Oplocení hfii‰tû na Hru‰tici
Stejný předkladatel ještě přidává druhý návrh, a to
oplocení výše uvedeného hřiště na Hruštici. Jedná
se o instalaci zvýšeného oplocení kolem existující-
ho hřiště z důvodu zabránění padání míče na sou-
sední zahrady. Původní oplocení bylo z důvodu
havarijního stavu v roce 2019 odstraněno. Dále
tento projekt zahrnuje výměnu fotbalových bra-
nek za menší házenkářské branky, které jsou
vhodnější pro tuto velikost hřiště. Staré ocelové
branky by byly po souhlasu svépomocí odstraně-
ny. Při realizaci je počítáno se spoluúčastí míst-
ních obyvatel, kteří pomohou s odstraněním sta-
rých branek. Předpokládané náklady projektu
215 684 Kč.

3) Zkrá‰lení místa u BoÏí vody
Ondřej Pavlata má přání zvelebit prostředí Boží
vody, které zná z procházek snad každý obyvatel
Turnova, také tudy díky červené turistické značce
projdou řady turistů. Naším přáním je zvelebit to-
to místo: nechat odborně očistit kamennou zídku,

zkontrolovat a případně opravit vedení vody
(„trubku“) a nainstalovat k prameni lavičku a in-
formační tabuli. Zkrátka upravit celkovou vizáž,
a to jak pro obyvatele žijící v přilehlé čtvrti, tak pro
ostatní přicházející za relaxací.

Na informační tabuli by byl ve spolupráci
s Muzeem Českého ráje popis pramene, historie
místa a informace o vodě (proč je to Boží voda?)
a upozornění, aby si návštěvníci odnášeli své od-
padky, neboť na místě je problém s jejich hromad-
ným vyvážením. Předpokládané náklady projektu
činí 110 000 Kč.

4) Kontejnery do boxÛ
Pan Filip Řeha by chtěl prostřednictvím participa-
tivního rozpočtu zkrášlit naše město a zakrytí po-
pelnic k tomuto úkolu patří. Proto podává návrh
na instalaci „ohrádek“ kolem míst, kde se nachá-
zejí velké barevné kontejnery na tříděný odpad.

Jedná se o ulice Koňský trh, Antonína Dvořáka,
a Za Sokolovnou. Kontejnery na pohled nevypada-
jí moc hezky, „ohrádky“ budou působit estetičtěji.
Ohrazení navrhuje postavit ze dřeva. Vysoké by
mělo být jako samotné kontejnery, představuje si
po obvodu tři stěny. Čtvrtá strana by byla volně
přístupná pro občany a pro popeláře. Proto budou
náklady 168 000 Kč. 

5) Reprezentativní knihobudka
Paní Karolína Kosová by ráda měla reprezentativ-
ní knihobudku. Protože u městské knihovny stojí
stará telefonní budka, z níž má být knihobudka
naší knihovny. Bude umístěna v parku u vchodu
do letního kina. Vypadat bude následovně: bude

na ní logo města, Parlamentu mládeže města Tur-
nova a knihovny. Náš návrh je takový: z boku kni-
hobudky budou siluety památek, které nebudou
pojmenované. A turisté, kteří všechny neznají, si
budou moct zahrát hru. Na budce bude QR kód,
přes který se dostanou na stránky knihovny, kde
bude popsané, co která silueta je. Tvůrcem bude
malíř a výtvarník Jirka Lode žijící v Turnově.
Myslíme si, že to bude hezký a užitečný bod města
jak pro místní, tak pro turisty. Předpokládané ná-
klady projektu budou 50 000 Kč.

6) Zastfie‰ené posezení na návsi
Viktor Vlček by chtěl podpořit společensko-kul-
turní život Mašova zastřešeným posezením. To by
se využívalo jako zázemí při akcích organizova-
ných dobrovolnými hasiči, při rozsvícení vánoční-
ho stromu s možností posezení a odložení svaře-
ného vína jinam než na zem, každoročně by se tu
pořádala živá hudební vystoupení a podpořily by
se stávající akce konané na mašovské návsi.
Návrh by také mohl nabídnout příjemné posezení
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na krásné mašovské návsi. Podpořil by se turismus
i venkovní posezení mašovské hospůdky Soko-
lovna Mašov. Bohužel v létě návštěvníci hospůdky
posedávají na obrubnících a schodech kapličky.
Celkové náklady jsou odhadovány na 300 000 Kč. 

„Přijímání návrhů pro letošní ročník Tvoříme
Turnov, jsme kvůli koronaviru prodloužili až do

konce září,“ sdělila koordinátorka projektu Mar-
cela Pilská. Doplnila, že v rozpočtu je na návrhy
vyčleněno 600 000 korun. Maximální výše jedno-
ho návrhu je 300 000 korun. 

Všech 6 návrhů postupuje do hlasování, které
probíhá elektronicky na webových stránkách par-
ticipativního rozpočtu www.tvorime.turnov.cz.
Hlasování je ověřováno přes kontrolní SMS

a umožňuje, stejně jako v minulém roce, použití
kladných i záporných hlasů. 

Podpořte svého favorita. Hlasování probíhá od
pondělí 23. listopadu a potrvá do 11. prosince 2020
prostřednictvím mobilního rozhlasu https://
www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/DamuZdgV

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Začátkem roku 2020 Město Turnov dokončilo
projekt „Územní studie krajiny správního obvodu
obce s rozšířenou působností Turnov“. Projekt zís-
kal finanční podporu ve výši 90 % z Integrovaného
regionálního operačního programu a dalších
10 % nyní získá Město Turnov ze Státního fondu
životního prostředí ČR. 

Projekt územní studie řeší krajinu podrobně ve
všech souvislostech ve vazbě na zelenou infra-
strukturu, adaptační strategii EU, protipovodňo-
vou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na
území správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností (ORP) Turnov. Zpracovatelem studie je

Ing. arch. Ladislav Komrska, projektové a inže-
nýrské práce s týmem složeným z odborníků na
územní systém ekologické stability, na stavby vod-
ního hospodářství a krajinného inženýrství a pro
krajinářskou architekturu. 

Realizace projektu probíhala od podzimu 2017
a byla rozdělena na 2 etapy. Součástí zpracování
studie krajiny bylo rovněž veřejné projednání.
Textové a grafické výstupy jsou uveřejněny na
stránkách města Turnov pod rozvojovými doku-
menty https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-
plany-rozvoj-a-strategie/. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako garant
územního plánování a rozvoje si slibuje tímto

podpořit rozhodovací praxi v územním plánování
s cílem zajistit co nejšetrnější zásahy do krajinné-
ho rázu. Dotace z Evropské unie a Státního rozpo-
čtu činily 1 305 493,20 Kč a další částka ve výši
145 054 Kč představuje dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR. 

Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

Pofiízení této studie je spolufinancováno Státním fondem Ïivotního
prostfiedí âR na základû rozhodnutí ministra Ïivotního prostfiedí.
www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Mûsto Turnov získalo finanãní pfiíspûvek 
na územní studii krajiny ze SFÎP

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31. břez-
na 2021. Poplatníkům nejsou rozesílány složenky.

Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, Antonína Dvořáka 335, pravé
schodiště – kancelář číslo 202. A to v pondělí a ve
středu v čase 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.

Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si
u správce poplatku – tel. č. 481 366 202 příslušný
variabilní symbol, aby byla platba správně zaúčto-
vána. Tento variabilní symbol je možné používat
i pro následující roky při platbách trvalým příka-
zem převodem z účtu.

Včas nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, kteří dovršili v průběhu roku

věk 65 a více let 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak

3 samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje
o polovinu příslušné sazby.

Od poplatku jsou osvobozeni i držitelé průkazu
ZTP a ZTP/P

Zdeňka Salačová, finanční odbor

Upozornûní drÏitelÛm psÛ
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Koncem ledna 2019 odstartovala demolicí byto-
vých domů čp. 1001 a 1002 stavba Domova se
zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centra) v ulici
5. května v Turnově. Na demolici navázala v květ-
nu 2019 výstavba nového objektu.

Nejprve byla na místo dopravená pilotovací sou-
prava, která navrtala 74 pilotů nezbytných pro zá-
klady nové stavby. Na piloty navázaly pasy a vy-
zdívka ztraceného bednění. Součástí základů byla
také železobetonová deska přízemí. Během stavby
byl dočasně vyztužen svah pod sousedícími budo-
vami. Stavební práce hned na počátku přibrzdil
kanalizační odtok přepadu z hruštického vodoje-
mu. V žádných záznamech potrubí neexistovalo,
a tak jeho odkrytí bylo pro všechny překvapením.
Následně po technické přípravě byl přepad vodo-
jemu v červnu 2020 přiveden protlakem trasy do
parku nad letním kinem.

V průběhu září 2019 probíhaly přípravy na zas-
tropení objektu. Na zimní období se firmě podaři-
lo uzavřít objekt montáží oken a dveří a realizovat
střešní plášť. Uvnitř pak byly dokončeny vyzdívky
příček. 

Koncem listopadu 2019 byl s pomocí jeřábu osa-
zen ocelový krček, který spojil Alzheimer centrum
s Domovem důchodců Pohoda. V průběhu pro-
since probíhaly práce na rozvodech vzduchotech-
nických systémů, ústředního topení, elektro a sa-
nitárním zařízení. 

V novém roce přišly na řadu vnitřní omítky a za-
čala se vybírat barevnost materiálů interiéru.
Z venkovních prací byla na konci ledna 2020 dokon-
čená opěrná stěna a zásyp s terénní úpravou u ob-

jektu zubní ordinace. Poté začaly úpravy ve dvorní
části objektu. Dokončená byla přeložka nízkého
napětí, která podmiňovala další práce na parkova-
cích stáních u Domova důchodců Pohoda.

V jarních měsících stavba viditelně pokročila
omítkami i úpravou okolního terénu. Interiéry dopl-
nila svítidla, dlažby, PVC a došlo k osazení dveří. 

V červnu 2020 bylo dokončeno atrium a polože-
na zámková dlažba parkoviště ve dvorní části ob-
jektu Domova důchodců Pohoda. Od července by-
lo zahájeno přejímací řízení. V současné době se
ještě pracuje v okolí domu, kde probíhají úpravy
zahrady a zeleně.

Provoz v Alzheimer centru odstartuje 1. ledna
2021, kdy by měli být postupně přijímáni klienti
do naplnění kapacity 24 lůžek (zařízení má 12 po-
kojů). „Zájemci o přijetí se hlásí jíž v průběhu to-
hoto roku, žádosti jsou projednávány ve zdravot-
ně sociální komisi, prochází odborným lékařským
posouzením, nezbytné je doporučení odborného
lékaře z oboru psychiatrie,“ přiblížila místosta-
rostka Turnova Petra Houšková. 

Nový objekt je učený pro osoby, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheime-
rovské demence a ostatních typů demencí a osoby
s chronickým duševním onemocněním a poru-
chou centrálního nervového systému. Zkrátka pro
klienty, kteří potřebující pomoc jiné fyzické osoby
v průběhu celého dne.

Aby mohla být poskytována nepřetržitá péče,
budou muset Zdravotně sociální služby Turnov
přijmout 13 pečovatelek, 2 zdravotní sestry, 1 akti-
vizačního pracovníka a minimálně 1 zaměstnance
na úklid. „Největší problém je najít zdravotnický

personál, rovněž zatím není obsazena pozice akti-
vizačního pracovníka a hledá se,“ uvedla Petra
Houšková s tím, že žádosti na pracovní pozice při-
jímá ředitel organizace. 

Zhotovitelem stavby byla firma MBQ, s. r. o.,
vnitřní vybavení zajistila firma Linet, s. r. o. 

Celkové náklady na realizaci byly 44 313 716,29 Kč
s DPH, dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí (program č. 01331 – Rozvoj a obnova mate-
riálně technické základny sociálních služeb) činila
31 049 568 Kč, ze zdrojů města bylo poskytnuto
13 264 148,29 Kč s DPH.

Slovo místostarostky
Petry Hou‰kové
„Alzheimer centrum je uzavřeným zařízením,
proto dbáme na to, abychom prostředí a zázemí
vybavili v co nejlepší kvalitě, aby bylo dostatečně
stimulující, praktické a funkční pro zajištění ná-
ročné celodenní péče personálu, i když víme, že
nic nemůže nahradit přirozené prostředí, rodinné
zázemí. Bohužel v lidském životě mohou přijít
životní fáze, když již vlastní síly a pomoc rodiny
nestačí a je potřebná péče v pobytovém zařízení
sociálních služeb. Zajištění péče je finančně velmi
náročné, nezbytné je vícezdrojové financování –
příspěvek uživatele, státní dotace a významný po-
díl zřizovatele. Rozpočet města v příštím roce
v návrhu počítá s příspěvkem pro Zdravotně soci-
ální služby Turnov 21,4 mil. Kč, což je o 4,5 mil.
Kč více než v roce 2020. I přes náročnost financo-
vání je kvalita a dostupnost sociálních služeb pro
seniory pro město zásadní prioritou.“

Mgr. Zdenka Štrauchová

Alzheimer centrum se pfiipravuje na první klienty
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Město Turnov připravuje regeneraci sídliště Pře-
peřská, kterou chtělo s občany osobně projednat
a představit návrh studie. Aktuální situace však
setkávání nedovoluje, a proto proběhla v pondělí
26. října 2020 prezentace studie Regenerace síd-
liště Přepeřská na radnici. Podívejte se na ni
a pošlete nám do konce roku své připomínky, pod-
něty, tipy na vylepšení!

„Prezentaci jsme chtěli lidem z Přepeřské předsta-
vit na jaře v květnu, to nešlo. Dalším termínem byl
říjen, což také nevyšlo,“ sdělil v úvodu starosta
Tomáš Hocke. A jak doplnil, aby mohl ateliér
AND Praha pod panem architektem Smolíkem
pokračovat s finálním návrhem studie, rozhodli
jsme se prezentaci natočit a umístit na internet.

„Prosím zejména obyvatele Přepeřské, aby si
udělali půlhodinku času a pustili si prezentaci,“
vyzval občany starosta. Návrh studie řeší zpevně-

né plochy, plochy pro parkování, mobiliář i herní
prvky a hřiště. Předpoklad zahájení realizace sta-
vební akce je v roce 2022.

Náměty a připomínky posílejte do 31. 12. 2020
na e-mailovou adresu: preperska@mu.turnov.cz

Prezentace ke stažení na webových stránkách
města – zprávy – regenerace turnovských sídlišť –
sídliště Přepeřská

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Bydlíte na sídli‰ti Pfiepefiská? Podívejte se na studii
pfiipravované regenerace sídli‰tû

Zdravé mûsto Turnov

Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY



Obnova informaãního
systému na hfibitovû
u kostela Narození
Panny Marie
V roce 2020 byla dokončena obnova informační
soustavy hřbitova u kostela Narození Panny
Marie. Realizace záměru představuje součást
širšího plánu celkové rehabilitace hřbitova vy-
pracovaného projekční firmou AND, s. r. o., která
vtiskla informačnímu značení moderní a de-
centní vzhled respektující pietní charakter místa. 

Informační systém tvoří 15 pozinkovaných oce-
lových lamelových konstrukcí v tmavě šedé antra-
citové barvě s tabulkou vyrobenou z tzv. bondové
desky opatřenou potištěnou fólií s textem. Vzhle-
dem k častému rozmístění značení v ochranném
pásmu památných stromů jsou informační stoja-
ny kotveny pomocí zemních vrutů. U vstupu na

hřbitov byl osazen orientační plán se jmenným
přehledem osobností a schematickým rozmístě-
ním hrobových míst. Nový informační systém při-
spěje k informovanosti návštěvníků hřbitova
o zdejších významných osobnostech, umožní je-
jich lepší orientaci a pomůže k celkové kultivaci
prostoru. Děkujeme všem, kteří se podíleli na reali-
zaci záměru. Celková cena informačního systému
včetně práce stála městský rozpočet 150 000 Kč.

Mgr. Jakub Rám, odbor školství, kultury a sportu

Dotace z rozpoãtu
mûsta Turnova
na rok 2021
Dne 18. prosince 2020 budou vyhlášeny progra-
my na úřední desce. Žádosti bude možné podávat
od 18. ledna na odbor školství, kultury a sportu.

Více informací najdete na webových stránkách
města v sekci dotace. 
Lenka Karásková, DiS., odbor školství, kultury a sportu
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VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že pro rok 2021 činí poplatek za svoz ko-
munálního odpadu 660 Kč/osoba/rok a občané
ho mohou uhradit na těchto místech:

1) na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína Dvo-
řáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kancelář
č. 202, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin., kde je možné
rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se
úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky,
(splátky).

2) v informačním středisku Turnovské památky
a cestovní ruch v Turnově, ul. Skálova 84,
Turnov, ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do
17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.
Zde pouze do 31. 3. 2020!

3) nebo bezhotovostní platbou na účet města
Turnov č. 50032-1263075359/0800
Pro správné zařazení úhrady poplatku je ne-

zbytné uvedení variabilního symbolu, který získa-
jí občané od správce poplatku:

Pavlína Hozdecká: tel. č.: 481 366 214,
e-mail: p.hozdecka @mu.turnov.cz 
Zdeňka Salačová: tel. č.: 481 366 202,
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro
platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
c) osoby s průkazem ZTP a ZTP/P – pouze na zá-

kladě předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během

studia mimo své trvalé bydliště (doložením po-
tvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

A další osvobození a slevy viz platná obecně zá-
vazná vyhláška.

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2020,
naleznete na internetových stránkách města,
a o tuto částku bude ponížen poplatek v roce 2021
(jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc ří-
jen 2020), viz. odkaz níže:

https://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/pyt-
lovy-sber-tridenych-odpadu/prubezne-stavy-pyt-
loveho-sberu-trideneho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již
mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let,
ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč. 

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nema-
jí žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve sta-
noveném termínu – poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za
třídění odpadu (období listopad 2019–říjen 2020)
vyřizuje odbor životního prostředí tel. č.: 481 366
161 (pí. Sedláková).

Pavlína Hozdecká, 
finanční odbor

Poplatek za komunální odpad v roce 2021
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Dûkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku 2021 pfiejeme v‰echno nejlep‰í,

pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspûchÛ.

Mgr. Petra Hou‰ková
místostarostka

Ing. Tomá‰ Hocke
starosta

Mgr. Jana Svobodová
místostarostka

MĚSTO TURNOV


