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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2021

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: archiv mûsta Turnova, Pavel Charousek, Tomá‰ Hocke.

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

A jak˘ byl uplynul˘ rok a co se v Turnovû v tomto roce událo?

Novoroãní ohÀostroj První turnovská miminka 2020 První turnovská miminka 2020 Kompostování na V˘‰ince

Pfiání vedení mûsta do nového roku 2021

„Hodně zdraví vám všem,“ 
říká starosta Tomáš Hocke.

„Přeji vám všem hodně štěstí a pohody,“ 
říká místostarostka Petra Houšková.

„I já vám přeji do nového roku jen to nejlepší, ať je úspěšný 
ve všech oblastech,“ dodává místostarostka Jana Svobodová.
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Demolice Fokusu Mûstsk˘ ples Boj s koronavirem Dûkujeme za ‰ití rou‰ek

Dûkujeme za materiální pomoc KampaÀ Vlajka pro republiku Den vítûzství Den vítûzství

Rekonstrukce NádraÏní ulice Roz‰ífiení tfiídy M· Zborovská Tvofiíme Turnov – nové pítko v parku Vítûzná fotografie – fotosoutûÏ
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Zdravé mûsto Turnov

FotosoutûÏ – Turnov v dobû koronaviru Oprava propadné komunikace – ul. 5. kvûtna Parková slavnost – nov˘ potÛãek v parku Parková slavnost – nov˘ potÛãek v parku

Nov˘ v˘tah – Z· 28. fiíjna Filmov˘ víkend v letním kinû Beseda s Janem ·olcem Otevfiení pumptracku v Ma‰kovû zahradû

1. ‰kolní den Ocenûní pedagogÛ Nové oddûlení – M· Zborovská Cyklojízda po zrekonstruované NádraÏní a II/610
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Hlá‰ení o produkci
a nakládání s odpady
za rok 2020
Městský úřad Turnov, odbor životního prostře-
dí, upozorňuje na blížící se termín 15. února
2021, do kterého se podává roční hlášení o pro-
dukci a nakládání s odpady.

Tato povinnost se týká všech původců odpadů,
kteří přesáhnou v produkci či nakládání s odpady
zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného
nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2020. Ten,
kdo přesáhne alespoň jeden z těchto limitů, je po-

vinen podat Roční hlášení o produkci a nakládání
s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., s termínem do 15. února 2021. Uvedené limi-
ty se vztahují na celkovou produkci a nakládání
s odpady původce (součet za všechny jeho provo-
zovny). Ohlašování se provádí zvlášť za každou
samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zaří-
zení a za každý druh odpadu. Oprávněné osoby
podávají hlášení vždy, bez ohledu na množství od-
padu, pokud s ním v daném roce nakládají.

Hlášení je možné podat prostřednictvím ISPOP
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povin-
ností), který je dostupný na www.ispop.cz. Tomu,
kdo nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací

povinnost, hrozí pokuta do výše 1 000 000 Kč.
Více informací můžete získat na Městském úřadě
v Turnově, odboru životního prostředí (l.albrech-
tova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 157) či na
www.ispop.cz, kde lze nalézt návody a manuály,
jak správně podat hlášení.

ãtvrtek 28. ledna 2021
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Greenway Svijany – Bakov Bûh âesk˘m rájem – t˘m Mûsto Turnov Bûh âesk˘m rájem Podzimní putování po památkách

Odhalení pomníku historika Josefa Pekafie Dokonãen˘ úsek v Ohrazenicích Rekonstrukce Z· Ma‰ov Celkov˘ pohled na Pyrám


