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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2014

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 Turnov, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravo-
vány s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úfiadu Ing. Miroslav ·miraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257, e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz. Fotografie:
Radek Dra‰nar, odbor sociálních vûcí. Uzávûrka je vÏdy 10. dne v mûsíci.

„Především musím zmínit, že většina uvedených
věcí by se nepovedla bez mé předchůdkyně Hany
Maierové, současných místostarostů a mnoha
dalších spolupracovníků,“ uvedl na úvod starosta
a pustil se do výčtu více či méně zdařilých akcí
a činností. 

Za úspûch napfiíklad povaÏuje, Ïe:
• se zdařila setkání s velkým počtem Turnovanů,
při nichž byl konfrontován s mnoha problémy; ně-
které z nich se podařilo vyřešit, na jiných se pracu-
je a ty další jsou zařazeny do dlouhodobého plánu
obnovy

• se povedlo vylepšit komunikaci a informační
toky mezi městem a obyvateli

• se podařilo zahájit akce pro děti směřující k po-
znání novodobé historie našeho státu (přednášky,
filmová představení, prezentace roty Nazdar)
a kampaně Vlajka pro republiku, Vlajka pro
Masaryka se setkaly se zájmem veřejnosti

• se uskutečnilo několik jednání s občany o problema-
tice, která byla ve městě často skloňována (nemoc-
nice, územní plán, odpady, velké investiční akce)

• v oblasti investic došlo k rozhodnutí o stavbě
sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě,
začala se stavět Waldorfská mateřská škola a byla
dokončena rekonstrukce ulice 28. října

• se zrealizovaly drobné, ale neméně důležité akce:
část chodníku v Alešově ulici, část chodníku
v Přepeřské ulici, propojka pro pěší v Hrubo-
skalské ulici, autobusová zastávka U Lomu v Ma-
šově, částečná oprava občerstvení na Valdštejně,
další oprava hradu Valdštejna, první část opravy
hřbitova v Přepeřích, oprava hřbitovní kaple
v Mašově, chodník v Pekařově ulici, autobusová
zastávka na Výšince, opravy drobných pomníčků
na území Turnova, první část zahrady MŠ 28. říj-
na, první část tržnice na Turnově 2, opravy hygie-
nického zázemí v MŠ Mašov, ZŠ Mašov, MŠ 28.
října, oprava střechy na ZŠ Žižkova

•  došlo k dohodě o využívání toalet pro cestující
z dopravního terminálu

• po všeobecné diskuzi jak v samotném zastupitel-
stvu, tak výboru zastupitelstva a po diskuzi s ob-
čany přijali zastupitelé rozhodnutí o dalším smě-
řování a osudu turnovské nemocnice

Mûsto hodnotí uplynul˘ rok
Starosta se ohlíÏí zpût
Aby se člověk mohl posunout dál, měl by se na chvíli zastavit a ohlédnout zpět. Tak učinil
starosta města Tomáš Hocke na sklonku roku 2013 a dokázal říci, co se mu za deset
měsíců ve funkci podařilo a co jej zklamalo či považuje za neúspěch.

pokračování na str. 22
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• v rámci územního plánu došlo k dohodě s Li-
bereckým krajem o pouze jedné územní rezervě
pro komunikaci S 5 (R 35)

• byl přijat motivační systém podpory sběru sepa-
rovaného odpadu

• započaly práce na plánu ochrany městské pa-
mátkové zóny

• se podařilo opravit pár drobných památek, včet-
ně obnovy písma na pomnících padlých

Ne zcela se zdafiilo a mrzí ho, Ïe:
• většina záležitostí jde pomaleji, než čekal

• práce na územním plánu pokračují pomalejším
tempem, než doufal

• nebyly oproti slibům zahájeny práce na studii
obchvatu Turnova směrem na Semily

• se nestihla opravit střecha na penzionech pro se-
niory v Žižkově ulici

• zatím nebyla opravena komunikace Pod Stránkou

• se bohužel nemůže účastnit všech zahraničních
partnerských aktivit, školení, konferencí a akcí,
na které je zván

• nemůže být úplně spokojen s estetickým vzhle-
dem zahrady MŠ 28. října

• se mu nepodařilo zabránit zdražení vody, nepře-
svědčil totiž starosty obcí ve Vodohospodářském
sdružení Turnov

• se mu nedaří propojit komunikaci jednotlivých
odborů městského úřadu a zlepšit předávání in-
formací mezi nimi

• se při rekonstrukci ulice 28. října přes veškerou
snahu celého realizačního týmu nepodařilo vy-
chytat a dotáhnout některé drobnosti (například
žulové desky a tmavé pruhy na chodnících, přestě-
hování sochy sv. Jana Nepomuckého od kostela,
zeleň u budovy Telecomu)

• se nepodařilo vyřešit otázku existence bazénku
na sídlišti u nádraží

„Přeji obyvatelům, aby se jim i v roce 2014
v Turnově dobře žilo. Budu se snažit, aby se na-
še město dál rozvíjelo a vzkvétalo,“ uvedl na
konci krátkého bilancování starosta Tomáš
Hocke.

PrÛbûh roku 2013 hodnotili také místostarostové
Do působnosti místostarosty Otakara Špetlíka
patří školství, kultura a sport, oblast životního
prostředí a zahraniční spolupráce. Úspěchy odbo-
ru školství, kultury a sportu v roce 2013  komentu-
je a doplňuje:

• bylo spuštěno poskytování příspěvků organiza-
cím v rámci veřejné podpory. „Jako jedni z mála
v Libereckém kraji tak plníme legislativu Evrop-
ské unie. Veřejná podpora se týká především TJ Tur-
nov přesahující ročně částku 2 miliónů korun.“

• po snahách odboru, které započaly v roce 2004,
se podařilo zahájit výstavbu nové budovy WMŠ.
„To považuji za velký úspěch. Stejně tak i to, že se
podařilo pro mateřskou školu najít vhodné ná-
hradní prostory na hotelové škole ve Zborovské
ulici a bez problémů ji tam přestěhovat.“

• dokončení „kolečka“ výběrových řízení podle
školského zákona na ředitele městem zřizovaných
škol a školských zařízení. „Došlo k bezproblémové
výměně ředitele základní školy ve Skálově ulici.“

• spojení dvou škol fungujících v jedné budově
v ul. Kosmonautů (MŠ + ZŠ speciální a MŠ spe-
ciální) do jednoho subjektu. „Vznik MŠ a ZŠ
Sluníčko byl jen logickým vyústěním situace.“

• zahájení faktického fungování Památkového
fondu. „Žadatelům z něj bylo v roce 2013 vyplace-
no 120 tisíc korun.“

• zahájení činnosti na plánu ochrany městské pa-
mátkové zóny. „Tímto dokumentem bude velmi
podrobně zpracován stavebně historický vývoj
centra města.“

• rozdělení prostředků na podporu sportu v Tur-
nově v celkové výši 12 milionů korun. „Z toho či-
nily příspěvky sportovním organizacím 5 milionů,
téměř 5 milionů obdržela Městská sportovní a dal-
ší 2 miliony navíc z hazardu šly především do in-
vestic, na podporu mládeže a Memoriál Ludvíka
Daňka. 125 tisíc korun  bylo rozděleno ze sportov-
ního fond na podporu organizace sportovních ak-
cí. Byli odměněni i turnovští sportovci medai-
listé.“

• zabezpečení atletického stadionu kamerovým
systémem a oplocením. „Tím zabráníme poškozo-
vání a ničení majetku.“

• podpora kultury prostřednictvím kulturního
fondu. „Na činnost spolků a organizaci kultur-
ních akcí město přispělo částkou 840 tisíc korun.

pokračování na str. 23
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Kulturu na Střelnici, v kině a letním kině a v diva-
dle podporujeme také formou dotace na činnost
Kulturního centra Turnov ve výši 6,2 milionů korun.“ 

• podpora  volnočasových aktivit  dětí a mládeže.
„Ta v loňském roce činila 100 tisíc korun.“

• zahájení činnosti T-Centra pro talentované žáky
při Vzdělávacím centru Turnov. Vzdělávací cent-
rum Turnov je dobře fungující organizace a mám
radost z každého jeho nového projektu.“

• zahájení projektové přípravy na stavbu sportov-
ně rekreačního areálu v Maškově zahradě. „Velký
podíl měla Městská sportovní s.r.o.“

To, co se v roce 2013 podařilo v oblasti životního
prostředí, vyjmenoval místostarosta Špetlík spo-
lečně s vedoucí odboru životního prostředí
Miloslavou Šípošovou:

• dokončení projektu Rekonstrukce veřejné zele-
ně v Turnově, který byl podpořen z Operačního
programu životní prostředí. Součástí tohoto pro-
jektu byla rekonstrukce zeleně v parčíku v Pe-
lešanech, v Nudvojovicích, v okolí penzionu pro
seniory v Žižkově ulici a v ulici Švermově a Bu-
dovcově.

• příprava a podání žádostí o dotace z Operačního
programu životní prostředí na vybudování kom-
postárny a na nové výsadby zeleně.

• výsadba trvalek na Mariánském náměstí.

• úprava zeleně v ulici Nádražní zatím v 1. etapě.
Na další je zpracován projekt, s realizací je nutné
vyčkat, zda kraj nepůjde do rekonstrukce komuni-
kace.

• výsadba stromů – v ulicích J. Štrégla, A. Dvo-
řáka, Studentská a Brigádnická, na Patočkově síd-
lišti, u parkoviště na autobusovém nádraží, v re-
kreačním areálu v Dolánkách.

• výsadba keřů kolem domu č. p. 1552 v ulici
Kosmonautů.  

• úprava prostoru a výsadba keřů v ulici Hrubo-
skalské.

• uspořádání 10. ročníku soutěže Rozkvetlý
Turnov.

• příprava motivačního systému na snížení poplat-
ku za odpady – zahrnující organizační zajištění,
vybavení a novou „odpadovou“ vyhlášku.

• zahájení měření kvality ovzduší na Malém
Rohozci a v Nudvojovicích.

• zpracování Lesních hospodářských osnov. 

• organizace ekologicko-výchovných akcí Den Ze-
mě, Den s lesníky a myslivci, Evropský týden mo-
bility, Svatohubertské slavnosti.

• spolupráce se základními i mateřskými školami
v oblasti ekologické výchovy.

V oblasti zahraniční spolupráce probíhala podle
Špetlíka nejintenzivnější spolupráce s polskými
městy Jawor a Jelenia Góra. Jak na úrovni vedení
města, tak především díky  společným projektům
škol a odboru cestovního ruchu, Spolku rodáků
a přátel Turnova a Centra pro rodinu Náruč. S ně-
meckým městem Ottendorf-Okrilla se podařilo

připravit a začít realizovat náhradní projekt za
Hvězdárnu v oblasti přírodních věd na základních
školách. „Rodí se tak nové partnerské město,“
ohodnotil dosavadní spolupráci Špetlík. 

Do stručného bilancování uplynulého roku 2013
se pustil i místostarosta Jaromír Pekař, který má
ve vedení města na starosti především finanční
a sociální záležitosti a oblast dopravy.  Zodpovídá
také za městskou policii. 

Za úspěch považuje, že po schválení radními byl
na městský úřad pořízen nový účetně ekonomický
program, který má zkvalitnit celý systém do dvou
let. Podařilo se také zajistit průběžné financování
běžných výdajů a investičních akcí města. 

„K nim patří stavba Waldorfské mateřské školy,
rekonstrukce ulice 28. října a rekonstrukce zeleně
na sídlištích v Turnově a v ulicích 5. května a Zbo-
rovská,“ vyjmenoval Pekař a doplnil, že také bylo
významně finančně podpořeno budování cyklo-
stezky Greenway Jizera. Těší jej, že se povedlo
oddlužit město a finančně připravit výstavbu spor-
tovního areálu v Maškově zahradě. 

K menším, ale také důležitým akcím řadí úpravu
parkovišť na Výšince ve spolupráci s bytovým
družstvem, čímž se výrazně zvýšil počet parkovacích
míst v této lokalitě. Dále pak opravy památek a hradu
Valdštejna, opravy komunikací, bytového fondu. 

„Zároveň jsme udrželi pozitivní poměr mezi
běžnými výdaji a kapitálovými výdaji města, kdy
zhruba třetina výdajů se vkládá do investic a oprav
majetku. A ještě vznikla finanční rezerva na
Maškovku,“ uvedl místostarosta. I když je dlouho-
době celorepublikově neřešena koncepce provozo-
vání a financování sociálních služeb, podařilo se
v Turnově společně s poskytovateli zabezpečit sta-
bilitu sociálních služeb pro město a jeho spádovou
oblast. Postupně se také daří plnit úkoly a povin-
nosti vyplývající z přijatého Komunitního plánu
města Turnov. 

„Zprovoznění platebního automatu k úhradě
poplatků na odboru dopravy a živnostenském úřa-
dě a výměnu několika parkovacích automatů za
modernější také hodnotím pozitivně, protože jsme
tak zkvalitnili a zefektivnili služby pro občany“
sdělil na závěr krátkého hodnocení roku 2013
místostarosta Pekař.
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Rok 2013 na odboru 
sociálních vûcí

Odbor sociálních věcí v roce 2013 uspořádal
nebo pomohl organizovat pro občany děti, se-
niory i zdravotně handicapované kulturní akce,
besedy i přednášky. 

V měsíci červnu se v budově Obchodní akade-
mie, Hotelové školy a Střední odborné školy usku-
tečnila beseda pro seniory s MUDr. Jiřím Tomáš-
kem  na téma Zdravě žít, zdravě stárnout. 

V říjnu se ve spolupráci s Městskou policií Tur-
nov konala v areálu Panochovy nemocnice velice
úspěšná akce pro děti z mateřských škol v rámci
prevence kriminality. Téměř 150 dětí se seznámilo
s vybavením hasičů a strážníků, prohlédlo si jejich
vozidla i sanitku, vyzkoušelo si neprůstřelnou ves-
tu, dýchací přístroj, komunikaci přes vysílačku
nebo odchyt zatoulaného psa. 

V listopadu přednášel strážník Vladimír Hladík
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou Vý-
šinka o prevenci nebezpečných jevech. Senioři by-
li na konkrétních případech upozorněni na okrá-
dání lidí na ulici nebo promyšleným podvodem,
na problematiku prodejních akcí, na rizika použí-
vání internetu. Pozornost věnoval také pohybu se-
niorů v silničním provozu. 

V prosinci měli senioři a osoby se zdravotním
postižením možnost zúčastnit se zdarma advent-
ního koncertu. V městském divadle vystoupil pě-
vecký sbor Musica Fortuna. V polovině prosince

2013 se v Centru pro rodinu Náruč setkaly pěs-
tounské rodiny. Toto setkání organizuje  odbor so-
ciálních věcí  aždoročně. Pěstounům je na něm
vyjádřeno poděkování za jejich péči a jsou jim pře-
dány i drobné dárky. 

Odbor se také podílí na distribuci zlevněných
vstupenek seniorům na pravidelný pořad Po-
hovka. Setkání s umělci, herci, zpěváky, cestova-
teli se konají v městském divadle v Turnově.

V roce 2013 ještě v Turnově probíhaly dvakrát
v měsíci konzultační dny pracovnice důchodové-
ho oddělení Okresní správy sociálního zabezpeče-
ní v Semilech. Mezi občany byl o ně velký zájem.
Pro letošní rok již nedošlo k dohodě a tato služba
nebude v Turnově poskytována. 

Mgr. Hana Kocourová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Obecní Ïivnostensk˘ úfiad 
v roce 2013
Zpracovaná statistika jasně říká, že ani v roce
2013 neklesl v Turnově a jeho správním obvodu
počet podnikatelů. Naopak, jejich počet se
oproti roku 2012 zvýšil o 100 na celkových
7 122, počet živností se zvýšil o 350 na 10 333.
Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u živnosti vol-
né, o 140, dále o 60 u živnosti řemeslné, o 74
u vázané a o 75 u koncesované.

Od 17. října 2013 došlo k úpravě zákona přiná-
šející změny při prodeji lihu a lihovin nad 15 % ob-
jemových jednotek. Do poloviny prosince požáda-
lo o novou koncesovanou živnost celkem 65 pod-
nikatelů. Smyslem této úpravy je získat přehled
o prodejcích uvedené komodity.

Pracovnice úřadu provedly v roce 2013 celkem
340 kontrol podnikatelů. Náš odbor dle pověření
za obec s rozšířenou působností provádí i cenové
kontroly. Bylo jich zatím uskutečněno 22, 14 u fy-
zických a 8 u právnických osob.

Čtvrtým rokem úspěšně pokračuje naše spolu-
práce s Úřadem práce v Semilech. Formou před-
nášek předáváme základní informace týkající se
podnikání studentům středních škol z našeho re-
gionu. Pomohou jim do začátku podnikání. V prů-
běhu roku 2013 se jich uskutečnilo deset. Zají-

mavostí může být, že obecní živnostenský úřad již
devátým rokem zajišťuje zveřejňování informací
na šesti vývěskách města. Občanům se jejich pro-
střednictvím snažíme sdělovat zajímavosti a ak-
tuality. Hana Lustigová,

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Projekty odboru rozvoje
mûsta
Odbor rozvoje města zpracoval v první polovině
roku 2013 nový strategický plán města, který
byl projednán s veřejností a pak v dubnu schvá-
len zastupitelstvem města. 

Došlo také k pořízení nového územního plánu
Turnova. Ten byl také projednán s veřejností a po
zapracování všech námětů a připomínek bude
předložen k projednání a schválení zastupitelům
v roce příštím. 

Podařilo se také pořídit a projednat s veřejností
územní studii vnitroměstské dopravy. Turnov se
spolu s německým Ottendorfem-Okrillou zapojil
do projektu s názvem Společná cesta k vědě
a technice. Díky němu by mělo dojít k úpravě
vnitřních prostor a vybavení Střediska volného
času dětí a mládeže. Během uplynulého roku byly
také pořizovány nové územní plány jednotlivých
obcí v rámci ORP Turnov-Ohrazenic, Malé Skály,
Jenišovic, Vyskře a Radimovic.

RNDr. Miroslav Varga, 
vedoucí odboru rozvoje města
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Stavební úfiad se vyrovnával
se zmûnami legislativy
Stavební úřad  musel v roce 2013 zvládnout
především přechod na práci s tzv. velkou nove-
lou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. platnou
od 1. 1. 2013. 

Novela zavedla přes 250 novelizačních bodů,
měnila se polovina ustanovení stavebního záko-
na.Například se rozšířila kategorie staveb, které
nevyžadují povolení stavebního úřadu, zavedly se
zjednodušující postupy atd. Dále byla změněna
vyhláška č. 501/2006 o obecných požadavcích na
využívání území a vyhláška č.268/2009 o technic-
kých požadavcích na výstavbu a došlo k podstat-
nému navýšení správních poplatků na úseku sta-
vebního řádu v rozpětí od pěti set do dvaceti tisíc
korun. Od 1. 4. 2013 pak byly zavedeny nové for-
muláře žádostí, byla změněna vyhláška č.
499/2006 o dokumentaci staveb a došlo ke změně
vyvlastňovacího zákona č.184/2006 Sb.  Referen-
ti stavebního úřadu jsou editory při vkládání dat
do ISUI – integrovaného systému územní identifi-
kace. Informace o stavebních objektech, jejich
technickoekonomických atributech a adresních
místech jsou z ISUI automaticky předávány do
RUIAN (registru územní identifikace, adres a ne-
movitostí). Tento registr je přístupný k nahlédnu-
tí široké veřejnosti a jeho údaje jsou závazné.

Ing. Eva Zakouřilová, 
vedoucí stavebního úřadu

Odbor cestovního ruchu
v roce 2013
Během roku 2013 bylo realizováno několik pro-
jektů s polskými partnery a pokračovala a roz-
šiřovala se spolupráce s městy Jelení Hora
a Lwówek Śląski. 

Projekty zahrnovaly velké množství aktivit.
K těm nejzajímavějším patřily divadelní worksho-
py pro děti, vytvoření filmu  Židovské památky
Českého ráje a okolí či rozšíření informačního
systému měst o QR kódy. V rámci informačního
systému došlo dále k doplnění a doznačení tur-
novského cyklookruhu či umístění informačních
tabulek na zajímavé domy v bývalé židovské čtvr-

ti. Rozšířeny byly také internetové stránky pro tu-
risty www.infocentrum-turnov.cz.

V Regionálním turistickém informačním cent-
ru na náměstí byl zřízen koutek s nabídkou suve-
nýrů od regionálních výrobců, držitelů značky
Regionální výrobek Českého ráje. Do infocentra
je možný i bezbariérový přístup na internet pro
vozíčkáře.

Odbor cestovního uspořádal dvě úspěšné regio-
nální akce. V dubnu akci Český ráj dětem, kterou
se zahajuje turistická sezóna v regionu Český ráj,
a červencovou akci Kámen a šperk v Turnově. Ta při-
pomíná kamenářskou a šperkařskou tradici města. 

Odbor také úspěšně prezentoval Turnov a Čes-
ký ráj na několika veletrzích a výstavách v České
republice i v zahraničí. K nejprestižnějším akcím
patřil v roce 2013 veletrh cestovního ruchu
Holiday World v Praze či veletrh a prezentační ak-
ce v polské Wroclavi.

V turnovské synagoze, která organizačně patří
pod odbor cestovního ruchu, bylo uspořádáno
mnoho kulturních a vzdělávacích akcí. Zajímavé
jsou zápisy v hebrejštině v návštěvnické knize od
spokojených židovských návštěvníků.

Ing. Eliška Gruberová, 
vedoucí odboru cestovního ruchu

Akce odboru správy 
majetku v minulém roce 

„Ráda bych uvedla několik akcí, které se nám
snad v uplynulém roce povedly,“ zahájila krát-
ké bilancování roku 2013 vedoucí odboru sprá-
vy majetku Ludmila Těhníková. 

Za úspěch považuje to, že se po dlouhém pro-
jednávání a rozhodování podařilo zahájit stavbu
Waldorfské mateřské školy. 

Do výčtu zdařilých akcí řadí vybudování chod-
níku v Přepeřské ulici, opravu schodů ve Svěrácké
bráně, nové schody v parku za pramenem Boží vo-
dy, novou autobusovou zastávku U Lomu v Mašo-
vě, částečné vybudování nové zahrady pro mateř-
skou školu 28. října, rozšíření počtu parkovacích
míst na Výšince v ulici Rubínová za pomoci SBD
Turnov či opravu chodníku u autobusové zastávky
v Granátové ulici. 

K menším, ale také velmi důležitým akcím patří
oprava části chodníku v Alešově ulici, položení
části dlažby na atletickém stadionu, oprava části
zdi na hřbitově v Pelešanech, oprava střechy do-
mu správce na hřbitově u Mariánského kostela,
oprava střechy kapličky na hřbitově v Mašově.

„V této části města jsme také zahájili opravu ka-
pličky na návsi a mé poděkování patří všem, kteří
na ni finančně přispěli,“ zmínila Těhníková.
V loňském roce se také podařilo rekonstruovat so-
ciální zázemí ve školách 28. října a v Mašově
a opravit krov na radniční věži. 

„Nemohu zapomenout na rekonstrukci ulice
28. října a chystanou stavbu sportovně rekreační-
ho areálu v Maškově zahradě,“ uvedla k velkým
investičním akcím Těhníková a upřesnila, že pře-
kvapivé rozhodnutí zastupitelů prodloužilo pro-
jektové přípravy a realizaci až do druhé poloviny
roku 2014. „Za neúspěch považuji, že se nám do-
sud nepovedlo upravit a zpevnit cestu podél
Stebénky,“ zakončila krátké zhodnocení uplynu-
lého roku vedoucí odboru.
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Hlá‰ení o produkci 
a nakládání s odpady 
za rok 2013
Městský úřad Turnov, odbor životního prostře-
dí, upozorňuje, že podle zákona o odpadech
budou v roce 2014 povinné subjekty podávat
hlášení prostřednictvím ISPOP, Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností, stejně
jako v minulém roce. 

Povinnými subjekty jsou původci odpadů a opráv-
něné osoby, tedy ti, kdo produkují více než 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok (tj.
2013) či více než 100 tun ostatních odpadů za ka-
lendářní rok (2013), nebo s nimi nakládají. Tento
elektronický způsob ohlašování nahrazuje podá-
vání hlášení v listinné podobě na příslušný úřad. 

Pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je podle
zákona č. 25/2008 Sb. povinná registrace subjek-
tu v systému ISPOP. Bez ní nelze v roce 2014 spl-
nit ohlašovací povinnost. Doporučujeme provést
registraci subjektu v ISPOP již nyní a minimalizo-
vat tak možnost delší časové prodlevy při zpraco-
vání žádosti o registraci. To znamená, že byste
včas získali přístupové údaje do systému ISPOP
a podali hlášení v řádném termínu do 15. 2. 2014. 

Více informací získáte na odboru životního pro-
středí (m.sehnal@mu.turnov.cz, telefon 481 366
159) či na www.mzp.cz nebo www.ispop.cz.

Ing. Milan Sehnal, 
odbor životního prostředí

Poplatek za odpady
v roce 2014
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozor-
ňuje občany, že od ledna 2014 se poplatek za
svoz komunálního odpadu nemění a zůstává ve
výši 660 Kč za osobu na jeden rok. Občané jej
mohou uhradit na následujících místech:

1) Na Městském úřadu Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kance-
lář č. 202. V pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek
od 8.00 do 13.00 hodin. Na uvedeném místě je
možné také uplatnit úlevu a předložit potřebné

doklady, případné vyřešit nedoplatky či dohod-
nout si splátky.

2) V Regionálním turistickém informačním
středisku na náměstí Českého ráje, v pondělí až
pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00
hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Na tomto
místě je možné poplatek uhradit pouze do 31. 3.
2014! 

3)Bezhotovostní platbou na účet města Turnov
č. 50032-1263075359/0800. Pro správné zařaze-
ní úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilní-
ho symbolu. Ten získají občané od správce poplat-
ku na e-mailu: d.frendlovska@mu.turnov.cz nebo
na telefonním čísle 481 366 214. Tento variabilní
symbol zůstává stejný i pro platby v následujících
letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají:
A) poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 75

a více let věku
B) poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší

3 let věku
C) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě

předložení průkazu
D) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni bě-

hem studia mimo své trvalé bydliště (nutno dolo-
žit potvrzení ze školy, případně i dokladu o ubyto-
vání)

Splatnost poplatku:
U jednorázové platby je splatnost poplatku do

31. 3. 2014. V případě rozdělení do dvou splátek je
splatnost l. části do 31. 3. 2014 a 2. části do 30. 9.
2014. V případě neuhrazení poplatku nebo jeho
části do konce roku 2014 jej může správce poplat-
ku zvýšit až na trojnásobek.

Zároveň upozorňujeme, že od začátku roku
2014 je spuštěn nový systém, kdy tříděním recyk-
lovatelných odpadů a jejich pytlovým svozem mo-
hou občané ušetřit na poplatku za odpady. Více in-
formací najdete na www.turnov.cz.

Drahomíra Fredlovská, finanční odbor

Televize Turnov

Již pátým rokem je pro občany Turnova k dis-
pozici se svými smyčkami 24 hodin denně tele-
vizní zpravodajství Televize Turnov. 

Kanál TVT – TELEVIZE TURNOV vám přiná-
ší na prestižním webu BONUS TV a také na inter-
netových stránkách radnice www.turnov.cz  zají-
mavé reportáže o dění ve městě.

Relace z 1. prosince 2013 přináší reportáže
o těchto tématech: 

1. Od 13. do 15. prosince oživí turnovský ad-
vent tradiční vánoční trhy.

2. Slevy na poplatcích za odpady jejich tříděním
navrhuje Turnovská koalice zejména pro velké by-
tové domy až do úplného vynulování roční povin-
nosti.

3. Liberecký hejtman věnoval jeden den Turno-
vu a setkáním s jeho obyvateli.

4. Turnovská hvězdárna obnovuje provizorní pro-
voz i bez dlouho připravované rekonstrukce.

Relace z 15. prosince 2013 informuje ve
svých reportážích o tématech:

1. Vánoční pozdrav a novoroční poselství adre-
sují divákům televize města Turnova jeho předsta-
vitelé. A také náměstkyně hejtmana Libereckého
kraje, nedávná starostka Turnova Hana Maierová.

2. Turnovští občané se v roce 2013 ukázali jako
nejštědřejší sponzoři dárků pro děti v dětských
domovech.

3. Turnovské vánoční trhy v novém rozmístění
ve středu města přinesly řemeslu tradičně bohaté
nákupní možnosti i kulturní nabídku.

4. S novým rokem se městská Panochova
nemocnice v Turnově změní na pobočku Krajské
nemocnice Liberec.

5. Ceny vody se v Turnově zdražují. Magická
hranice 100 korun za kubík nebude však v roce
2014 překročena.

6. Vyznavači orientačního běhu z celé České re-
publiky bilancovali a odměňovali uplynulou sezó-
nu na galavečeru v Turnově.

ãtvrtek 30. ledna 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17.00 hodin ve velkém sále KC Stfielnice

Více zpráv a aktuální informace naleznete na 
www.turnov.cz


