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Předložení materiálu uloženo: ----- 
 

Přílohy: č. 1 – TOP 11 problémů města Turnova 

          č. 2 -  Anketní lístek  

          č. 3 -  Výsledky ankety (počtu hlasujících a hlasů)   
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:  ----- 

 

Projednáno v: Parlamentu mladých města Turnova 

 

Vztah k rozpočtu města: ----- 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Z Fóra zdravého města Turnova dne 3. dubna 2012 vzešel požadavek od mladých lidí, studentů 

středních turnovských škol, aby vedení města respektovalo jejich názory na dění ve městě a 

bralo je vážně. Z tohoto popudu začal 16. ledna 2013 pracovat Parlament mládeže města 

Turnova, který tvoří zástupci nejvyšších ročníků základních a středních škol z Turnova.  

17. prosince 2013 se uskutečnilo Studentské fórum organizované Parlamentem mládeže města 

Turnova za podpory Národní sítě zdravých měst, jíž je Turnov členem. V rámci této akce byla u 

sedmi kulatých stolů diskutována aktuální témata. Zde bylo vytipováno 11 základních 

problémů, které trápí současnou mládež v Turnově. 

Těchto 11 problémů bylo v závěrečně části fóra ohodnoceno účastníky. Výsledky tohoto 

hlasování jsou v příloze číslo 1 tohoto dokumentu. 

Podle metodického materiálu Národní sítě zdravých měst byly následně výsledky Studentského 

fóra ověřeny pomocí ankety na středních školách a v posledních ročnících základních škol. 

Anketní lístek je přílohou číslo 2.  

      Ankety se zúčastnilo 1308 studentů. Výsledky jsou zpracované v příloze číslo 3. 

 

      Výsledkem celého snažení Parlamentu mládeže jsou tyto ověřené problémy turnovské mládeže: 

 



 

V rámci ankety byl definován ještě tento problém, který se několikrát opakoval, ale je 

neověřený anketou: 

 Návaznost městské hromadné dopravy na veřejnou (s ohledem na konce výuky 

škol) 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí výsledky Studentského fóra konaného dne 17. prosince 2013. 

 

 

Příloha č. 1  - výsledky Studentského fóra ze 17. 12. 2013 

 

TOP 11 PROBLÉMŮ MĚSTA TURNOVA 

1) Častější intervaly MHD – 12 

2) Studentské slevy na akce (vč. Maturitních plesů) - 10 

3) Úprava a čistota toalet – 4 

3) Free wifi – 4 

3) Knihovna – přesun do lepších prostor a delší otevírací doba - 4 

6) Oprava silnic ve městě - 3 

7) Zastřešení zimního stadionu - 1 

7) Více laviček - 1 

7) Zpřístupnění sportovních areálů o prázdninách - 1 

10) Zlepšení stavu terminálu (bus) - 0 

11) veřejné osvětlení (Zborovská) - 0 
 

 

Příloha č. 2 – vzor anketního lístku 

 
Milí studenti, 
v prosinci vzniklo z iniciativy Parlamentu mládeže Města Turnova Fórum pro studenty, celkem se zde sešlo 
kolem stovky studentů a následně bylo společně vybráno TOP 11 problémů Turnova, které nás, trápí. 
Formou této ankety Vás prosíme o spolupráci – z následujícího seznamu vyberte dva body, která Vás nejvíce 
tíží a jejich čísla napište dolů na určené místo. Po sečtení všech lístků bude pořadí předáno vedení města 

Problém Výsledky 

fóra 

(umístění) 

Výsledky 

veřejnosti 

(umístnění) 

Celkem 

(součet 

umístnění) 

Pořadí 

1. Příliš dlouhé intervaly městské 

dopravy 

1 3 4 1. 

2. Studentské slevy 2 2 4 1. 

4. Wi-fi 3 1 4 1. 

3. Kvalita a čistota veřejných 

toalet 

3 8 11 4. 

6. Špatný stav komunikací 6 5 11 4. 

5. Otvírací doba knihovny 3 9 12 6. 

8. Málo veřejných laviček 7 6 13 7. 

10. Terminál (značení, WC, 

lavičky) 

10 4 14 8. 

9. Nepřístupné sportoviště 7 10 17 9. 

11. Veřejné osvětlení 10 7 17 9. 

7.Problém se zastřešením zimního 

stadionu 

7 11 18 11. 



Turnova a zveřejněno na stránkách Parlamentu mládeže Města Turnova www.pmmt.cz. Město Turnov se 
pak bude výsledky této ankety zabývat. 
Zároveň si vás touto cestou dovolujeme pozvat na Fórum zdravého města Turnova, kde bude pro mládež 
připraven diskuzní stůl. Uskuteční se už 17. 2. 2014 od 16:00 v KC Střelnice. 
Vaše připomínky nebo další problémy rádi uvítáme na emailu info@pmmt.cz. 

1. Příliš dlouhé intervaly městské hromadné dopravy 
2. Město Turnov neposkytuje studentské slevy na akce, především maturitní plesy 
3. Kvalita a čistota veřejných toalet je nedostačující 
4. Ve městě bych chtěl více míst s Wi-Fi zdarma 
5. Městská knihovna by měla být přesunuta do lepších prostor a měla by se prodloužit její otevírací 

doba 
6. Špatný stav veřejných komunikací a dopravní obslužnosti ve městě 
7. Mám problém se zastřešením zimního stadionu  
8. Málo veřejných laviček ve městě 
9. Sportovní areály ve městě nejsou veřejnosti zpřístupněny o prázdninách 
10. Nelíbí se mi stav terminálu (špatné značení WC, prší na lavičky, …) 
11. Do některých ulic bych požadoval více veřejného osvětlení (Zborovská, …) 

Nejvíce mě trápí tyto dva problémy (uveďte jejich čísla): ______ a ______ 

Děkujeme za Vaši spolupráci. Výsledky můžete sledovat na www.pmmt.cz. 

Parlament mládeže Města Turnova 

 

 

Příloha č. 3 – výsledky ankety (ověření u studentů turnovských škol) 

 
 

ČÍSLO            POČET     %  

PROBLÉMU HLASUJÍCÍCH    HLASUJÍCÍCH POŘADÍ 

 

4   335   25,61% 1  

2   183   13,99% 2  

1   179   13,69% 3  

10   145   11,09% 4  

6   109     8,33% 5  

8     94     7,19% 6  

11     76     5,81% 7  

3     58     4,43% 9  

5     54     4,13% 8  

9     48     3,67%        10  

7     27     2,06%        11 

CELKEM         1308  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


