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Podklady na zasedání ZM dne: 24. dubna 2014 
 

Název materiálu:  8.2 Výsledky ankety o problémech 

města z Fóra Zdravého města 

 
Předkládá: Mgr. Otakar Špetlík – zodpovědný politik projektu Turnov – Zdravé město a 

místní Agenda 21 

Vypracoval: Bc. Radek Drašnar – koordinátor projektu Turnov – Zdravé město a místní 

Agenda 21 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Otakar Špetlík, Bc. Radek Drašnar 

 

Předložení materiálu uloženo: kritérii Místní agendy 21 

 

Přílohy: č. 1 – Výsledky ankety „Problémy města Turnova 2014“ 
  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v:  ------ 

 

Vztah k rozpočtu města: ----- 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Dne 17. února 2014 se konalo veřejné Fórum Zdravého města Turnova, jehož uspořádání určují 

kritéria místní Agendy 21. Na fóru byly občany definovány problémy, které vzešly z diskuze 

nad tématy u jednotlivých pracovních stolů. Následně byly tyto problémy ověřovány anketou, 

která probíhala v termínu 3. – 31. března 2014. Anketu organizačně zajišťoval koordinátor 

projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21 Bc. Radek Drašnar. 

Anketní lístky byly k dispozici a mohly být odevzdány do označených schránek na celkem 

devíti místech Turnova, byly také ke stažení na internetových stránkách města Turnova a 

vyplněné je bylo možné zasílat elektronicky na adresu r.drasnar@mu.turnov.cz. 

Anketa byla zpracována a vyhodnocena, její výsledky budou v nejbližším možném termínu 

zaneseny do systému DataPlan na stránkách Národní sítě zdravých měst a bude z nich 

zpracován komunitní plán Turnova pro období 2014 – 2015. Výsledky ankety také budou 

zveřejněny v místním tisku a informace o nich se objeví v relaci městského rozhlasu a relaci 

Televize Turnov. 

Zastupitelstvu města Turnova jsou předloženy výsledky této ankety. 

 

 
 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí výsledky ankety „Problémy města Turnova 2014“, kterou byly 

ověřeny problémy města, definované občany na Fóru Zdravého města dne 17. 02. 2014.  
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Vyhodnocení ankety „Problémy města Turnova 2014“ 
 

 Ankety „Problémy města Turnova 2014“ si kladla za cíl ověřit či vyvrátit problémy definované 
občany na Fóru Zdravého města Turnova dne 17. února 2014. Uskutečnila se v termínu 3.-31. března 2014.  

Anketní lístky byly občanům k dispozici a bylo možné je odevzdat do označených schránek na devíti 
místech Turnova: 
  1)    v podatelně městského úřadu 

2) v Regionálním turistickém informačním centru 
3) v Panochově nemocnici Turnov 
4) v Městské knihovně Antonína Marka Turnov 
5) ve sportovní hale TJ Turnov 
6) ve sportovní hale TSC 
7) v recepci Kulturního centra Střelnice 
8) na poště Turnov 1 
9) na poště Turnov 2 
Anketní lístky také bylo možné stáhnout si z internetových stránek města Turnova, a také bylo možné je 
vyplněné odeslat elektronicky na adresu r.drasnar@mu.turnov.cz. 
 

Celkově bylo odevzdáno ke zpracování 472 anketních lístků, 414 jich bylo platných, 58 neplatných. 

Za platné anketní lístky byly považovány ty, na nichž: 

a) byly označeny dva předdefinované problémy 

b) byl označen alespoň jeden předdefinovaný problém 

c) byl označen alespoň jeden předdefinovaný problém a připojen další problém dle mínění ob-

čana 

Jako neplatné byly vyhodnoceny anketní lístky, na kterých: 

a) byl označen jen jeden předdefinovaný problém 

b) bylo označeno více předdefinovaných problémů než dva 

c) nebyl označen žádný předdefinovaný problém, ale byl pouze uveden další problém dle mí-

nění občana 

d) nebylo nic označeno 
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Tabulka č. 1 a graf č. 1 ukazují, kolik bylo na jednotlivých sběrných místech odevzdáno anketních 

lístků: 

 

tabulka č. 1  - statistika 

MÍSTO CELKEM PLATNÉ NEPLATNÉ 

MÚ – e-mail 9 8 1 

Podatelna 31 31 0 

Pošta 1 157 132 25 

Pošta 2 66 45 21 

TSC 5 3 2 

TJ 85 82 3 

KCT 15 14 1 

PNT 28 26 2 

MKAMT 21 19 2 

RTIC 55 54 1 

celkem 472 415 58 

 

graf č. 1- statistika 
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Na Fóru Zdravého města dne 17. února diskutovali obyvatelé u 10 tematických stolů: 

1) Městský úřad a občan 

2) Občanská vybavenost, investice města 

3) Podnikání, cestovní ruch 

4) Sociální problematika a prevence, bydlení 

5) Územní plánování, doprava 

6) Kultura, sport, volný čas 

7) Školství a vzdělávání 

8) Zdravý životní styl, prevence, zdravotnictví 

9) Životní prostředí a ochrana přírody 

10) Názory mladých 

 

Z každého tematického stolu byly definovány dva nejzásadnější problémy, které byly následně 

poslány k ověření v anketě: 

           
Pořadí problémů definovaných na Fóru Zdravého města 

1. Nedostatečná regulace průmyslových zón, zejména té na Vesecku, v nově vznikajícím      územím 

plánu. Požadavek na regulaci průmyslové zóny Vesecko min. v rozsahu stávajícího regulačního 

plánu. 

2. Finanční podpora tísňové péče pro seniory Turnova 

3. Vyřešit odvodnění Palachovy ulice (vpustě + práh + obrátka) 

4. Přístup k nákupnímu centru Lidl a Kontakt 

5.-6. Komunitní centrum volnočasových aktivit a knihovnu zařadit do investičních priorit 

5.-6. Zlepšení nedělních spojů MHD 

7.Přístavba a vnitřní rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici vedoucí ke vzniku multifunkčního centra 

8.Kouření dětí a problematika drog u mládeže v městském parku, prodej alkoholu a tabákových 

výrobků mladistvým 

9.-11.Nízká pohybová aktivita populace (včetně dětí) 

9.-11.Nestavět zimní stadion 

9.-11.Knihovna a její budoucnost 

 

12.-13.Provozní doba heren a restaurací, kdy neukáznění občané opouštějí tato zařízení v ranních 

hodinách 

14.-15.Odstranit vlhkost v ZŠ Žižkova, ZŠ 28. října, v ZŠ Skálova 

16.Bydlení pro osoby sociálně vyloučené 

17.-18.Nedostatečná komunikace mezi podnikateli a absolventy středních a vysokých škol 

17.-18.Prověřit možný vliv exhalací z průmyslové zóny Vesecko na vodní zdroje 

19.Zápach z Juty 

20.Parkování na sídlištích 
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Následující tabulka č. 2 seznamuje s problémy definovanými na Fóru Zdravého města a uvedenými 

na anketních lístcích dle abecedního pořádku. Spolu s tabulkou pak graf ukazuje, kolik který 

problém obdržel v anketě hlasů a na jakém celkovém místě se umístil. 

 

Tabulka č. 2 

Problém Počet 
Celkové 

umístění 

Bydlení pro osoby sociálně vyloučení 24 11. – 13. 

Finanční podpora tísňové péče pro seniory Turnov 9 18. – 19. 

Knihovna a její budoucnost 24 11. – 13. 

Komunitní centrum volnočasových aktivit a knihovnu zařadit do 

investičních priorit 
23 14. 

Kouření dětí a problematika drog u mládeže v městském parku, 

prodeje alkoholu a tabákových výrobků mladistvým 
73 4. 

Nedostatečná komunikace mezi podnikateli a absolventy středních 

a vysokých škol 
9 18. – 19. 

Nedostatečná regulace průmyslových zón, zejména té na Vesecku, 

v nově vznikajícím územním plánu. Požadavek na regulace 

průmyslové zóny Vesecko min. v rozsahu stávajícího regulačního 

plánu 

87 2. 

Nedostatek záchytných parkovišť z hlediska cestovního ruchu 29 8. 

Nestavět zimní stadion 102 1. 

Nízká pohybová aktivita populace (včetně dětí) 24 11. – 13. 

Odstranit vlhkost v ZŠ Žižkova, ZŠ 28. Října, v ZŠ Skálova 25 10. 

Parkování na sídlištích 81 3. 

Prověřit možný vliv exhalací z průmyslové zóny Vesecko na vodní 

zdroje 
64 5. 

Provozní doba heren a restaurací, kdy neukáznění občané opouštějí 

tato zařízení v ranních hodinách 
16 17. 

Přístavba a vnitřní rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici vedoucí ke 

vzniku multifunkčního centra 
28 9. 

Přístup k nákupnímu centru Kontakt a k Lidlu 44 6. 

Vyřešit odvodnění Palachovy ulice (vpusti + práh) a obrátku (slepou 

část) 
17 16. 

Zápach z Juty 19 15. 

Zlepšení nedělních spojů MHD 5 20. 

Zrušit městskou policii z důvodu nepořádku v ulicích 40 7. 
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Graf č. 2 

 
 

Soupis problémů, na kterých se shodli účastníci Fóra Zdravého města a respondenti ankety: 

Pořadí na Fóru  - F = Fórum 

Pořadí v anketě - A= anketa 

 

1) Nedostatečná regulace průmyslových zón, zejména té na Vesecku, v nově vznikajícím 

územním plánu. Požadavek na regulaci průmyslové zóny Vesecko minimálně v rozsahu 

stávajícího regulačního plánu (F=1., A=2.) 

2) Nestavět zimní stadion (F=9.-11., A=1.) 

3) Přístup k nákupnímu centru Kontakt a Lidl (F=4., A=6.) 

4) Kouření dětí a problematika drog u mládeže v městském parku, prodej alkoholu a 

tabákových výrobků mladistvým (F=8., A=4.) 

5) Přístavba a vnitřní rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici vedoucí ke vzniku multifunkčního 

centra (F=7., A=9.) 

 

(V ostatních případech se pořadí do 10. místa z fóra a ankety „nepotkalo“) 

 

 

Z problémů definovaných na Fóru Zdravého města a problémů ověřených anketou bude pak 

sestaven komunitní plán. 

 

Na anketních lístcích měli občané možnost uvést ještě další problém, který v Turnově vnímají: 

 státní policie 

 nákupní centrum – Albert, Tesco, Spar atp. 

 chybějící dětské hřiště = zahrada pro děti z mateřské školy 28. Října 

 nájezd Ohrazenice – sjezd Fučíkova (výstavba) 

 další multifunkční sportovní hala – 2 jsou nedostačující 

 parkování podél chodníku v úseku od „Raka“ po restauraci  V zatáčce 

 parkování na komunikaci v ul. Ant. Dvořáka (úsek od „Raka“ po restauraci V zatáčce) 

 chybí pravidelné trhy regionálních výrobků v centru města 

 zaúkolovat a kontrolovat městskou policii 

 zimní úklid schodů u Svěrácké brány 

 nedostatečná vánoční výzdoba na náměsti a v centru města 

 chodník od pneuservisu Na Kamenci směrem do města, napravit havarijní stav komunikací a 

chodníků v některých částech Turnova (např. Výšinka Na Kamenci) 
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 špatné chodníky – opravit 

 Nepřipojení všech objektů v Turnově na kanalizaci. Nespravedlivost, že někdo je připojen a 

musí být a nemůže se odpojit i kdyby chtěl a někdo se zatím nepřipojil a nikdo ho k tomu 

nenutí a my co jsme připojeni musíme za ty co nejsou připojeni platit dražší vodu – viz. 

Objekty Na Kamenci např. ulice Třešňová a určitě se najdou i další – co to prověřit a přinutit 

lidi se připojit a voda se nemusí zdražovat jelikož se vybare více peněz. 

 ruch z dálničního průtahu 

 dopravní zatížení centra + neukázněnost chodců 

 dopravní ruch v centru 

 úprava u mostu na Přepeřskou naproti ČSAD – zničeno po výkopových pracích = vyhozené 

peníze 

 výsadba – Přepeřská sídliště – 2/3 rostlin uhynulých, plevel = vyhozené peníze, děs firma 

„Výkrut“ 

 nedostatek financí pro sport 

 oprava budov TSC Turnov 

 předražená voda a svoz odpadu 

 přímý spoj autobusu Bukovina – Žižkova škola 

 drahá voda 

 neopravené a nedokončené chodníky a místní komunikace 

 nezájem Turnova o turistický ruch o víkendech 

 otevření obchodů jen do 17:00 hodin, uzavřené obchody po 17:00 hodině i dříve 

 prověřit přiměřenost blokových pokut udělovanách městskou policií u drobných přestupků 

 totální blbost zrušit městskou policii, vždyť to nestíhají – jenom posílit! 

 hřiště v městském parku za Žlutou ponorkou je v případě vlhka na blátě, doporučuji vysypat 

kamínky 

 vlak a hluk 

 zateplit západní stěnu domučp. 1001 

 převedení provozu z Hluboké ulice a náměstí Českého ráje, průtah dopravy městem, řešení 

dopravy centrem města, velmi zvýšená doprava, zejména v centru města (Hluboká ulice) 

 postavit koupaliště v Dolánkách 

 herny zrušit úplně 

 zápach kejdy v letní sezóně 

 stavět zimní stadion 

 nedostatek financí na školách 

 popelnice zabírají místo pro parkování automobilů na sídlištích 

 Zavřít kavárnu Panorama, majitel tam dělá diskotéky v létě venku, lidi nemůžou spát. 

Policie s tím nic nedělá, jsou kamarádi. 

 nedostatek veřejných WC na trase náměstí – nádraží a náměstí – zastávka Turnov-město 

 špatná MHD celkově 

 Mašov – náves, škola 

 chodník na mostě u rychlostní silnice, zápach v podchodu u Penny vždy před deštěm 

 NE Maškovce – bazénu! 

 financování budoucího provozu areálu v Maškově zahradě 

 tato anketa je ubohost 

 oprava vozovky v Přepeřské ulici pod železniční tratí (viaduktem) 

 zbourat budovu Telecomu a postavit místo ní parkovací dům 

 není využito centrum – masna a okolí, v centru obchodní dům a ne pilu 

 zimní úklid + údržba schodů u Svěrácké brány 

 Co staré kino Na Trávnici! Nejsou popelnice na bio. 
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 nepořádek v ulici k autobusovému nádraží, na břehu Jizery u parkoviště kamionů 

 využití peněz z hazardu 

 MHD zdarma! Proč nejsou biopopelnice? 

 naučit se hospodařit, ne zvyšovat poplatky a daně 

 biopopelnice + MHD zdarma! 

 Parkování nákladních vozů ve středu města, mizerná dlažba v palackého ulici – nadměrný 

hluk. 

 Jak má senior bez auta odvézt vyřazené věci na Vesecko? Má město na odvoz auto? 

 chybějí zubaři (3x) 

 bezpečí dětí v podchodu na Daliměřicích 

 Chtělo by to průmyslovou zónu Vesecko odstínit výsadbou vysokých stromů nebo 

protihlukovou stěnou. Zvlášť v noci je hluk a to ještě nejede Kamax naplno! 

 Ontex by si měl konečně vyřešit odpadové hospodářství. Dává použité palety 

zaměstnancům, naši ohleduplní sousedé jimi mají obloženou celou zahradu a trápí nás jejich 

řezáním v hustě obydlené části už více než 15 let (nakládání s odpady bod 5.5). 

 vyřešit vjezd na obchvat v Ohrazenicích 

 chybí dřevěná lávka přes potok pod sídlištěm Přepeřská – Nudvojovice 

 Vyřešení dopravních problémů v Turnově, tj. nájezd na průtah z Fučíkovy ulice nebo 

Ohrazenic. Nákupní centrum v oblasti benzínové čerpací stanice Kontakt u Antolina nebo 

v oblasti Ohrazenic. 

 zvýšit kvalitu straování ve školách a v nemocnici 

 

 

Zpracoval: Bc. Radek Drašnar, koordinátor projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21 

 

 


