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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 19. srpna 2021  

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Přítomni: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš 

Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 

Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, David Schindler, 

Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Petr Záruba 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 

 

Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Roubiček, Daniela Weissová 

 

Ing. Zbyněk Miklík, Daniela Weissová 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Ing. Jiří Kovačičin, Mgr. Jaromír Frič 

 

Přítomni 2 občané 
 

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 

Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné záznam zhlédnout na 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html. Zastupitelé i přihlížející 

občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

Do programu jednání byl navíc zařazen bod "Odkoupení pozemku Myšina, k. ú. Turnov" jako bod č. 7 a bod 

"Realizace akce - Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky" jako bod č. 8. 

 

Usnesení ZM č. 229/2021 

ZM souhlasí  

s navrhovaným programem jednání včetně nově zařazených bodů. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

 

 

 

 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 
 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke                                                                                  17:00 – 17:05      

Ostatní 

2. 

3. 

Složení slibu zastupitele   

Volba člena rady města 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:05 – 17:25      

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Prodej pozemku p. č. 3/5, k. ú. Mašov u Turnova Ing. Tomáš Hocke                                                                                                                                                     17:25 – 17:45      

5. Prodej části pozemku p. č. 1296 k. ú. Mašov u Turnova                                                                             

6. 

 

7. 

8. 

 

Přehled výběrových řízení Města Turnova od 1. 1. 2021 do 30. 6. 

2021 

Odkoupení pozemku Myšina, k. ú. Turnov – přidaný bod 

Realizace akce - Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a 

tůňky – přidaný bod 

       

Záležitosti odboru správního 

9. Přejmenování části ulice "Nad Šetřilovskem" v lokalitě Turnov-

Hruštice, stávajících ulic v lokalitě Turnov-Károvsko a 

pojmenování nového veřejného prostranství u nádraží 

Ing. Tomáš Hocke                                                                            17:45 – 18:00     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10. Změna členství ve výboru pro sport Mgr. Jana Svobodová                                                                            18:00 – 18:10     

11. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Ostatní 

12. 

13. 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

 

Dar pro Svazek obcí Podbořansko 

Úprava obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/2018 

Obecně závazné vyhlášky - stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství + místní poplatek za obecní systém 

odpadového hospodářství 

Příspěvky občanů 

 

 

Ing. Tomáš Hocke 

Mgr. Michal Loukota 

Mgr. Jana Svobodová 

 

 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                

 18:10 – 18:55 

 

  

 

 

18:55 – 19:00     

  

2. Složení slibu zastupitele   
 

Rozprava:  

Dne 26. července 2021 ve večerních hodinách zemřela PhDr. Hana Maierová. Emeritní místostarostka a starostka 

města Turnova, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, aktivní radní a zastupitelka města. 

Na základě zákona o obcích se novým zastupitelem stal dne 27. července 2021 pan Petr Záruba. Osvědčení o tom, že 

se stal členem zastupitelstva města, mu bylo předáno radou města dne 11. srpna 2021. Na tomto zastupitelstvu složí 

slavnostní slib zastupitele. 

 

 

3. Volba člena rady města   
 

Rozprava:  

V souvislostí s úmrtím zastupitelky a radní paní Hany Maierové je nutné dovolit i nového člena rady města. Proto je 

potřeba učinit volbu nového člena rady města. 

 

Návrh složení volební komisi: Mgr. Jaromír Frič, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Pavel Mlejnek. 

Komise ze svého středu volí předsedu volební komise, kterým se stal Mgr. Jaromír Frič. 

 

Paní Hana Maierová byla zvolena radní za Nezávislý Blok.  

Nezávislý blok společně s dalšími koaličními stranami navrhuje pro volbu nového člena rady města pana zastupitele 

Karla Jiránka.  

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 230/2021 

ZM zvolilo  

volební komisi ve složení Mgr. Jaromír Frič, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Pavel Mlejnek. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 231/2021 

ZM schválilo  

tajnou volbu člena rady města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 232/2021 

ZM zvolilo  

pana Karla Jiránka členem Rady města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

 

  

4. Prodej pozemku p. č. 3/5, k. ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  

Předkládáme zastupitelstvu města návrh na prodej pozemku 3/5, k. ú. Mašov u Turnova. 

Při kontrole městských pozemků OSM zjistil, že pozemek p. č. 3/5 – zahrada, o zapsané výměře 7 m2, v k. ú. Mašov 

u Turnova, obec Turnov, užívají manželé xxxxxxxxxx. Pozemek se nachází mezi pozemky ve vlastnictví paní 

xxxxxxxx - p. p. č 4/1, p. č. St. 4, p. p. č. 1313/3, a stavbou č. p. Mašov č. p. 8, která je součásti pozemku p. č. St. 4, 

a pozemkem p. č. 3/2 u sokolovny v Mašově. Pozemek je dle územního plánu pozemek určen pro sportoviště a 

rekreační plochu. Písemně (prosinec 2020) byl paní xxxxxxx nabídnut pronájem pozemku za 5 Kč/m2/rok nebo 

odkoupení pozemku za 500 Kč/m2.  

Při místním šetření paní xxxxxxxx projevila zájem o odkoupení pozemku. Kupní cena pozemku je v souladu 

s orientačními cenami pozemků schválenými RM 10. 6. 2020, usnesení RM č. 370/2020, 500 Kč/m2, tj. 3.500 Kč.  

Kupující bude hradit správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 233/2021 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 3/5 - zahrada o výměře 7 m2, k. ú. Mašov u Turnova, do vlastnictví vlastníka pozemků p. č. 

4/1, p. p. č. St. 4, k. ú. Mašov u Turnova, obec Turnov, za kupní cenu ve výši Kč 3.500,-, která je v daném místě a 

čase cenou obvyklou. Poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí hradí kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

5. Prodej části pozemku p. č. 1296 k. ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  

Předkládáme zastupitelstvu města žádost o prodej části pozemku v k. ú. Mašov u Turnova. Jedná se o pozemek 

v katastru nemovitostí zapsaný jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, ležící v zastavěném 

území obce, dle územního plánu plocha účelové komunikace.  

V dubnu t. r. požádala společnost MEANDER PROJEKT, s. r. o., zastupující investora pana xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxx, o prodej části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova o výměře 309 m2.  Pan Bádal je 

investorem stavby rodinného domu na pozemcích p. č. st. 239, p. č. 312/1 a 311/2, vše k. ú. Mašov u Turnova. 

Důvodem pro koupi části pozemku je vytvoření sjezdů z pozemku p. č. 312/1 na komunikaci na pozemku p. č. 1296, 

ve vlastnictví města Turnov.  

Odbor správy majetku doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku za podmínek:  

- vypracování geometrického plánu pro oddělení pozemku na náklady žadatele  

- vytyčení opěrných zdí v terénu před jejich výstavbou a předání vytyčovacího protokolu zástupci města 

Turnov, OSM, na náklady žadatele  

- kupní cena je stanovena dle tabulky orientačních cen pozemků schválené RM 10. 6. 2020, usnesení RM 

370/2020, jako cena v místě a čase obvyklá pro pozemky dopravní infrastruktury – plochy účelové 

komunikace Kč 22.500,-  (tj. 100 Kč/m2) 
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- žadatel hradí poplatek za návrh vkladu práva do katastru nemovitostí 

RM Turnov na svém jednání dne 14. 7. 2021 schválila záměr prodeje části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u 

Turnova o výměře 225 m2 za cenu 100 Kč/m2
. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 234/2021 

ZM schvaluje  

prodej části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova o výměře cca 225 m2 do vlastnictví majitele sousedních 

pozemků p. č. St. 239, a p. č. 312/81 a 311/2, vše k. ú. Mašov u Turnova za kupní cenu 100 Kč/m2, která je v daném 

místě a čase cenou obvyklou. Kupující bude hradit geodetické zaměření a poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

6. Přehled výběrových řízení Města Turnova od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021   
 

Rozprava:  

V příloze vám předkládáme přehled výběrových řízení Města Turnova jako zadavatele, která byla zrealizována v 

období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 235/2021 

ZM bere na vědomí  

přehled zrealizovaných výběrových řízení Města Turnova za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

7. Odkoupení pozemku Myšina, k. ú. Turnov   
 

Rozprava:  

Předkládáme radě města návrh na odkoupení pozemku v údolí řeky Jizery, v části zvané Myšina. Jedná se o 

pozemek na břehu řeky Jizery cca 350 m po proudu řeky od areálu U Zrcadlové kozy a leží na něm přístupová cesta 

okolo řeky.  Pozemek je veden jako trvalý travní porost o výměře 3457 m2, dle územního plánu je pozemek jako 

plocha zeleně sídelní a přírodního charakteru. Pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví města, z jedné strany do 

ohraničuje řeka, z druhé skalní stěna. Pozemek je prodáván prostřednictvím realitní kanceláře. Kupní cena pozemku 

požadovaná prodávajícím je Kč 295.000,-, tj. 85 Kč/m2.  

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 236/2021 

ZM schvaluje  

odkoupení pozemku p. č. 2830, k. ú. Turnov za cenu 85 Kč/m2. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

 

8. Realizace akce - Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky   
 

Rozprava:  

Na zastupitelstvu města 25. 3. 2021 byl předložen záměr na pokračování revitalizace městského parku U letního 

kina, který navazuje na akci přivedení užitkové vody z přepadu vodojemu od Alzheimer centra do městského parku. 

Záměr byl projednán a podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj bylo schváleno zastupitelstvem. V dubnu 2021 byla 

úspěšně podána žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Životní prostředí a 

zemědělství, program 8.6 Podpora retence vody v krajině. V červnu byl projekt "Městský park Turnov-Etapa 4a-

Jezírko a tůňky" Libereckým krajem finančně podpořen ve výši 720.000 Kč. Předpokládají se celkové náklady ve 

výši 1.444.333 Kč.  

Projekt řeší vybudování jezírka (větší tůně) a dvou menších tůní na potůčku v městském parku za účelem zadržení 

vláhy a její větší retence do půdy v parku. 
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Původně byla realizace akce plánována na rok 2022, ale protože se budou v roce 2022 konat oslavy 750. výročí 

založení města, rádi bychom tuto akci zrealizovali ještě v tomto roce 2021. Financování akce bude zařazeno do 

rozpočtové změny č. 4, která se chystá na v září.  

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 237/2021 

ZM schvaluje  

zahájení realizace akce "Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky" v tomto roce 2021 a zařazení finančního 

krytí do rozpočtové změny č. 4. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/1] 

 

  

9. Přejmenování části ulice "Nad Šetřilovskem" v lokalitě Turnov-Hruštice, stávajících ulic v lokalitě Turnov-

Károvsko a pojmenování nového veřejného prostranství u nádraží   
 

Rozprava:  

V tomto materiálu Vám předkládáme návrh na změnu názvu 3 ulic v lokalitě Hruštice a Károvsko a zároveň návrh 

na pojmenování veřejného prostranství v lokalitě Turnov II. 

 

Diskuse: p. Polášek, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Jaký je důvod, že se neprotáhne ulice Františka Záhorky?; Mám raději, když se ulice jmenují od 

křižovatky ke křižovatce, než když jsou dlouhé ulice pod jedním názvem, je to přehlednější. 

 

Usnesení ZM č. 238/2021 

ZM ruší  

název ulice "Nad Šetřilovskem" na pozemcích p. p. č. 1004/1 a na části p. p. č. 1003/1  v části města Turnov-

Hruštice. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 239/2021 

ZM schvaluje  

pojmenovat komunikaci na p. p. č. 1004/1 a na části p. p. č. 1003/1  v části města Turnov-Hruštice názvem Plk. 

Františka Fryče a komunikaci na p. p. č. 992/16, 995/3 a na části p. p. č. 991/10 a 1003/1  v části města Turnov-

Hruštice názvem Na Pramenech. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 240/2021 

ZM ruší  

název ulice "T. G. Masaryka" na pozemcích p. p. č.  2921/41, 2921/27, 2915/10, 2934/72, 2934/74, 2934/75, 

2940/41, 2940/45, 2940/47 a na části p. p. č. 3909 v části města Turnov-Károvsko. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 241/2021 

ZM schvaluje  

pojmenovat komunikaci na p. p. č.   2921/41, 2921/27, 2915/10, 2934/72, 2934/74, 2934/75, 2940/41, 2940/45, 

2940/47 a na části p. p. č. 3909 v části města Turnov-Károvsko názvem Jaroslava z Hruštice. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 242/2021 

ZM ruší  

název ulice "Legionářů" na pozemku p. p. č.  2940/8 v části města Turnov-Károvsko. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 243/2021 

ZM schvaluje  

pojmenovat komunikaci na p. p. č.   2840/8 v části města Turnov-Károvsko názvem Plk. Čestmíra Šikoly. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 244/2021 

ZM schvaluje  

pojmenovat park v lokalitě u nádraží v Turnově na p. p. č. 2600/1 na Park T. G. Masaryka. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

10. Změna členství ve výboru pro sport   
 

Rozprava:  

Předseda Výboru pro sport Zastupitelstva města Turnov, pan Jiří Mikula, přijmul rezignaci pana Mgr. Filipa Stárka, 

zástupce spolku Tělovýchovná jednota Turnov z. s. na členství ve výboru. Nově navrhuje jmenovat členem výboru 

předsedu spolku Tělovýchovná jednota Turnov z. s. pana Tomáše Mareše. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 245/2021 

ZM bere na vědomí  

rezignaci Mgr. Filipa Stárka na členství ve Výboru pro sport Zastupitelstva města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 246/2021 

ZM jmenuje  

Tomáše Mareše členem Výboru pro sport Zastupitelstva města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

11. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací   
 

Rozprava:  

Předkládáme vám ke schválení finální podobu navrhovaných úprav zřizovacích listin u následujících příspěvkových 

organizací: 

Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, 

Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 

V souvislosti s rekonstrukcí budovy ZŠ Mašov vznikl nově prostor pro školní jídelnu (výdejnu stravy) a zároveň 

byla zvýšena kapacita školy po dostavbě, obědy budou nově odebírány ze ZŠ Skálova. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 247/2021 

ZM schvaluje  

upravené znění zřizovací listiny organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace dle 

předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 248/2021 

ZM schvaluje  

upravené znění zřizovací listiny organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace dle 

předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 249/2021 

ZM schvaluje  

upravené znění zřizovací listiny organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace dle 

předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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12. Dar pro Svazek obcí Podbořansko   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám materiál týkající se finančního daru pro Svazek obcí Podbořansko ve výši 0,1 mil. Kč. Dne 24. 

června 2021 zasáhlo tornádo kromě obcí na jižní Moravě i obce na Podbořansku (Žatecko, Lounsko). Nejvíce bylo 

postiženo město Kryry, obce Blatno a Petrohrad. Bylo poškozeno mnoho domů a škody jsou vyčísleny na stovky 

milionů korun. 

Finance budou použity z řádku finančního odboru – rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 250/2021 

ZM souhlasí  

s finančním darem Svazku obcí Podbořansko ve výši 0,1 mil. Kč určeným na pomoc obcím zasaženým tornádem 24. 

června 2021. Dar bude zaslán na účet Svazku obcí Podbořansko 123-4548850287/0100. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

13. Úprava obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/2018   
 

Rozprava:  

Předkládaný návrh úpravy vyhlášky umožňuje provozovaným hernám na povolených adresách na území města 

Turnov změnu režimu z herny na kasino.  

Počet míst spojených s hazardem se nezmění, nadále budou tři. Úprava se nijak nedotkne památkové zóny ani 

vnějšího vzhledu provozoven. Cílem je nedopustit pokles příjmů městského rozpočtu z hazardu a zabezpečit jeho 

hladinu na cca 15 mil. Kč/rok. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke, p. Kordová, p. Schindler, p. Mikula, p. Polášek, p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: O dani z nemovitosti se tedy už bavit nebudeme?; Domnívám se, že se o dani z nemovitosti pro 

rok 2022 bavit nebudeme.; Chápu stanovisko kolegů, že chtějí vylepšit rozpočet města, ale jsem proti hazardu. Tyto 

příjmy nevyváží etickou stránku.; Máme v Turnově několik ubytoven, dokáže systém odchytit i lidi z ciziny?; 

Nevím, jak se řeší vstup zahraničních návštěvníků, ale musí se legitimovat. Předpokládám, že montér, který je zde 

na pár měsíců, tak v českých registrech nebude, ale kultura prostředí kasín je lepší a na vyšší úrovni.; Jak jste přišli 

k částce v rozpočtu města?; Po komunikaci s provozovateli.; Nevidím smysl ponechávat dál herny, když kasíno 

zvyšuje úroveň. Hazard nezmizí.    

 

 

ZM schvaluje  

úpravu obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/2018 o regulaci provozování některých hazardních her na území 

města Turnov, která umožňuje provozovaným hernám na povolených adresách na území města Turnov změnu 

režimu z herny na kasino. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/8/3] – usnesení nebylo přijato 

 

  

14. Obecně závazné vyhlášky - stanovení obecního systému odpadového hospodářství + místní poplatek za 

obecní systém odpadového hospodářství   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám návrhy nových obecně závazných vyhlášek města Turnov, a to: 

1. návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

2. návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

Ad 1. - Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

Návrh nové obecně závazné vyhlášky vychází ze dvou skutečností, jednak z nově zaváděného systému třídění 

komunálního odpadu – tzv. systému door-to-door a jednak reflektuje právní úpravu stanovenou novým zákonem 

o odpadech – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

 

Ad 2. - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

Návrh obecně závazné vyhlášky, který je předkládán, zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství.  Tento poplatek je z hlediska základních konstrukčních prvků obdobný dosavadnímu místnímu 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
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odpadů, s drobnými modifikacemi (zejména pokud jde o okruh poplatníků z titulu vlastnictví nemovité věci a sazbu 

poplatku).  

Jedná se o poplatek za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství, tedy za možnost jeho 

využívání.  

Výše poplatku je zachována ve stávající výši, tedy 660 Kč za poplatkové období, kterým je kalendářní rok. V této 

výši je poplatek stanoven od roku 2013 (předtím 500 Kč). Maximální možná výše poplatku je dle zákona o místních 

poplatcích 1.200 Kč, město může výši stanovit zcela dle svého uvážení, rozúčtování nákladů jako v předchozích 

letech se již neprovádí. 

Nově již nebude upravena tzv. motivační úleva za třídění do pytlů označených čárovými kódy, v roce 2022 bude 

poskytnuta pouze jednorázově ve výši, na kterou poplatníkům vznikl nárok v předchozí období (listopad 2020 až 

říjen 2021), tedy o slevu za třídění v letošním roce poplatníci nepřijdou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že poplatkovým obdobím je u tohoto místního poplatku kalendářní rok, je stanovena 

účinnost obecně závazné vyhlášky od 1. 1. 2022. 

 

Diskuse: p. Polášek, p. Svobodová, p. Špinka, p. Bělohradský, p. Kordová, p. Jiránek, p. Hocke, p. Schindler 

V diskusi zaznělo: Nezvažovali jste také systém plastových pytlů? Popelnice zaberou hodně místa.; Pytlový svoz je 

zrušený. Zvažovali jsme to, ale obsluha musí s pytli dále pracovat, je to náročnější na další práci. Systém odběru 

popelnic je dobrovolný.; Vyhlášku nepodpořím, bude to problém v domech s více domácnostmi.; Preferoval bych 

způsob, kdy se popelnice váží.; Měla jsem stejné argumenty, ale pojďme to zkusit, i když do budoucna to bude třeba 

pozměnit.; Také nejsem z nového systému nadšený, ale nic jiného nám nezbývá.; Musíme zvolit nějakou cestu, když 

se nám tato cesta nepodaří, budeme muset zvednout poplatky.; Lidé mají možnost si popelnice vzít, nemusí chodit 

do sběrného místa. Čtrnáctidenní svoz odpadu je v okolních obcích dostačující.; Byl jsem u tvorby systému, který 

fungoval do teď. Otázky byly stejné jako nyní při změně systému.  

Do diskuse se přihlásili manželé Líkařovi – proč nevyhovoval systém, který dosud fungoval? Jde o to, aby se víc 

třídilo. V novém systému není uvedeno, že lidé ze sídlišť budou třídit, tento systém se jich vůbec nedotkne. My sice 

bydlíme v rodinném domku, a přesto si popelnice nevezmu. Jaké cíle jste si stanovili pro nový systém?; Naším cílem 

je dostat se nad republikový průměr. Máme plán nastavený podle evropské unie.; Jak jsou motivovaní lidi, kteří 

bydlí v panelácích?; Ze zákona máme všichni povinnost třídit. My na sídlišti nejsme schopni cílit na jednotlivé lidi, 

obyvatelé se tam mění. Chceme jim umožnit větší třídění tak, že tam bude víc nádob na tříděný odpad.; Jaké jsou 

skutečné náklady na likvidaci odpadu za rok? 

 

Usnesení ZM č. 251/2021 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/4] 

  

Usnesení ZM č. 252/2021 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/4] 

  

 

15. Příspěvky občanů   
 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

 

 

 

 

V Turnově dne 24. srpna 2021 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Ing. Jiří Kovačičin 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 
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