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Analytická část 

 

ÚVOD  

Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 vychází především ze stávajícího strategického plánu 

na období 2013–2020 a ze Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027. Jedná se o střednědobý 

koncepční dokument, který vytyčuje hlavní směry rozvoje Turnova na dalších osm let. 

Dokument se rámcově řídí Metodikou přípravy veřejných strategií zpracovanou pro Ministerstvo pro 

místní rozvoj a zohledňuje místní specifika v podmínkách města. Skládá se ze tří částí: 

Analytická část 

První část strategického dokumentu má za cíl zmapovat stávající stav a identifikovat slabé a silné 

stránky, příležitosti a hrozby s ohledem na vývojové trendy důležité pro vyvážený harmonický rozvoj 

města. Analýza vychází z dostupných dat ze  socioekonomické oblasti a z hodnocení názorů a námětů 

participujících stran.   

Návrhová část 

Druhá část strategického dokumentu obsahuje cíle, prioritní oblasti a opatření k naplnění vize města 

v souladu s principy udržitelného rozvoje. Návrhová část řeší potřeby města v jednotlivých oblastech, 

které vyplynuly z analytické části.  

Implementační část 

Tato část popisuje způsob implementace k naplnění cílů a postup pro hodnocení pokroku v plnění 

stanovených cílů. Prostřednictvím realizace opatření a jejich aktivit jsou naplňovány stanovené cíle pro 

jednotlivé oblasti. Obsahuje zásobník aktivit na plánované období. 
 

Do tvorby strategického plánu byly zapojeny odbory Městského úřadu Turnov, Řídící komise pro 

Strategický plán rozvoje města Turnov (dále Řídící komise). Prostřednictvím mobilního rozhlasu byla 

oslovena veřejnost formou dotazníku a přes webovou aplikaci byl osloven Parlament mládeže. Koncept 

dokumentu byl předložen k připomínkování do komisí Rady města Turnov a Výboru pro sport. 

Připomínky komisí byly projednány Řídící komisí a byly zapracovány. Dokument byl projednán v Radě 

města Turnov dne 3. 11. 2021 a schválen v Zastupitelstvu města Turnov dne 25. 11. 2021. 

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A OBYVATELSTVA 

Turnov - dynamické město v Pojizeří   

Turnov bývá nazýván „srdcem Českého ráje“, je dynamickým městem v Pojizeří s necelými 14,5 tisíci 

obyvateli s hlubokou historií spadající do 13. století a spojenou se šlechtickým rodem Markvarticů. Leží 

v atraktivní geografické poloze na křižovatce mezinárodních silnic E442 (I/35) Liberec – Hradec Králové 

– Olomouc a E65 (I/10) Praha – Szczecin. Je významným střediskem cestovního ruchu, zejména díky 

přírodním krásám v okolí (pískovcová skalní města) a hlavním nástupním místem do marketingového 

turistického regionu Český ráj, ale i důležitým průmyslovým centrem, které přitahuje zájem investorů 

z tuzemska i ze zahraničí. 

Město Turnov se člení na 13 částí (sídel) a 5 katastrálních území o celkové rozloze 2271 ha. Nejnižší 

nadmořská výška je 243 m u Jizery a nejvyšší bod je 420 m u hradu Valdštejn. 
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Se svými 14 391 obyvateli (stav 2021) je Turnov největším městem okresu Semily a čtvrtým v pořadí 

v rámci Libereckého kraje.  

Po provedené 2. etapě reformy veřejné správy se stal Turnov obcí s pověřeným úřadem III. stupně 

s poměrně rozsáhlým spádovým obvodem (viz tabulka) 

Obrázek 1: Správní obvod ORP Turnov

 

V rámci Libereckého kraje je správní obvod ORP Turnov se svými 33,8 tis obyvateli na čtvrtém místě 

po Liberci, České Lípě a Jablonci nad Nisou. Přehled obcí je uveden v Tab.  

 

Tabulka 1: Základní charakteristika spádových území obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji 

Správní obvod 

Počet 

obcí k  

31.12. 

2020 

Výměra  

(ha) k 31.12. 

2020 

Počet 

obyvatel 

1991 

Počet 

obyvatel 

2001 

Počet 

obyvatel 

2011 

Počet 

obyvatel 

2020 

Česká Lípa 41 87 197,6  73 053 75 758 74 803 76 704 

Frýdlant 18 34 935,6 23 555 24 285 24 124 25 510 

Jablonec nad Nisou 11 14 231 53 177 53 119 53 961 55 812 

Jilemnice 21 27 859,8 23 009 22 973 22 096 21 954 

Liberec 28 57 840,7 135 095 134 131 140 642 145 386 

Nový Bor 16 20 088,8 25 114 25 963 25 953 26 294 

Semily 22 23 007,6 27 403 26 961 25 562 25 570 

Tanvald 10 19 060,6 21 707 22 086 20 905 20 274 

Turnov 37 24 713,8 30 718 30 900 32 350 33 811 

Železný Brod 11 7 405,6 12 289 12 008 12 043 12 161 

Liberecký kraj 215 316 341,1 425 120 428 184 432 439 443 476 

Zdroj: ČSÚ 
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Obyvatelstvo 

V posledních letech se počet obyvatel v Turnově pohyboval okolo 14,5 tis obyvatel, přičemž jistý podíl 
na tom mají přistěhovalí cizinci.  Ačkoli probíhal v okolních obcích rozvoj výstavby rodinných domů, 
neměl na snížení počtu obyvatel Turnova tak výrazný vliv také díky rozvoji bytových zón přímo 
v Turnově. 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2013-2020 

Rok 

N
ar

o
ze

n
í 

Ze
m

ře
lí 

P
ři

st
ěh

o
va

lí 

V
ys

tě
h

o
va

lí 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 
Stav 31.12. 

2013 144 181 346 316 -37 30 -7 14 335 

2014 127 163 401 338 -36 63 27 14 362 

2015 146 186 355 328 -40 27 -13 14 349 

2016 173 173 339 358 - -19 -19 14 330 

2017 158 202 352 326 -44 26 -18 14 312 

2018 143 179 397 339 -36 58 22 14 334 

2019 145 179 440 320 -34 120 86 14 420 

2020 172 206 370 365 -34 5 -29 14 391 

Zdroj: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce 

Celostátní tendence stárnutí populace se projevují v posledním období i ve sledovaném území města 

Turnova, avšak ve srovnání s Českou republikou, kde věkový průměr v roce 2020 činil 42,6, je v Turnově 

patrná vyšší věková struktura.  Zároveň se průměrný věk za poslední tři roky neměnil.  

 

Tabulka 3:  Věková struktura obyvatel Turnova 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel 

celkem 

  14 330 14 312 14 334 14 420 14 391 

v tom podle pohlaví 
muži 6 886 6 873 6 883 6 906 6 883 

ženy 7 444 7 439 7 451 7 514 7 508 

v tom ve věku (let) 
0-14 2 080 2 103 2 137 2 159 2 182 

15-64 9 026 8 935 8 907 8 927 8 882 

  65 a 

více 

3 224 3 274 3 290 3 334 3 327 

Průměrný věk v 

Turnově 
  43,8 43,9      44,0          44,0          44,0     

Průměrný věk v ČR  42,0 42,2 42,3 42,5 42,6 

Zdroj: ČSÚ, stav obyvatel k 31. 12. 

Turnov patří mezi města s méně příznivou věkovou strukturou ve srovnání s republikovým průměrem. 

Podíl dětí do 15 let věku se oproti roku 2011 lehce zvýšil a dosahuje 15,2 % (údaj za ČR = 16,1 %), na 

druhé straně podíl seniorů ve věkové skupině nad 65 let vzrostl oproti roku 2011 z 19,3 % na 23,1 (ČR 

= 20,2 % ). Také ve srovnání s Libereckým krajem (20,5%) se jedná o vysoký podíl stárnoucího 

obyvatelstva. 
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Tabulka  4 - Porovnání věkové struktury v procentech  

  
Česká 

republika 

2020  

Česká 

republika 

2020  

Turnov 

2011 

Turnov 

2011 

Turnov 

2020 

Turnov 

2020  

Počet 

obyvatel s 

obvyklým 

pobytem 

celkem obyvatel 10 694 480   14 472   14 391   

věk 

0 - 14 let 1 719 741 16,1 % 1 953 13,5 % 2 182 15,2 % 

15 - 64 let 6 823 714 63,8 % 9 683 66,9 % 8 882 61,7 % 

65 a více 

let 

2 158 322 20,2 % 2 787 19,3 % 3 327 23,1 % 

Nezjištěno 0 0 49 0,3 % 0 0 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočet 

Statistiky jednoznačně deklarují stárnutí obyvatelstva a s tím související potřebu sociální a zdravotní 

péče. Rovněž dostupné bydlení bude klást nároky na řešení problematiky městem. 

 

EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ OBLAST  

 

Nezaměstnanost  

Míra nezaměstnanosti v Turnově odpovídá celorepublikovému průměru díky větším průmyslovým 

podnikům ve městě a vlivem blízké největší společnosti v České republice ŠKODA AUTO a.s. v Mladé 

Boleslavi. Zvýšení podílu nezaměstnaných je patrný od roku 2020 a je spojené s aktuální 

epidemiologickou situací (COVID-19). V květnu 2021 dle zdrojů MPSV došlo k mírnému zlepšení na 

4,1 % . 

 

Graf 1: Podíl nezaměstnaných osob 

 

Zdroj: MPSV 
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Je tedy nutné vnímat možná ohrožení vývoje nezaměstnanosti v souvislosti s různými hrozbami 

v budoucnosti a podporovat tvorbu diverzifikovaných pracovních příležitostí. Situace může mít dopad 

do sociální oblasti, tedy i v této oblasti vytvářet případná opatření, jako např. dostupné bydlení. 

Struktura podnikání 

Město má strategickou polohu na křižovatce hlavních tras na Prahu, Liberec, Hradec Králové, polskou 

a německou hranici, která vytváří výhodné podmínky pro fungování průmyslových podniků. Dopravně 

dosažitelní jsou další potenciální zaměstnavatelé, což obecně vede k nízké míře nezaměstnanosti na 

Turnovsku. V okolí se nachází bohaté přírodní a kulturní dědictví jako potenciál pro čilý cestovní ruch 

se svými službami.   

Ekonomika Turnova i celého regionu je charakteristická poměrně diverzifikovanou strukturou, avšak 

v současné době s převládající orientací na automobilový průmysl. Je to dáno blízkostí dominantního 

podniku v celém odvětví dopravního strojírenství, mladoboleslavské ŠKODY AUTO a.s.   

Výrazně se rozvíjí podniky zaměřené na hi-tech výrobu s vysokou přidanou hodnotou, které využívají 

vlastní vývojová centra. Naopak tradiční šperkařský průmysl je v současné době výrazně omezen 

nízkou návštěvností regionu cizí klientelou v důsledku pandemické situace.  

V Turnově působí 3 podniky zaměstnávající dle Registru ekonomických subjektů (RES) 500-999 

zaměstnanců. Další tři subjekty lze zařadit do kategorie 250-499 zaměstnanců.  

 

Tabulka 5: Největší zaměstnavatelé na Turnovsku 

Název podniku Obor podnikání (činnosti) 

GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. Výroba plastových, pryžových a čalounických výrobků. 

ONTEX CZ s.r.o. Výroba hygienických potřeb 

KAMAX s.r.o. Výroba spojovacích prvků pro automobilový průmysl 

CRYTUR, spol. s r.o. 
Poskytovatel opto-elektrických řešení pro vědecké a hi-
tech průmyslové aplikace, výroba a zpracování 
syntetických krystalů 

TREVOS, a.s. Výroba elektrických osvětlovacích zařízení 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., nemocnice Turnov Zdravotnictví 

CoorsTek Advanced Materials Turnov s.r.o. Výroba, prodej a vývoj high-tech keramiky 

Šroubárna Turnov, a.s. Výroba spojovacího materiálu 

SFS Group CZ s.r.o. 
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se 
závity 

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov  Výroba zlatých a stříbrných šperků, drahých kamenů 

Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. (sídlo Přepeře 210) Výroba sklářských strojů a forem 

Zdroj: RES v rámci ČSÚ v ARES, webové stránky společností 

 

Dva největší podniky jsou úzce navázány na automobilový průmysl. Rychle se rozvíjející společností je 

CRYTUR, spol. s r.o., která se vyprofilovala z kdysi velmi úspěšné firmy Monokrystaly  Turnov. Vlastní 

svoje vývojové centrum a je zaměřen na vysoce specializovanou výrobu syntetických krystalů. 

V Turnově působí také společnost TOPTEC, součást Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České 

republiky, v.v.i. Společnost TOPTEC představuje výzkumné centrum speciální optiky 

a optoelektronických systémů. Pro rozvoj dalších specializovaných výrob jsou nezbytné průmyslové 

rozvojové plochy, které v Turnově chybí nebo jsou zatíženy restitučními nároky. 
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Zajímavý vývoj lze sledovat v počtu podnikatelských subjektů za ORP Turnov, který se do roku 2019 

zvyšoval, avšak vlivem pandemické situace došlo v roce 2020 k mírnému snížení.  

Tabulka 6: Vývoj počtů podnikatelských subjektů za ORP Turnov 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Fyzické osoby      6 564            6 641            6 756            6 865            6 722     

Právnické osoby         828               876               898               937               961     

Živnosti    11 477          11 562          11 890          12 183          12 114     

CELKEM    18 869          19 079          19 544          19 985          19 797     

Zdroj: MěÚ Turnov 

 

Ačkoliv je Turnov orientován především na strojírenský průmysl, je patrný trend v rostoucím počtu 

živností. Dává jistou naději v podnikavosti na Turnovsku. Velký nedostatek odborníků pociťují firmy 

v Turnově zaměřené na výzkum a vývoj. Často musí odborníci dojíždět z větších vzdáleností. 

Co se týče nabídky obchodních nákupních center, je v současné době nedostačující. Ze strany občanů 

je silná poptávka po výstavbě dalších velkých prodejen zejména potravin. V dohledné době se stavebně 

rýsuje nový komplex na sjezdu u Benzínové pumpy Kontakt na výjezdu směr Jičín, a dále dva nové 

supermarkety v brownfieldu bývalých Šroubáren a v Průmyslové ulici. 

 

Cestovní ruch  

Cestovní ruch patří k významným odvětvím ve struktuře ekonomiky města a má vysoký rozvojový 

potenciál. Město Turnov leží v srdci turistického marketingového regionu Český ráj a patří mezi hlavní 

nástupní místa do tohoto jedinečného území v rámci České republiky. V roce 2015 byl do Seznamu 

světového dědictví přírodních a kulturních památek UNESCO zapsán Geopark Český ráj, což podpořilo 

ještě více atraktivitu tohoto regionu. 

V Turnově sídlí Muzeum Českého ráje, příspěvková organizace Libereckého kraje, v roce 2019 zde 

vznikla nová expozice horolezectví, jediná v České republice. V Dolánkách se nachází Dlaskův statek ve 

správě muzea a od roku 2016 je v této části Turnova návštěvníkům k dispozici Dům přírody Českého 

ráje s interaktivní expozicí. Cílem mnoha návštěvníků města je také státní zámek Hrubý Rohozec ve 

správě Národního památkového ústavu. 

Městem zřízenou příspěvkovou organizací jsou Turnovské památky a cestovní ruch, jejíž součástí je 

Hrad Valdštejn a Synagoga Turnov. Od roku 2014 je součástí i Regionální turistické informační centrum 

Turnov (RTIC), které poskytuje pro návštěvníky města a okolí celou řadu služeb a jehož sídlo v letech 

2020-2021 prochází výraznou rekonstrukcí s architektonickými prvky. Centrum je hojně navštěvované, 

za rok 2019 jej navštívilo více než 51 tis. klientů, nejen z České republiky. Početnějšími návštěvníky jsou 

občané z Polska, Nizozemí a Německa.  

RTIC spolupracuje se Sdružením Český ráj, vydává propagační materiály, mapy a brožury, účastní se 

pravidelně veletrhů a výstav cestovního ruchu, podílí se na budování informačního systému pro turisty 

a cykloturisty, zajišťuje webovou prezentaci Turnovska, pořádá akci na zahájení turistické sezóny Český 

ráj dětem, podporuje pořádání tradičních kulturních a sportovních akcí aj. 
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Tabulka 7: Návštěvnost RTIC v jednotlivých letech 

 

 

Zdroj: RTIC 

* rok 2020 byl ovlivněn celosvětovou pandemií COVID-19 a restrikcemi vlády 

Poskytované ubytovací a stravovací služby vyhovují až na výjimky (v období špiček v rámci vrcholné 

turistické sezóny) co do kvantity (dle oficiálních statistik je využití lůžkové kapacity hotelů a penziónů 

nízké); rezervy jsou zejména v kvalitě (chybí zařízení pro náročnější klientelu). Nedostatky existují 

rovněž v maloobchodní síti (krátká provozní doba většiny obchodů především v letní sezóně). Na druhé 

straně v Turnově existuje široká nabídka specializovaných obchodů s tradičními regionálními produkty 

(české granáty, bižuterie…). Rezervy jsou v doplňkových službách (záchytná parkoviště, karavanová 

stání, úschovny, půjčovny kol…). 

 

Sociální a zdravotní služby 
 

Sociální služby 

Oblasti sociální péče zajišťuje pro město příspěvková organizace Zdravotně sociální služby Turnov (ul. 

28. října 812), Dětské centrum a MŠ a ZŠ Sluníčko (Kosmonautů 1641) i několik občanských sdružení 

a dobrovolných aktivit. Město prostřednictvím ZSS Turnov zajišťuje činnost terénní pečovatelské 

služby, provoz pobytových sociálních služeb (domova pro seniory, domova se zvláštním režimem 

a odlehčovací služby) v domově důchodců „Pohoda“ s celkovou kapacitou 100 lůžek a dále ambulantní 

službu centrum denních služeb „Domovinka“ (ul. 28. října 812). V roce 2020 došlo k finalizaci výstavby 

a zařizování nové budovy s kapacitou 24 lůžek (tzv. Alzheimer centra) – vše je součástí komplexu budov 

při zařízení sociálních služeb v ul. 28. října 812. První uživatelé jsou přijímáni od 1. 1. 2021. 

 

 

Z toho 

cizinci
Celkem

Z toho 

cizinci
Celkem

Z toho 

cizinci
Celkem

Z toho 

cizinci
Celkem

Leden 22 2 691 72 2 891 41 4 165 20 3 475

Únor 53 2 615 40 2 904 57 3 137 65 2 954

Březen 56 2 706 65 3 292 83 4 000 18 2 057

Duben 141 2 910 149 3 417 199 3 781 0 1 125

Květen 268 4 046 294 4 437 277 4 546 3 2 179

Červen 214 3 950 214 3 992 230 5 135 50 3 372

Červenec 723 7 073 572 7 936 684 6 913 203 7 216

Srpen 656 7 668 740 6 949 689 6 268 341 6 460

Září 225 3 524 282 3 218 237 3 566 144 4 463

Říjen 151 3 172 285 3 158 230 3 442 13 2 521

Listopad 58 2 498 86 2 707 33 3 269 0 0

Prosinec 37 2 467 78 3 700 99 3 069 0 1 422

Celkem 2 604 45 320 2 877 48 601 2 859 51 291 857 37 244

Měsíc

2012 2018 2019 2020*
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Tabulka 8: Služby sociální péče ZSS Turnov – základní údaje 

Služby sociální péče 
Počet 

žadatelů     
v roce 2020 

Počet 
vyřízených 

žádostí v r. 2020 

Počet klientů 
k 31. 12. 2020 

Pečovatelská služba, Dům penzion pro 
důchodce, Žižkova 2030-32, 2047 

16 9 79 

Pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou 
službou, Granátová 1897 

12 8 63 

Domov pro seniory a domov se zvláštním 
režimem a odlehčovací služba (Pohoda), ul. 28. 
října 812 

109 20 68 

Terénní pečovatelská služba, ul. 28. října 812 31 31 81 

Centrum denních služeb, ul. 28. října 812 6 6 12 

Zdroj: ZSST 

Rok 2020 byl pro všechny velmi nestandardní a výjimečný, a to zvláště v souvislosti s pandemií 

onemocněním COVID-19. Vládní omezení, restrikce a strach potenciálních uživatelů sociálních služeb 

z izolace od svých blízkých atd. - to vše mělo vliv na nižší obsazenost kapacit sociálních služeb, vč. lůžek 

v pobytových sociálních službách.  

MŠ a ZŠ „Sluníčko“, příspěvková organizace - určena pro věk 2 do 26 let, je zaměřena na výchovu, 

vzdělávání dětí s kombinovanými vadami. Tato škola poskytuje i registrované sociální služby osobní 

asistenci a denní stacionář. 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, jako nestátní zdravotnické zařízení, je zaměřeno 

především na rehabilitaci dětí s kombinovanými vadami ve věku od 2 do 26 let. 

Ve městě působí v sociální oblasti i další neziskové organizace se sídlem v Turnově i mimo Turnov. 

Jedná se např. o Centrum pro rodinu – „Náruč“, z.ú. (zaměřeno na provoz rodinného centra, tvorbu 

programů pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti, vzdělávací kurzy, terapeutické a poradenské 

služby, volnočasové aktivity pro dětí předškolního věku, doprovázení pěstounských rodin, miniškolka). 

 „FOKUS Turnov,“ z.s.– pomáhá občanům s chronickým duševním onemocnění, mentálním 

a kombinovaným postižením při jejich začlenění do společnosti. Zaměřuje se u klientů na obnovu 

a získávání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce. V současnosti 

mají zaregistrované tři druhy sociálních služeb – Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny, 

Podpora samostatného bydlení a uvažují o zřízení sociální služby Chráněné bydlení. 

 „SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek“– má registrované dvě sociální služby - Centrum denních služeb -  pro 

dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem starším 18 let o kapacitě 10 klientů 

a Odlehčovací služby – pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem i s poruchami 

chování. 

V Turnově působí v sociální oblasti i další neziskové organizace, které sídlí mimo Turnov. Jedná se např. 

o organizaci  D.R.A.K. z.s., Spokojený domov, o.p.s., Centrum LIRA, z.ú., Déčko Liberec z.s. a další. 

Nabídka sociálních služeb je v Turnově v zásadě dostatečná, i když některé služby jsou poskytovány 
organizacemi mimo Turnov. Kvalitní komunitnímu plánování pomáhá pokrýt služby na Turnovsku 
téměř v celé sociální oblasti.   
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Zdravotnické služby 

Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením je Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL), Nemocnice 

Turnov, která vznikla fúzí s Panochovou nemocnicí Turnov 1. 1. 2014. V Turnově jsou umístěna 

oddělení ARO (anesteziologicko - resuscitační), Bariatrická a metabolická chirurgie, Chirurgie, 

Gynekologie, Interna, IBD Centrum (gastroenterologie), Oddělení následné péče, OKBH (oddělení 

klinické biochemie a hematologie), Operační sály, Ortopedie, Radiodiagnostické oddělení, 

Rehabilitace. Dále jsou tu ambulance dětská, diabetologická, endokrinologická, plicní a alergologická. 

V roce 2019 vzniklo geriatrické oddělení, bylo modernizováno vybavení přístrojové techniky v návazné 

péči včetně nových lůžek. KNL zajistila zpracování studie „Koncepce rozvoje Nemocnice Turnov“ 

společností STORING spol. s r.o. v roce 2020, podle které má probíhat optimalizace oborové struktury 

a lůžkové kapacity.  

Všeobecným a dlouhodobým problémem je malý zástup lékařů specialistů a to hlavně zubařů.  
 

Bezpečnost ve městě a IZS 

Údaje o bezpečnostní situaci a úrovni kriminality, včetně vývojových trendů byly získány z Výroční 

zprávy o bezpečnostní situaci na území města Turnov za rok 2020 Obvodního oddělení Policie ČR 

v Turnově. Údaje v tabulkách jsou uvedené za obvod celého OO PČR v Turnově (viz Poznámky). Většina 

trestné činnosti se však odehrává na katastru města Turnova. 

Tabulka 9: Trestné události na území OO Policie Turnov (2012-2020) 

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet trestných činů (TČ) 506 549 521 382 428 420 341 353 276 

Objasněnost v % 48,81 49,36 57,77 55,24 59,11 61,43 56,01 59,77 61,59 

Násilné a mravnostní TČ 52 31 42 37 40 49 40 43 31 

Majetkové TČ 261 313 251 164 188 207 159 164 106 

Hospodářské TČ 43 42 70 64 76 38 38 39 25 

Ostatní TČ 153 163 158 117 124 126 104 107 114 

Celkem TČ v okrese Semily 1338 1422 1417 1170 1029 925 869 813 719 

z toho na Turnovsku v % 37,82 38,61 36,77 32,65 41,59 45,41 39,24 43,42 38,38 

Zdroj: OOP Turnov 
 
Poznámky: 
násilné a mravnostní trestné činy: úmyslné ublížení na zdraví, loupež, týrání, znásilnění, pohlavní zneužití, 
omezování osobní svobody, vydírání 
majetková trestná činnost: krádeže prosté, krádeže vloupáním, poškození věcí, neoprávněné užívání cizích věcí, 
zatajení věcí a dal. 
Hospodářská trestná činnost: podvod, zpronevěra, krácení daní, padělání peněz, pojistný podvod, úvěrový 
podvod, zvýhodnění věřitele apod. 
ostatní trestná činnost: toxikomanie, ohrožení pod vlivem návykových látek, zanedbání povinné výživy, maření 
výkonu úředního rozhodnutí výtržnictví, opilství, ublížení na zdraví z nedbalosti (např. u dopravních nehod, 
pracovních úrazů) 

 
Ve zprávě se uvádí, že se potvrzuje určitý trend, zejména v navýšení počtu protiprávních jednání na 
úseku občanského soužití, kriminalita páchaná prostřednictvím internetu, sociálních sítí a dalších 
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prostředků. Jedná se také o kybernetické útoky na různé cíle, kterými bývá majetek či mezilidské 
vztahy. 
Územní působnost Obvodního oddělení Turnov je: Turnov, Rovensko pod Troskami, Hrubá Skála, 
Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Loučky, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, 
Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Troskovice, Všeň, Vyskeř, Svijany, Příšovice. 
 
V roce 2020 pokračoval přechod na plnou digitalizaci Městského kamerového dohlížecího systému 
a prostřednictvím pořízených kamer (dotace z Ministerstva vnitra České republiky) jsou monitorovány 
potenciálně nebezpečná místa ve městě. Městská policie je v gesci města a sídlí v Nové radnici. 
Součástí práce městské policie je program systematické prevence, která pokrývá jak děti a mládež tak 
seniory. V roce 2019 zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů, která pozitivně ovlivnila úroveň veřejného pořádku. 
 
Z odpovědí respondentů na dotazník je patrné, že občané se cítí v Turnově bezpečně, přesto je třeba 
modernizovat a investovat do vybavení a vzdělávání policie i s ohledem na postupující trendy 
v kriminalitě. 
 
V roce 2017 bylo v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) Libereckého kraje odsouhlaseno 
memorandum o vybudování společného Integrovaného výjezdového centra Hasičského záchranného 
sboru Libereckého kraje (HZS LK) a Zdravotní záchranné služby Libereckého kraje ( ZZS LK) v Turnově - 
Vesecku z důvodu nevyhovujícího umístění obou složek IZS v centru města. 
V průběhu přípravy realizace se k projektu přidala Policie ČR, která chce vybudovat na daném pozemku 
objekt Dálničního oddělení Turnov.  Město Turnov připravuje na sousedním pozemku vybudování nové 
požární stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města (JSDHO).  
Spolu s plánovanou výstavbou stanic HZS LK, ZZS Libereckého kraje, Policie ČR a realizací projektu 
vybudování nové stanice Vesecko pro JSDHO tak vznikne přirozeně ucelené centrum základních složek 
Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje spolu s prostorovým potencionálem pro 
popisované účely. Nová dislokace Integrovaného výjezdového centra Turnov - Vesecko umístěná 
v těsné blízkosti komunikace  I/10  z taktického hlediska umožňuje rychlejší a bezpečnější přesun 
mobilní požární techniky v operačním řízení po celém okolí Turnovska. 
Realizace společného Integrovaného výjezdového centra výrazně přispěje k zlepšení připravenosti 
složek IZS na krizové situace a zlepšení podmínek výkonu služby. V Turnově tak vznikne moderní, 
společné záchranářské centrum. 
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OBČANSKÁ VYBAVENOST  
 

Školství 

Město Turnov má poměrně kvalitní síť škol a školských zařízení a vzhledem ke své velikosti i širokou 

nabídku v oblasti středního vzdělávání, včetně specializovaných oborů uměleckého zaměření (Střední 

uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola). Zároveň je zřizovatelem Základní umělecké školy v 

Turnově a Střediska volného času Žlutá ponorka. Bližší informace viz aktualizovaná Koncepce rozvoje 

vzdělávání v Turnově (dále Koncepce), str. 6. 

 

Mateřské školy 

V Turnově se nachází celkem 8 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Turnov; celková kapacita 

mateřských škol je 558 míst. MŠ Sluníčko má 5 běžných a 4 speciální třídy podle §16 odst. 9 školského 

zákona, s celkovou kapacitou 140 dětí. MŠ Zborovská má 3 třídy běžné, 1 třídu speciální (logopedické 

vady) a 1 třídu pro dvouleté. Vytížení mateřských škol (využití kapacity, resp. skutečný počet dětí) je 

velmi dobré, obvykle je kapacita zcela vyčerpána. V průběhu zápisu zatím nebývá významný „přetlak“ 

na volná místa. Podle aktuálního demografického vývoje v Turnově je zatím kapacita uzpůsobena pro 

přijímání dětí starších 3 let, avšak bylo by vhodné rozšířit kapacity mateřských škol pro přijímání dětí 

mladších 3 let a zároveň pro snížení počtu dětí ve třídách. Bližší informace, viz Koncepce str. 7.  

Tabulka 10: Přehled mateřských škol s údajem o kapacitě (2019/2020) 

Název zařízení Adresa zařízení 

Kapacita  

(počet 
míst) 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková 
organizace 

28. října 757 74 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 
organizace  

Alešova 1140 52 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková 
organizace 

Bezručova 590 65 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková 
organizace 

Jana Palacha 1931 54 

Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace  Mašov 85 45 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková 
organizace 

Zborovská 914 108 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 
příspěvková organizace 

Kosmonautů 1641 140 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace  Hruborohozecká 405 50 

CELKEM    588 

Zdroj: Výkaz MŠMT (S1-01), http://rejskol.msmt.cz/ 
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Základní školy 

Město Turnov je zřizovatelem základních škol v Turnově Jedná se o 3 úplné základní školy, 1 školu 

pouze s prvním stupněm (ZŠ Mašov), 1 úplnou základní školu se speciálními třídami (ZŠ Zborovská) 

a 1 základní školu speciální s přípravným stupněm (součást MŠ ZŠ Sluníčko) pro děti s poruchami 

autistického spektra a dalším kombinovaným postižením. V roce 2020 školy navštěvovalo 1941 žáků.  

Tabulka 11: Přehled základních škol s údajem o kapacitě a počtu dětí k 30. 9. za roky 2019-2020 

 

Zdroj: MěÚ Turnov, OŠKS 
 

Tabulka níže ukazuje na vývoj počtu dětí nastoupivších do prvních ročníků základních škol v Turnově 

v posledních pěti letech. Jejich počet kopíruje demografickou křivku narozených dětí, vždy s cca 40-

50 členným přírůstkem dětí z blízkých okolních obcí, které nezřizují základní školu. V roce 2021 se 

jedná o děti zapsané do prvních ročníků k povinné školní docházce k 30. 9. 2021 

Tabulka 12: Vývoj počtů dětí prvních ročníků běžných základních škol v Turnově 

Název zařízení 
2017 
/2018 

2018 
/2019 

2019 
/2020 

2020 
/2021 

2021 
/2022 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  51 72 70 58 58 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace  49 50 55 48 40 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace  50 55 58 36 57 

Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace  13 16 21 14 23 

Celkem 163 193 204 156 178 

Zdroj: MěÚ Turnov, OŠKS 

Název zařízení Adresa zařízení Kapacita

Skutečnost 

(počet dětí  

k 30.9.2019)

Skutečnost 

(počet dětí 

k 30.9.2020)

Skutečnost 

(počet dětí 

k 30.9.2021)

Základní škola Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace 
Skálova 600 680 629 642 671

Základní škola Turnov, 28. října 18, 

příspěvková organizace 
28. října 18 600 594 586 584

Základní škola Turnov, Žižkova 518, 

příspěvková organizace 
Žižkova 518 670 604 561 540

Základní škola Turnov-Mašov, 

příspěvková organizace 
U Školy 56 105 87 82 84

Základní škola Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace
Zborovská 519 190 52 57 58

Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace

Kosmonautů 1641 18 11 13 17

Celkem 2263 1977 1941 1954
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Velkou nevýhodou ve vztahu k zatížení města dopravou je soustředění úplných základních škol v centru 

města Turnov 1 a chybějící škola v Turnově 2 u vlakového nádraží, kde se v ulici Alešově nachází pouze 

1. - 4. ročník spadající pod ZŠ Skálova. Vyřešení úplné základní školy na Turnově 2 je jednou z priorit 

školství v Turnově, viz str. 11 a 12 Koncepce. Dochází tak k velkým přesunům dětí a ranním dopravním 

špičkám.   

Střední školy 

Vybavenost středními školami všeobecného i odborného zaměření je ve městě Turnově 

nadstandardní. Významné postavení zaujímá zejména Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší 

odborná škola, Turnov, Skálova 373 se specializací na broušení a rytí drahých kamenů, zlatnictví, 

umělecké kovářství. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 

519, příspěvková organizace, sídlí v budově bývalých kasáren sovětské armády a od roku 2009 

vystupuje společně s Integrovanou střední školou s pracovištěm v ul. Alešova, která nabízí především 

učební obory zaměřené zejména na strojírenství, na optiku a služby v prodeji a stravování. Klesající 

počet žáků středních škol odborného zaměření je zjevným trendem v celé ČR. Gymnázium, Turnov, 

Jana Palacha 804, příspěvková organizace, poskytuje dva studijní obory - všeobecné víceleté (osmileté) 

denní a všeobecné čtyřleté denní studium. Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, oslavila 

v roce 2016 padesát pět let své existence a navštěvují ji žáci z širokého okolí, zejména z okresu Semily, 

Jičín, Jablonec nad Nisou. 

 

Tabulka 13: Přehled středních škol s údajem o kapacitě 

Název školy Adresa Kapacita 

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková 
organizace 

Jana Palacha 804 450 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná 
škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Zborovská 519 1003 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, 
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace 

Skálova 373 240 

Střední zdravotnická škola Turnov 28. října 1390  410 

Zdroj: MěÚ Turnov 

 

Důležitou podmínkou fungování škol s regionální působností je rovněž zajištění ubytovacích kapacit 

pro dojíždějící žáky. Současná (schválená) kapacita domovů mládeže v Turnově je naplněna a v zásadě 

vyhovuje. Domovy mládeže nabízejí ubytování také pro veřejnost, avšak mimo školní rok. Nabízí se 

možnost rozšíření kapacity ubytování žáků, ale vyžadovalo by to určité náklady na úpravy např. 

podkroví budovy Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zborovské ulici.  

Vzdělávací aktivity doplňuje subjekt Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. v ulici Jana Palacha, který se 

specializuje hlavně na rekvalifikace a vzdělávání dospělých. Poskytuje ale také programy pro nadané 

děti, firemní vzdělávání.  
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Kultura a památková péče 

Turnov a jeho spádová oblast má poměrně bohatý společenský život; nabídku kulturního vyžití zajišťuje 

především rozsáhlá spolková činnost. Ročně Kulturní centrum pořádá nebo spolupořádá na 1000 akcí. 

Služby jsou využívány jednak místními obyvateli a také obyvateli z okolí a zároveň zatraktivňují město 

jako destinaci cestovního ruchu. Níže tabulka uvádí přehled zařízení s kapacitou míst v majetku města.  

 

Tabulka 14: Přehled kapacit kulturních zařízení (sálů) v Turnově 

Název zařízení Adresa 
Kapacita 

(míst) 
Poznámka 

Městské divadlo Trávnice 790 310 
přízemí, balkon, galerie, 
přístavky 

Kulturní centrum Střelnice  Markova 311 600  kapacita celého objektu 

velký sál   320-600 kapacita dle využití 

kino Sféra   104 místa v sále 

2 klubovny    50  1 klubovna cca 25 míst 

Zrcadlový sál  25 pro sportovní a taneční aktivity 

Letní kino  Skálova 1590 
1300 (1000 

k sezení) 
využití především v letních 
měsících 

Hasičská zbrojnice Daliměřice 
Hruborohozecká 
338 

100 místa v sále 

Základní umělecká škola – 
koncertní sál 

Nám. Českého 
ráje 5 

100 místa v sále 

Obchodní akademie, Hotelová 
škola a Střední odborná škola, 
Turnov 

Zborovská 519 100 aula 

Střední uměleckoprůmyslová 
škola a Vyšší odborná škola 

Skálova 373 180 místa v sále 

Zdroj: MěÚ, KCT + kulturní zařízení                                                                         
 

Dalším kulturně vzdělávacím zařízením je Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace, v ulici Jeronýmova. Obsluhuje další čtyři pobočky - Turnov 2, Výšinka, Mašov a Malý 

Rohozec, přičemž pobočka u vlakového nádraží (Turnov 2) je bezbariérově přístupná, poskytuje zázemí 

pro kulturní pořady a akce, v letních měsících nabízí informační služby pro veřejnost. Vzhledem 

k omezeným prostorám a bariérovém přístupu ve stávající hlavní budově má město zájem vybudovat 

moderní víceúčelovou knihovnu sloužící ke komunitním účelům. Byla zpracována studie a probíhají 

projektové práce. 

Městské divadlo nemá stálou scénu, ale konají se zde činoherní i hudební představení hostujících 

souborů a místních amatérských spolků. Chybí zde vyhovující sociální zařízení a dostatečné zázemí pro 

diváky. Také prostory pro občerstvení kapacitně nevyhovují.  

Součástí občanského vybavení města je smuteční rozlučková síň situována na okraji historického centra 

města, v prostoru mezi dolní částí Městského hřbitova a korytem říčky Stebenky. Stavba získala v roce 

2004 ocenění architektů v 11. ročníku soutěže o Grand Prix Obce architektů. 
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Turnov spravuje městskou památkovou zónu a průběžně zajišťuje opravy památek. Hrad Valdštejn, 

který je ve vlastnictví města, se podařilo s pomocí Programu záchrany architektonického dědictví 

z Ministerstva kultury ČR a z dotačního programu Libereckého kraje velmi dobře opravit. Dalším 

objektem ve správě města je Synagoga, kde se konají příležitostně kulturní akce. 

 

 

Sportovní a volnočasové vyžití  
 

Sport 

V Turnově působí mnoho sportovních organizací v různých sportovních disciplínách. Zařízení jsou 

využívána nejen občany města, ale celé spádové oblasti. Sportoviště jsou ve vlastnictví města, jeho 

příspěvkových organizací, Městské sportovní Turnov, s.r.o. či sportovních spolků nebo jiných subjektů.  

V roce 2021 byla schválena Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021-2024, která 

zpřehlednila nabídku sportovišť, popsala jejich stav a navrhla možná řešení finanční podpory sportu ze 

strany města. Koncepce též sleduje ekonomickou stránku z hlediska vhodných investic.  

V posledních několika letech se podařilo městu systematicky modernizovat hřiště škol a vybudovat 

prostřednictvím své organizace Městská sportovní Turnov, s.r.o. velký sportovní komplex Maškova 

zahrada. Níže jsou uvedeny počty sportovišť na území Turnova.  

Tabulka 15: Počty sportovních zařízení na území Turnova 
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Zdroj: Město Turnov (Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021-2024) 

Přehled sportovišť rozdělený dle vlastnictví je uvedeno v Koncepci tělovýchovy a sportu ve městě 

Turnov 2021-2024. 

Nejen z odpovědí respondentů mobilního rozhlasu dotazníku vyplývá velká poptávka po větším krytém 

bazénu, stávající z hlediska velikosti a kapacity neumožňuje využití pro plavecké soutěže. V Turnově 2 

je plánována rekonstrukce a přístavba sportovní haly s rozšířením lezecké stěny. Turnov je známý již 

z historie výraznou orientací na horolezectví, proto se v poslední době této oblasti věnuje více 

pozornosti. 

 

Volný čas 

Mezi volnočasové školy, jehož zřizovatelem je město, patří Základní umělecká škola, jejíž kapacita 690 

osob je omezená a zařízení stěží stačí uspokojit poptávku žáků po základním uměleckém vzdělávání. 

Budova není dosud bezbariérová. V centru města v Husově ulici se nachází další volnočasové školské 

zařízení pro zájmové vzdělávání pod městem Turnov - Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, 

příspěvková organizace, které nabízí nejrůznější kroužky pro všechny věkové skupiny a bezbariérově 

Název sportovních zařízení Počet Umístění

Koupaliště a bazény 2 Maškova zahrada

 z toho kryté bazény 1 Jana Palacha u gymnázia

Zimní stadiony 1 Maškova zahrada

Stadiony 1 Skálova ulice 

Fotbalová hřiště 3 Koškova (stadion+tréninkové)

z toho s umělou trávou 1 Koškova

Hřiště přístupná bez omezení 3 Alešova, Prouskova,beach volejbal u Jizery

Hřiště s omezeným přístupem 12 dopravní hřiště "Ostrov"

z toho s umělým povrchem 7

Gymnázium,OHS, Maškova zahrada,Daliměřice, 

Bezručova se Sportcourt a mantinely, ZŠ 28.října 

(vč. inline), ZŠ Žižkova

z toho pro odbíjenou 2 Areál odbíjené-Skálova

z toho pro beach volejbal 1 Maškova zahrada

z toho pro házenou 2 Palackého

Sportovní haly 2 Skálova, Alešova, 

Sokolovny 3 Mašov, Skálova, Daliměřice,

Tenisové kurty 12 2xNa Stebni, 

z toho venkovní 10 Skálova, 4x Na Stebni,5x Koškova

Lyžařský areál 1 Struhy

Areál loděnice 1 Palackého ul.

Skatepark volně přístupný 1 Maškova zahrada

Pumptrack volně přístupný 1 Maškova zahrada

Inline volně přístupný 1 okruh v Maškově zahradě

Venkovní posilovna volně přístupná 2 Rývovy sady, Atletický stadion ve Skálově ul.

Oddechové areály volně přístupné 1 Dolánky 

Tělocvičny 3 ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova, Jiráskova ul.

Šachová klubovna 1 ul. Skálova

CELKEM 51
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přes zahradu je dostupné pouze přízemí. Ve Žluté ponorce v celoročních pravidelných kroužcích 

a kurzech v roce 2019 dosáhl výše 810 účastníků v rámci celkem 67 kroužků. V  Krčkovicích  (Hrubá 

Skála) město vlastní letní táborovou základnu, která je každoročně využívaná, ale je v dožilém stavu. 

Město má zájem na vybudování nového zázemí s nízkými náklady a pouze pro sezónní využití. 
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

  

Rozvojové plochy a bydlení  
 

Rozvojové plochy 

Komplexnější pohled z hlediska postavení a významu Turnova v rámci sídelní struktury kraje je řešeno 
v Aktualizaci č.1 ZÚR LK, které vymezují : 
 
ROB3 Rozvojová oblast Turnov 
 
Rozvojová oblast zahrnuje obce ovlivněné rozvojovou dynamikou centra regionálního významu 
Turnov.  
Centrum osídlení a obce v jeho spádovém obvodu: Turnov, Ohrazenice, Modřišice. 

 

ROZVOJOVÁ OSA REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 
OS3 Praha - hranice SK/LK - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice 
ČR/Německo, Polsko (Görlitz/Zgorzelec). 
 

Vymezení: 
Rozvojová osa republikového významu propojující metropolitní rozvojovou oblast OB1 Praha 
a rozvojovou oblast OB7 Liberec, při spolupůsobení center Mladá Boleslav (OBk2) a Turnov (ROB3), se 
sousedními státy je založena na silničním propojení D10 Praha – Turnov, I/35 Turnov – Liberec – Bílý 
Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR/Polsko/Německo (Zittau - Löbau, Bautzen, Zittau - 
Görlitz/Zgorzelec) a na železničním spojení Praha - Mladá Boleslav - Liberec - hranice ČR/Polsko. Území 
obcí dotčených rozvojovou osou OS3 (mimo rozvojové oblasti OB7 Liberec a ROB3 Turnov): Čtveřín, 
Jenišovice, Lažany, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Svijany, Sychrov, Žďárek (ORP Turnov). 
 

ROZVOJOVÉ OSY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
ROS2 Liberec - Turnov - hranice LK/KHK - Jičín - Hradec Králové 
 

Vymezení: 
Rozvojová osa nadmístního významu propojující rozvojové oblasti OB7 Liberec a ROB3 Turnov 
s rozvojovou oblastí Hradec Králové / Pardubice je založena v prostorové a funkční souvislosti koridoru 
kapacitních silnic v úseku: I/35 Liberec – Turnov a S5 Turnov – Rovensko pod Troskami - hranice LK/KHK 
– Úlibice (KHK). 
 

 

SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
SOB5 Specifická oblast Český ráj jih 
 
Vymezení: 
Obce ve správním obvodu ORP Turnov: Hrubá Skála, Vyskeř, Kacanovy, Olešnice a Všeň (spádový obvod 
Turnov), Ktová a Troskovice (spádový obvod Rovensko pod Troskami). 
Turnov ani jeho spádové území nepatří mezi „hospodářsky slabé“ ani „ohrožené“ oblasti Libereckého 

kraje, jak uvádí Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027. 

Důležitým nástrojem ovlivňování územního rozvoje je územní plánování. Jeho prostřednictvím je 
regulován způsob využití území, koordinována realizována výstavba a rozvoj apod. s cílem zabezpečit 
soulad soukromých a společenských požadavků s přírodními prvky. 
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Turnov má platný územní plán z roku 2014. Od té doby prošel třemi změnami. Městu chybí rozvojové 

plochy pro podnikatelskou činnost v důsledku probíhající restituční kauzy rodu Walderode.  

V současné době jsou pro rozvoj průmyslové výroby a navazujících aktivit určeny 2 významné 

průmyslové zóny – „Vesecko“ a „Ohrazenice“. 

 „Obchodně průmyslová zóna Vesecko“ je situována na katastrálním území Daliměřice realizované 

přeložce I/10 severního obchvatu města. Dnes zde sídlí řada firem, např. KAMAX s.r.o., ONTEX CZ s.r.o., 

SFS Group CZ s.r.o., STAFTRANS, spol. s r.o., a další).  

Průmyslová zóna „Ohrazenice“ je situována na katastrálním území Turnov a částečně na katastrálním 

území Ohrazenice při nové přeložce komunikace I/10 – I/35 (peážní úsek), zde sídlí závod společnosti 

Grupo Antolin Turnov, s.r.o., areál Krajské správy silnic LK,  čerpací stanice PHM Kontakt aj. 

Územní plán vymezuje v rámci sídelního útvaru Turnov i další plochy pro průmyslovou výrobu 

a živnostenské podnikání; jsou však plošně méně významné (např. v lokalitě „Přepeře“, „U železničního 

mostu“, „Za nádražím“ aj.). 

 

Bytová výstavba 

V Turnově probíhala v období posledních cca 10 let velká bytová výstavba, kterou výrazně podnítilo 

město prodejem pozemků a zajištěním inženýrských sítí. Jednalo se o bytové zóny Hruštice - Károvsko 

(zejména Nad Šetřilovskem) a bytové zóny Durychov – Na Kamenci. V současné době se řeší 

soukromovlastnické vztahy, které blokují další možnou výstavbu. Některé volné rozvojové plochy leží 

v hůře přístupném území, které by vyžadovalo vysoké náklady na inženýrské sítě (Benátky). 

Tabulka níže uvádí počet dokončených bytů v Turnově a správním obvodu ORP Turnov. Jedná se 

zejména o byty v rodinných domech.  

 

Tabulka 16: Dokončené byty v období 2019 a 2020 

 

Zdroj: ČSÚ, Veřejné databáze  
[1] Období: 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 

[2] Období: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 

 

Turnov (okres 

Semily)
SO ORP Turnov

Počet dokončených bytů 25 88

20 78

- -

v rodinných 

domech [2]
1 7

v bytových 

domech [2]
8 8

- -

1 1

- 5

 

celkem [1]

Počet dokončených bytů

v rodinných domech [1]

v bytových domech [1]

v 

nástavbách

v domech s pečovatelskou 

v nebytových budovách [2]

ve stavebně upravených

nebytových prostorách [2]
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Město má v majetku 321 bytů, které pronajímá. V rozpočtu je vyčleněn bytový fond oprav, do něhož 

přichází platby za nájemné a z něho se hradí rekonstrukce, opravy. 

 

Tabulka 17: Přehled počtu nájemních bytů 

Adresa počet bytových jednotek 

5. května čp. 26 (budova informačního centra) 8 

Bezručova čp. 1054 16 

Bezručova čp. 1055 16 

Jana Palacha čp. 804 (budova Vzdělávacího centra Turnov) 1 

Kosmonautů čp. 1641 (MŠ a ZŠ Sluníčko) 1 

Malý Rohozec čp. 18 3 

Mašov čp. 22 (budova sokolovny) 2 

Skálova čp. 84 3 

Nám. Českého ráje čp. 5  (budova ZUŠ) 1 

Palackého čp. 184 8 

Přepeřská čp. 1449 15 

Přepeřská čp. 1450 15 

U nádraží čp. 1294 3 

Žižkova čp. 1356 11 

Granátová čp. 1897 (bytový dům v sídlišti Výšinka) 95 

Žižkova čp. 2030 (Dům s pečovatelskou službou) 25 

Žižkova čp. 2031 (Dům s pečovatelskou službou) 24 

Žižkova čp. 2032 (Dům s pečovatelskou službou) 36 

Žižkova čp. 2047 (Dům s pečovatelskou službou) 38 

CELKEM 321 

Zdroj: MěÚ Turnov 

Počet žádostí o bydlení každoročně převyšuje nabídku a rovněž dotazníkové šetření potvrdilo 

nedostatek finančně dostupných bytů. Ceny nájmů nebo prodejů na Turnovsku se pohybují vysoko nad 

republikovým průměrem vzhledem k atraktivnímu místu v Českém ráji. 

Městu chybí především startovací byty pro mladé a byty pro samoživitele, které na drahé nájemní byty 

nedosáhnou. Pečovatelské domy v zásadě pokrývají poptávku. K dispozici jsou i tzv. krizové byty.  

 

Veřejný prostor 

Ve městě se nachází několik panelových sídlišť, která se postupně regenerují. Dokončuje se mnoha 

etapová regenerace sídliště U nádraží za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Byla 

zpracována a projednána s občany studie regenerace sídliště Výšinka, nyní probíhá výběr zpracovatele 

projektové dokumentace a v horizontu dvou let by mohla být zahájena vlastní realizace. Třetí sídliště 



Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 

24 
 

Přepeřská v současné době prochází připomínkováním navržené studie regenerace. Ve městě jsou dílčí 

veřejná prostranství, která vyžadují komplexní úpravu, zejména Havlíčkovo náměstí. Město má 

nedostatek parkovacích míst a v rámci rekonstrukcí veřejných ploch se často počítá s jejich navýšením. 

Jako vhodné místo pro volnočasové vyžití se nabízí prostory Na Lukách u autobusového nádraží, avšak 

pozemky jsou v soukromém vlastnictví a je nutné brát v úvahu, že se jedná o záplavové území.  

 

Doprava a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava 

Turnov má strategickou polohu v dopravním spojení na hlavní směry. Dálnicí D10 je napojen na Prahu, 

rychlostní silnicí I/35 na Liberec a průtahem silnice I/35 přes Turnov na Jičín a Hradec Králové. Silnice 

I/10 je vedena obchvatem Hrubého Rohozce na Malou Skálu, Harrachov a polskou hranici. 

Zároveň je tato pozice města komplikována protínající řekou Jizerou a nezbytnost propojovat obě části 

města mosty.    

Dálkové spojení Turnova a vazbu na dálniční síť zajišťuje dálnice D10 Praha – mimoúrovňová křižovatka 

(MÚK) Ohrazenice, pokračující jako silnice I/10 Turnov – Harrachov – hranice ČR a silnice I/35  Liberec 

– MÚK Ohrazenice, pokračující jako silnice I/35 Turnov – Jičín - Hradec Králové.  

Obrázek 2: Mapa silniční sítě   

 

Zdroj: ŘSD -  Silniční a dálniční síť ČR (s doplňkovým datovým podkladem) 

Dálnice D10 je ze směru od Mnichova Hradiště vedena v parametrech směrově rozdělené komunikace 

a to až k obci Ohrazenice (MÚK se silnicí I/35). Od této MÚK se silnice I/10 a silnice I/35 dostávají do 

souběhu a územím Turnova jsou vedeny jako čtyř pruhové směrově rozdělené komunikace sběrného 



Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 

25 
 

typu s mimoúrovňovými křižovatkami. Přes MÚK Vesecko pak pokračuje obchvatem Hrubého Rohozce 

na Malou Skálu a Železný Brod.  

Silnice I/35 je na průtahu Turnovem vedena v úseku mezi křižovatkami s I/10 a II/283 jako čtyř pruhová, 

směrově nerozdělená komunikace, která prochází zastavěným územím. Ve směru na Jičín pak 

pokračuje silnice I/35 od okružní křižovatky u diskontu  Lidl  jako dvoupruhová, směrově nerozdělená 

místní komunikace (ul. Na Kamenci). Křižovatky jsou mimoúrovňového typu. 

Úsek silnice I/35 Liberec – Turnov – Jičín – Hradec Králové představuje součást tangenciálního spojení, 

které je v návaznosti na silnici I/13 Karlovy Vary – Ústí nad Labem – Liberec součástí evropské 

doplňkové sítě E442 Karlovy Vary (E48) – Liberec – Hradec Králové – Olomouc (E462). 

Z hlediska přepravního významu je mezikrajské spojení Liberec – Hradec Králové slabší než např. 

mezikrajské tangenciální spojení Plzeň – České Budějovice. 

Ve schválené Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje je vymezen místo územní 

rezervy návrhový koridor pro veřejně prospěšnou stavbu silnice I/35, úsek Turnov – Rovensko pod 

Troskami – hranice Libereckého a Královohradeckého kraje (Úlibice). 

V horizontu 10 let by měla být vybudována nová rychlostní silnice I/35 z Turnova na Hradec Králové, 

která odvede tranzitní dopravu ze stávající silnice II/283 vedoucí centrem města Turnova do nového 

koridoru kapacitní silnice a bude sloužit jako obchvat Turnova ve směru na Semily a Lomnici nad 

Popelkou.  

Tabulka 18: Vývoj sčítání dopravy na vybraných úsecích v Turnově (počet aut/den) 

Úsek 2000 2005 2010 2015 

Průtah I/35 přes Jizeru (sčítací úsek 5-0314) 12487 16430 17742 21497 

Palackého ulice (sčítací úsek 5-0311) 5238 13673 7450 8418 

Náměstí Českého ráje (sčítací úsek 5-0312) 15165 18137 12062 14327 

Nádražní ulice (Kudrnáčovy hodiny – nádraží, sčítací úsek 5-0281) 10828 12462 11472 10990 

Zdroj: ŘSD, sčítání dopravy 

 

Železniční doprava 

Hlavní železniční koridory na území ČR jsou vedeny mimo Turnov. Turnovem prochází tři tratě: 

 030: Liberec – Turnov – Jaroměř – Pardubice (napojení na I. koridor).  

 041: Turnov – Libuň – Jičín – Ostroměř – Hradec Králové s významem pro cestovní ruch, neboť 

prochází atraktivním územím Českého ráje.  

 070: Turnov – Bakov nad Jizerou – Mladá Boleslav – Všetaty – Neratovice - Praha. 

Správa železnic plánuje vybudování rychlého, konkurenceschopného železničního spojení sídel na ose   

Praha -  Mladá Boleslav – Liberec. Koridor byl v úseku Hranice Libereckého kraje  - Čtveřín upraven, 

došlo k upřesnění v prostoru Turnova. Pro odstranění úvratě v Turnově a přímé rychlé spojení Liberce 

je koridor vymezen mimo město Turnov, které bude napojeno optimalizovanými stávajícími tratěmi 

s napojením v železniční stanici Loukov a ve Čtveříně. Vedení koridoru těsně před Turnovem (tzv. 

Lažanská spojka) bylo opuštěno pro jeho nevýhodnost a průplet s budoucí MÚK Ohrazenice D10 x I/35. 

Turnovská železniční stanice by měla do 4 let projít zásadní rekonstrukcí s kompletní výměnou 

železničního svršku a zabezpečovacího zařízení. Plánují se nástupiště s podchody a bude odstraněna 

úvrať ve směru na Jičín. 
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Veřejná doprava 

Veřejná doprava Turnova je zahrnuta do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). 

Veřejnou autobusovou dopravu v Turnově a okolí zajišťuje společnost BusLine LK s.r.o., která provozuje 

městské autobusové linky (670302, 670322), další dvě linky spojující město s nejbližšími obcemi 

(670310, 670311), které jsou integrovány do dopravní obslužnosti Libereckého kraje. 

 

Graf 2: Počet cestujících MHD v Turnově v letech 2017-2020  

 

Zdroj: Statistiky BusLine LK s.r.o a KORID 

Z grafu je patrný významný pokles počet cestujících MHD v Turnově v letech 2019-2020 vlivem 

pandemie covid-19, která ovlivnila především 4. čtvrtletí roku 2019 a celý rok 2020.  

 

Ekologická a nemotorová doprava 

Trendem ve světě je podpora ekologické motorové dopravy a nemotorové. V současné době probíhá 

pilotní provoz elektromobilů, který však ukazuje vážná rizika při jejich používání, např. problémy při 

uhašení požáru auta. Rovněž městská hromadná doprava či technická obslužnost ve městech bývá 

vybavena ekologickými pohony (plyn, elektřina). Organizace zřízená městem -Technické služby Turnov, 

s.r.o. začala používat malé nákladní auto s elektrickým pohonem. Ve městě zatím chybí dobíjecí 

stanice, které by umožnily motoristům a cyklistům dobíjet baterie. Zejména s rostoucím trendem 

elektrokol a elektrokoloběžek je nezbytné se na tuto oblast zaměřit. Český ráj je oblíbenou destinací 

cyklistů.   

Turnovem prochází celostátní cyklotrasa č. 14 Hrádek nad Nisou – Liberec – Český Dub – Turnov – Jičín, 

která je součástí evropské cyklotrasy Zittau – Praha. Kromě ní je v řešeném území řada dalších 

cyklotras. Převážná část cyklotras je však vedena po místních komunikacích společně s automobilovou 

dopravou. 

Turnovem prochází rovněž páteřní cyklotrasa Greenway Jizera jako multifunkční koridor podél řeky 

Jizery. Začíná u pramene Jizery a končit by měla před Prahou. V roce 2013 byl dokončen úsek 

cyklostezky Líšný-Malá Skála-Rakousy-Turnov. Další úsek Turnov- Svijany se projektuje. 

2017 2018 2019 2020

Počet jízdenek za rok 245 379 232 000 188 280 115 002

Počet seniorů za rok zdarma 53 093 52 000 42 649 32 505
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Chodníky se průběžně rekonstruují a nově budují v místech větší dopravní frekvence za pomoci dotací 

ze SFDI, MMR a EU. Stav chodníků a pěších komunikací je v centru města na dobré úrovni. V okrajových 

částech jsou místy chodníky ve špatném stavu, nebo zcela chybí.  

 

Parkování 

Centrální parkování ve městě je řešeno prostory: 
 - u autobusového nádraží Na Lukách, kde dopravní studie doporučuje navíc vybudování parkovacího 
domu 
- U Raka před Kulturním centrem Střelnice 
- u sportovního areálu Maškova zahrada.  
 
Dále se nabízí možnost vybudovat parkovací dům jako součást terminálu u vlakového nádraží. Drobná 

parkovací místa se nacházejí na náměstí Českého ráje a na Havlíčkově náměstí, dále na vymezených 

místech podél komunikací. Parkování je řešeno také v rámci regenerací sídlišť. Stále je však nedostatek 

parkovacích míst, jak ukázaly výstupy z dotazníku pro veřejnost.  

Dlouhodobě chybí zajištění parkování kamiónů, které primárně zajíždějí do průmyslového areálu 

Vesecko. Stávající plochy jsou nedostatečné. 

 

Voda 

Zásobování vodou je v Turnově řešeno z těchto zdrojů: 

• Dolánky – na pravém břehu Jizery, jedná se o dva pramenní vývěry podchycené do dvou 

studní, průměrná vydatnost zdroje 40 l/s, max. 50 l/s 

• Borek-Kalich – jsou to samostatné soustavy pramenních zářezů se sběrnými studnami, 

vydatnost 5 – 8 l/s 

• Šlejferna – v SV části města na levém břehu Jizery, jedná se o pramenní štolu – kvalitní, 

průměrná vydatnost 4 l/s 

• Nudvojovice – soustava vrtů v Jizerní nivě, která kopíruje předpokládanou linii tzv. 

Libuňského zlomu. Jedná se o soustavu 6 vrtů, z nichž 2 jsou odstaveny z důvodu 

kontaminace vyššího množství chlorovaných uhlovodíků, tyto 2 vrty jsou ponechány jako 

rezerva. V provozu jsou 4 vrty, max. vydanost 50 l/s. 

Na tyto zdroje jsou navázány vodovody a vodojemy, které zásobují jednotlivé části města: 

• vodojemy Ohrazenice – zásobují Ohrazenice, Přepeře, Daliměřice, Turnov II a Nudvojovice 

• vodojemy Károvsko – zásobují Hruštici, Výšinku a sídliště Výšinka 

• vodojem Hruštice – zásobuje střed města podél Jizery 

• vodojem Vrchhůra – zásobuje Mašov, Durychov, Výšinku a Kamenec 

• vodojem Metelka – zásobuje Bukovinu, Borek, Zbirohy, Rakousy, Záborčí, Vazovec, 

Dolánky, Slapy, část Turnova a Daliměřic 

• vodojem Malý Rohozec – zásobuje Malý Rohozec a Mokřiny 

• vodojem Na Hranicích – zásobuje osadu Na Chocholce 

• vodojem Mašov – zásobuje Mašov a dále obce Kacanovy a Olešnici 

Zdroje pitné vody jsou dostatečné a po rekonstrukci úpravny vody Nudvojovice a vrtech je v současné 

době pro Turnov zajištěn vždy alternativní zdroj pitné vody. Při povodňových stavech je třeba věnovat 

pozornost ochraně zdrojů Nudvojovice, kdy jako krátkodobá náhrada je možno plně využít zdrojů 
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Dolánky. Zároveň při zákalech ve zdroji Dolánky po větších deštích je možno plně využít i dlouhodobější 

náhradu ze zdroje Nudvojovice. Současná kapacita vodojemů je 5.150 m3.  

Dále je plánováno zkapacitnění vodojemu Mašov. Z dlouhodobého hlediska se ponechává jako varianta 

záložního zdroje oblast Libuňského úvalu. 

Kanalizace  

Město Turnov v roce 2012 dokončilo prostřednictvím Vodohospodářského sdružení Turnov 

odkanalizování města a okrajových částí v rámci velké akce „Čistá Jizera“, má tedy vybudovanou 

jednotnou kanalizační síť s oddělovači dešťových vod se zaústěním do řeky Jizery, popř. jiných vodních 

toků. V současné době v letech 2020 - 2021 probíhá částečná rekonstrukce ČOV, zejména její 

mechanické části a plynového hospodářství. Zároveň je připravena rekonstrukce biologické části, která 

by měla postupně na práce navazovat. Kapacita čistírny odpadních vod je max. 300 l/s, biologická část 

je max. na 150 l/s. Odpadní vody přesahující množství 150 l/s jsou pouze mechanicky čištěny a dále 

vypouštěny odtokovým potrubím do Jizery (při velkých průtocích za deštného období). Při obvyklých 

stavech je kapacita ČOV dostatečná a má kapacitní rezervy pro výhledové napojení dle ÚP. Okrajové 

části Turnova až na velmi okrajovou rozptýlenou zástavbu (např. Kadeřavec) jsou napojeny na centrální 

ČOV. V těchto místech je nutno řešit odkanalizování objektů individuálně. Větší pozornost je třeba 

věnovat zadržení dešťových vod a omezení jejich odtoku do jednotné kanalizace. Pro odvod dešťových 

vod z území je třeba v max. míře využívat retenčních možností území, případně tuto problematiku řešit 

vybudováním oddílné dešťové kanalizace. 

Elektrická energie  

V roce 2012 byla uvedena do provozu transformovna TR 110/35 kV Turnov s napojením na Bezděčín 

na katastrálním území Přepeř. Tato transformovna zabezpečuje výpadky a nedostatek elektrické 

energie zejména pro rozvojovou průmyslovou zónu Vesecko.  Nadřazené sítě tvoří vedení 400 kV 

Babylon - Bezděčín – Neznášov. Město je zásobováno rozvody 35 kV z rozvodny Přepeře. V zastavěném 

území se předpokládá důsledná kabelizace, venkovní rozvody budou dle ÚP Turnov zachovány pouze 

v území jižně od nádraží ČD a železniční trati na Jičín.  

Plyn  

Distribuční síť v Turnově je napojena na dva vysokotlaké (VTL) plynovody (DN 500 Jičín – Hodkovice 

nad Mohelkou a DN 200 Mladá Boleslav – Ohrazenice) prostřednictvím středotlakých rozvodů (STL) 

z regulačních stanic Mašov, Ohrazenice a Přepeře; vlastní VTL regulační stanice mají podniky Crytur 

a Sklostroj. Z těchto RS jsou vedeny STL rozvody do pěti městských STL regulačních stanic (Šroubárna, 

České dráhy, Máchova, Kasárna, Hruštice).  

Vytápění  

K zásobování teplem slouží jednak velké zdroje tepla, které spravuje městem zřízená společnost 
Městská teplárenská Turnov, s.r.o.. Jedná se o teplárnu Výšinka 1, výtopnu Nádražní, výtopnu Žižkova, 
výtopnu Přepeřská, kotelnu ul. 5. května a kotelna Výšinka 2. Menšími zdroji jsou blokové a domovní 
kotelny, resp. podnikové výtopny. V zástavbě rodinných domků je k vytápění využíván hlavně zemní 
plyn, případně elektřina a tuhá paliva. Postupně probíhá ekologizace zdrojů a přechod na ušlechtilá 
paliva. 

Telekomunikace  

Území města je dostatečně pokryto signálem všech tří operátorů: O2, T-Mobile i Vodafone. Problémy 

s pokrytím mohou nastat pouze v údolních polohách v okrajových částech obce. Na území Turnova 
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také působí česká společnost PAMICO Czech s.r.o., která poskytuje vysokorychlostní připojení na 

internet a další služby prostřednictvím optických sítí a bezdrátové technologie. 

 

Životní prostředí 
 

Zeleň 

Turnov leží na západním okraji CHKO Český ráj. Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako 

první CHKO v naší republice již v roce 1955 a rozšířena dle Nařízení vlády č. 508 ze 14. října 2002. 

Díky jedinečným přírodním hodnotám byla v r. 2005 zapsána skalní města v CHKO do seznamu 

světového dědictví UNESCO jako Geopark Český ráj. 

Na území města se nachází několik veřejných parků. Z roku 1893 pochází Rývovy sady a Metelkovy 

sady. Později byl založen lesopark Farářství a Nový park na Šetřilovsku. V centru města se nachází 

Městský park. Nové veřejné prostranství u Nádražní ulice vzniklo v roce 2021 v rámci regenerace 

sídliště a bylo pojmenováno Park T.G. Masaryka. Město vlastní i část lesů jako historického a 

dokoupeného majetku obce. Zámecký park u zámku Hrubý Rohozec je veřejně dostupný, ale není 

v majetku města. 

Turnov je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vod Severočeská křída. Zájmové území patří 

do povodí Labe, dílčího povodí Jizery. V Turnově se do ní vlévá Vazovecký potok, Odolenovický potok, 

Stebenka, Libuňka, za Turnovem Ohrazenický potok, Modřišický potok a další malé vodoteče. 

 

Ovzduší  

V roce 2005 byl pro Město Turnov a okolní obce zpracován "Program ke zlepšení kvality ovzduší pro 

město Turnov a obce Čtveřín, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín a Vlastibořice". Jedná se o dokument, který 

vypracovalo město Turnov a obce Čtveřín, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín a Vlastibořice podle požadavku 

§ 7 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění. Tato sídla byla nařízením vlády č. 60/2004 (13. února 2004) vyhlášena jako oblast se zhoršeným 

stavem ovzduší pro suspendované částice frakce PM 10 (prachové částice) zejména z nákladní dopravy, 

která vede přes město. V letech 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 a 2020 proběhlo měření kvality ovzduší 

na Malém Rohozci, které neprokázalo žádnou významnou změnu. 

 

Odpady  

Od roku 1990 je směsný komunální odpad v menší míře odvážen na skládky (Košťálov) a po většinu 

roku do liberecké spalovny Termizo, a.s. Roční produkce směsného komunálního odpadu po vytřídění 

nebezpečných a využitelných složek od fyzických osob v Turnově je cca 3.224 t. Separuje se plast, papír, 

sklo bílé, sklo barevné, nápojový karton, textil, drobné elektrozařízení do kontejnerů na území města. 

Na sběrném dvoře se mimo tyto odpady odebírají nebezpečné odpady, velká elektrozařízení, směsné 

kovy, pneumatiky, stavební odpady, objemné odpady a rovněž jedlé oleje a tuky. Na Vesecku se 

používá drtička stavební suti, kterou si dle potřeby najímají Technické služby Turnov s.r.o. Bioodpad od 

občanů města a z městských pozemků je zpracováván na kompostárně na Malém Rohozci. Ročně je 

zde zpracováno cca 1700 tun bioodpadu od občanů a z údržby veřejné zeleně. 
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Češi patří ve třídění odpadu ke špici ve světě. Zatímco v roce 2018 Češi vytřídili 49 Kg, v roce 2019 to 

bylo v průměru 51,3 Kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, jak uvádí statistika zveřejněná 

Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Níže tabulka uvádí přehled třídění odpadů, který 

vychází z údajů za kontejnery, pytlový sběr a sběrný dvůr. V polovině roku 2016 byly do systému města 

zapojeni podnikatelé, což se promítlo na výrazném navýšení. V současné době se od smluv pomalu 

upouští.  Sečteme-li za rok 2020 odpad za papír, sklo, plasty a kartony a vydělíme počtem obyvatel 

14 391, získáme přibližnou hodnotu 53,4 Kg/občana v Turnově, což by mělo odpovídat republikovému 

průměru. 

Tabulka 19: Přehled tříděných složek komunálního odpadu v Turnově 

 

Zdroj: MěU Turnov, OŽP 

Město od podzimu 2021 zavádí nový systém třídění odpadů, který spočívá v umístění barevných 

popelnic pro separovaný odpad přímo u občana. Díky dotaci byly získány finance na zakoupení popelnic 

a budou vydány na základě požadavku občana z rodinného domu. Pro bytové a panelové domy 

a ostatní nezapojené občany budou ponechány hnízda s kontejnery. 

 

Správa a hospodaření města 

Město sídlí ve stávající radnici v ulici Antonína Dvořáka 335, kde se nachází odbor rozvoje města, 

životního prostředí, vnitřních věcí, finanční a stavební úřad. V roce 2018 byla vybudována Nová radnice 

rekonstrukcí budovy Skálova čp. 466 (bývalý domov mládeže). Město financovalo akci z vlastního 

rozpočtu ve výši cca 60 mil Kč a zajistilo prostory pro odbor správní, živnostenský, dopravy, sociálních 

věcí a odbor školství, kultury a sportu. Sídlí zde rovněž městská policie.  

Město Turnov je členem těchto regionálních a celostátních sdružení: 

 Vodohospodářské sdružení Turnov 

 Sdružení Český ráj 

 Euroregion Nisa - Neisse - Nysa 

 Sdružení obcí Libereckého kraje 

2016 2017 2018 2019 2020
% třídění 

2020

Tříděné odpady (množství v tunách)

Plasty 170,17      167,91      157,61      166,59      180,52      3,1%

Papír 285,09      272,69      277,44      286,22      322,90      5,6%

Sklo 205,78      234,49      257,29      226,54      259,10      4,5%

Nápojový karton 4,06          5,33          5,74          5,76          5,71          0,1%

Kov 17,41        16,54        15,22        11,86        8,81          0,2%

Textil 54,05        62,88        67,07        61,27        51,95        0,9%

Bioodpad 1 394,89  1 629,98  1 706,70  1 368,62  1 683,45  29,3%

Směsný komunální odpad (množství 

v tunách)
2 252,77  3 237,94  3 371,82  3 217,85  3 224,43  56,2%

Celkem odpady  (množství v tunách) 5 736,86  
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 Svaz měst a obcí České republiky 

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

 Mikroregion Jizera 

 Národní síť Zdravých měst ČR 
 

Partnerskými městy Turnova jsou polský Jawor, německé Niesky a Idar-Oberstein, švédská Alvesta, 

slovinská Murska Sobota, maďarské Keszthely. Spolupráce probíhá často na úrovní turnovských spolků 

a subjektů. 

Město podporuje přístup otevřeného města. Na jaře 2020 spustil novou komunikační platformu -  

mobilní rozhlas, do kterého se mohou občané zaregistrovat a budou získávat aktuální informace, 

dotazníky atd. Na internetových stránkách je vytvořen rozklikávací rozpočet, občané jsou informováni 

o aktuálním dění. Město také zavedlo participativní rozpočet a finančně podporuje prostřednictvím 

soutěže akce navržené veřejností. Probíhají kulaté stoly starosty v jednotlivých částech Turnova 

s prezentací záměrů.   

 

Hospodaření města 

V současné době se rozpočet města Turnova pohybuje na úrovni cca 400 mil. Kč. Poměrně značná část 
výdajů byla v uplynulých letech vynaložena na projekty dotačního období 2014-2021 spolufinancované 
fondy Evropské unie. V období 2017-2020 realizovalo Město Turnov akce v nákladech cca 90 mil Kč 
s dotací EU, přičemž dotace z Evropské unie pokryly téměř 90% těchto akcí. Město využívá rovněž 
národní dotační programy, v rámci nichž vybudovalo Dům se zvláštním režimem při Domově důchodců 
Pohoda v nákladech více jak 40 mil Kč. Dále byly financovány projekty zaměřené na bezpečnost chodců 
ze SFDI, na rekonstrukce ulic z Ministerstva pro místní rozvoj. Menší akce byly podpořeny Libereckým 
krajem. Některé nákladné akce muselo město financovat pouze z rozpočtu města, např. budovu Nové 
radnice (2018) nebo rekonstrukci a přístavbu Základní školy Turnov v Mašově (2020-2021). 
Velkou investicí byla koupě strategických pozemků areálu pily na Koňském trhu za účelem využití 

prostoru pro bydlení a služby. Město dlouhodobě sleduje potřebu oživení širšího centra v této části 

města. 

 

Tabulka 20: Hospodaření města Turnov 2014-2021  (údaje v tis. Kč) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Daňové příjmy 206 442 223 662 238 487 253 963 274 555 289 617 270 214 274 660 

Nedaňové příjmy 63 754 65 056 61 272 59 635 60 931 63 806 74 493 62 929 

Příjmy celkem 350 694 363 931 370 568 386 930 407 822 439 220 504 661 420 357 

Kapitálové výdaje 67 497 178 437 106 442 76 373 152 738 114 052 191 724 89 366 

Výdaje celkem 311 240 432 692 365 175 365 849 451 053 440 478 516 030 404 393 

Saldo (+přebytek, - 
schodek) 

39 454 -68 761 5 393 21 082 -43 231 -1 258 -11 369 15 964 

Zdroj: MěÚ Turnov 

Pozn.: 2014 - 2020 -  skutečnost k 31. 12. daného roku, rok 2021 -  schválený rozpočet bez rozpočtových 
změn   
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Graf 3: Vývoj hospodaření města v období 2014-2021 
 

 
 

Zdroj: MěÚ Turnov 

 
Na finanční pokrytí projektů zejména v programovém období 2007-2013 a 2014-2020 byly městu 
poskytnuty úvěry, které město každoročně splácí ve výši cca 23 mil Kč. V roce 2024 končí splatnost 
přijatého úvěru z roku 2013, viz níže tabulka k přijatým dlouhodobým úvěrům. 
 
Tabulka 21: Přijaté dlouhodobé úvěry  

 

Zdroj: MěÚ Turnov 
 
Z tabulky je patrné úvěrové zatížení města, přičemž poslední úvěr (z roku 2020) byl pořízen na nákup 
pozemků v centru města za účelem oživení centra.  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hospodaření města v tis. Kč

Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Příjmy celkem Kapitálové výdaje

Výdaje celkem Saldo (+přebytek, - schodek)

UniCredit Bank - kontokorentní 

úvěr do výše 15 mi l . Kč
29.08.2019 31.08.2021

1PRIBOR 

0,3% p.a.
0,00

CELKEM 1 916 668 Kč 23 000 016 Kč 127 369 968 Kč

01.10.2013 31.12.2024 1,57%

nesplacená výše 

úvěru k 31.12.2020

6 000 000 Kč 24 000 000 Kč

roční jistina
měsíční 

jistina

500 000 Kč

13.04.2017 31.12.2028 0,79% 500 000 Kč 6 000 000 Kč

Název úvěru a výše přijat
úroková 

sazba
splatnost

KB ve výš i  60 mi l . Kč  účet 35-

0804921577/0100    = investiční 

akce 2013 - 2014 čerpán

23 999 968 Kč

dle čerpání

ČS ve výš i  40 mi l . Kč       účet 

389905499/0800     = kapitá lové 

výdaje v roce 2015 -2016
01.07.2015 31.12.2026 0,49% 333 334 Kč 4 000 008 Kč

48 000 000 Kč
ČS ve výš i  60 mi l . Kč       účet 

0316961449/0800     = kapitá lové 

výdaje v roce 2017 -2018

31 370 000 Kč
KB ve výš i  35 mi l . Kč       účet 35-

1888861587/0100     = na  nákup 

pozemků na Koňském trhu "Pi la"
03.09.2020 31.12.2025 0,82% 583 334 Kč 7 000 008 Kč
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SHRNUTÍ 
Turnov má velmi dobré předpoklady pro další rozvoj vzhledem k atraktivní poloze na křižovatce 

mezinárodních silnic E442 (I/35) Liberec – Hradec Králové – Olomouc a E65 (D10) Praha – Szczecin a je 

rovněž významným železničním uzlem. Je umístěn v malebné krajině Českého ráje s pískovcovými 

skalními městy a četnými historickými památkami s předpoklady dalšího rozvoje cestovního ruchu. 

Atraktivní poloha na křižovatce silnic má však své nevýhody, neboť tranzitní doprava (I/10, I/35, II/283) 

přes město přináší velkou prašnost a hluk.  Městem projíždí vedle osobních aut rovněž intenzivní 

nákladní doprava. Dílčími úpravami se daří alespoň částečně odklonit nákladní dopravu, např. zvýšením 

profilu u železničního viaduktu směrem na Přepeře nebo chystaným Jižním sjezdem ve Fučíkově ulici. 

 Analýza, dotazníkové šetření a diskuse aktérů poukázaly na primární problémy týkající se: 

- dopravní infrastruktury města (tranzit nákladní dopravy přes město, parkování) 

- dostupného bydlení  

- rozvojových ploch v území pro bydlení a podnikání 

- nepříznivého demografického vývoje města s dopadem zejména na zdravotní 

a sociální péči  

Jednotlivé oblasti jsou podrobněji hodnoceny z pohledu silných a slabých stránek města Turnova, 

rozvojových příležitostí a možných ohrožení formou následující SWOT analýzy. 
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SWOT ANALÝZA 
 

A - EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ OBLAST 
 

Silné stránky (Ekonomika a sociální oblast) Slabé stránky (Ekonomika a sociální oblast) 

Obecné předpoklady 
- Významné regionální centrum Libereckého kraje 
- Výhodná poloha na republikové rozvojové ose 
nadnárodního významu OS3 mezi centry osídlení 
Prahou a Libercem 
- Geografická blízkost k hlavním evropským 
multimodálním dopravním koridorům 
- Rostoucí procento obyvatel ve věku 0-14 let 
 
Podnikatelské prostředí a trh práce 
- Stabilní trh práce s trvale mírnou mírou 
nezaměstnanosti 
- Vysoký počet podnikatelských subjektů 
registrovaných na území města 
- Velké podniky s pracovní příležitostí navázané na 
oblast automotive 
- Rychlý rozvoj firem s pokročilou technologií a high-
tech výrobou (optika, přesná mechanika, výroba 
spojovacích materiálů, vesmírné programy) v 
reformovaných a stabilizovaných podnicích 
- Silná základna opravárenství a logistiky 
- Rostoucí počet živností 
 
Cestovní ruch 
- Přirozená funkce brány do Libereckého kraje 
a „srdce Českého ráje“ s vysokým potenciálem 
k rozvoji cestovního ruchu 
- Úspěšně fungující RTIC 
- Velké množství památek v okolí města  
- Nabídka turistických autobusů  
- Spolupráce se Sdružením Český ráj a Globálním 
geoparkem UNESCO Český ráj 
- Sportovně rekreační areál Maškova zahrada 
- CHKO Český ráj, přírodní krásy 
 
Sociální a zdravotní služby 
- Velmi dobré vybavení sociální infrastruktury 
- Dlouhodobě probíhající komunitní plánování na 
vysoké úrovni 
- Široká síť spolupracujících subjektů v oblasti 
sociální péče 
- Modernizované vybavení Nemocnice Turnov 
- Finanční zázemí zdravotní péče Krajskou nemocnicí 
Liberec 
- Členství města v Národní sítí zdravých měst 
 
Bezpečnost a IZS 
- Propracovaný systém prevence kriminality 
- Digitalizovaný systém monitorování potenciálně 
nebezpečných míst 

Obecné předpoklady 
- nepříznivý demografický vývoj - vyšší průměrný věk 
ve srovnání s celorepublikovým průměrem 
 
Podnikatelské prostředí a trh práce 
- Nedostatek dostupných rozvojových ploch pro 
podnikání 
- Nízká poptávka po výrobcích tradičního šperkařství 
vlivem nízkého počtu zahraniční klientely 
v posledních letech 
 
Cestovní ruch 
- Kvantitativně i kvalitativně stále nedostatečné 
služby a infrastruktura CR vzhledem k významu a 
poloze města v Českém ráji 
- Sezónní (letní) kumulace cestovního ruchu 
- Nedostatečné využití rekreačního potenciálu Jizery 
- Nedostatečné využití potenciálu značky UNESCO - 
Globální geopark Český ráj 
- nedostatečné využití potenciálu tradice 
kamenářství a šperkařství 
 
Sociální a zdravotní služby 
- Chybějící odlehčovací služby pro některé cílové 
skupiny 
- Chybějící zdravotní specialisti, zejména 
stomatologové 
 
 
Bezpečnost a IZS 
- Existence problémových skupin mládeže se 
závislostí na omamných látkách 
- Nevhodná lokalizace IZS (roztříštěnost složek IZS)  
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Příležitosti (Ekonomika a sociální oblast) Hrozby (Ekonomika a sociální oblast) 

Obecné předpoklady 
- Využití přeshraniční spolupráce 
- Využití pozice na křižovatce důležitých koridorů 
cest  
- Posílení funkčních vazeb a výrobních kooperací se 
SRN, Polskem a ostatními zeměmi a regiony EU po 
vybudování kapacitní silnice S5 (přeložky silnice I/35)  
na Hradec Králové  
- plochy pro obchody s přijatelnými nájmy    
 
Podnikatelské prostředí a trh práce 
- Orientace na průmyslové obory a služby založené 
na sofistikovaných technologiích 
- Zajištění dostatečné nabídky kvalitních lidských 
zdrojů, zejména odborníků 
- intenzívní rozvoj přeshraniční spolupráce 
podnikatelských subjektů 
- Orientace na prioritní využití brownfields 
a ostatních nedostatečně využitých ploch a území 
- Výstavba Veřejného logistického centra Přepeře 
- Zvýšení kvalifikace, rekvalifikace lidských zdrojů 
- Rozšíření sortimentu tradičního šperkařství 
nezávislého na zahraniční klientele  
 
Cestovní ruch 
- Lepší využití přírodního a kulturního potenciálu pro 
cestovní ruch a navazující služby v souladu 
s udržitelným rozvojem 
- Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, 
zejména pro jeho „měkké“ formy: agroturistika, 
rekreační cyklistika, poznávací turistika, vodní 
turistika 
 
Sociální a zdravotní služby 
- Nabídka nových sociálních služeb v návaznosti na 
identifikované potřeby 
- Pokračující komunitní plánování v souladu 
s potřebami území 
- Podpora osvěty zdravého životního stylu 
 
Bezpečnost a IZS 
- Využití dotací na moderní IZS v  programovacím 
období 2021-2027 
- Modernizace vybavení složek IZS, zejména 
hasičských sborů 
- Pokračování v modernizaci vybavení městské 
policie  
- Zajímavé preventivní programy pro mládež  

Obecné předpoklady 
- Pokračující nepříznivý demografický vývoj - vyšší 
průměrný věk ve srovnání s celorepublikovým 
průměrem 
- Migrace z města do okolních obcí v důsledku 
vysokých nákladů nebo nedostupného bydlení 
- Restrikce v důsledku pandemického ohrožení zdraví 
- Častá změna obchodů v centru města v důsledku 
vysokých nájmů  
   
 
Podnikatelské prostředí a trh práce 
- Neefektivní revitalizace brownfields v důsledku 
restitučních nároků a preference výstavby na 
volných plochách 
- Ohrožení ekonomické stability podniků ve městě 
a regionu při poklesu výroby v automobilovém 
průmyslu 
- Tlak na nekoordinované umisťování nákupních 
center na nevhodných místech v území města 
- Odchod specializovaných „high-tech“ firem z území 
v důsledku nedostatečné nabídky ploch pro rozvoj 
-  
 
Cestovní ruch 
- Devastace kulturních hodnot i stavebně 
technického stavu památek nevhodnými formami 
cestovního ruchu 
- Nevratná devastace špatně nebo vůbec 
neudržovaných a nevyužitých památek 
- Pokles zájmu privátních investorů o využití památek 
a architektonicky významných objektů 
- Epidemiologické hrozby s omezením návštěvnosti 
regionu  
- ekonomická nerentabilita zařízení a služeb CR v 
důsledku nízké míry jejich využití 
- Pokles zájmu turistů o město v důsledku neřešení 
nedostatků v oblasti CR 
- Tradiční výroba šperkařství silně vázaná na 
turismus 
 
Sociální a zdravotní služby 
- Neuspokojování zvýšených požadavků na sociální 
a zdravotní služby vlivem stárnutí obyvatelstva 
- Odchod specializovaných odborníků lékařské péče 
z města  
- Rostoucí náklady na financování sociálních služeb 
a jejich dostupnost pro některé sociální skupiny   
 
Bezpečnost a IZS 
- Nové trendy v trestné činnosti, zejména ve využití 
IT (např. kybernetické útoky, šikana atd.) 
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B - OBČANSKÁ VYBAVENOST 
 

Silné stránky (Občanská vybavenost) Slabé stránky (Občanská vybavenost) 
Obecné předpoklady 
- Významné regionální centrum Libereckého kraj 
s kulturní a historickou rozmanitostí  
- Subjekty spolupracující na bázi přeshraniční 
spolupráce 
 
Školství 
- Zpracovaná koncepce rozvoje vzdělávání schválení 
1/2021 
- Průběžná modernizace infrastruktury školství 
- Nabídka vzdělávání napříč generacemi 
- Pestrá nabídka vzdělávacích programů ve 
Vzdělávacím centru Turnov 
 
 
Kultura a památková péče 
- Bohatá nabídka organizací a subjektů nabízejících 
kulturní vyžití 
- Opravený hrad Valdštejn 
- Zpracovaný Program regenerace městské 
památkové zóny Turnov 2019-2023 
- Dotační možnosti pro soukromé vlastníky památek  
 
Sport a volný čas 
- Modernizovaná venkovní sportoviště 
- Zpracovaná koncepce tělovýchovy a sportu ve 
městě Turnov 2021-2024 
- široká základna sportovních spolků s podporou 
z rozpočtu města 
- Široká nabídka sportů pro veřejnost 

Obecné předpoklady 
- Pokles počtu obyvatel v posledním sledovaném 
roce   
- Vyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let  
 
Školství 
- Chybějící kapacity v MŠ, zejména pro děti do 3 let 
- Zastaralá infrastruktura škol 
- Soustředěnost úplných škol v jedné části města 
- Vysoké počty dětí v třídách MŠ i ZŠ 
- V malé míře využívání moderních metod vzdělávání 
 
Kultura a památková péče 
- Chybějící dovybavení některých kulturních zařízení 
(divadlo - sociální zázemí, občerstvení) 
- Špatný stavebně technický stav části památkově 
chráněného fondu 
 
Sport a volný čas 
- Nedostatek a malá kapacita sportovišť - chybí 
zejména zastřešená sportoviště pro míčové sporty, 
florbal, horolezecká stěna 
- Nedostatečná obnova sportovní infrastruktury  
- Nedostatečná bezbariérovost budov pro 
volnočasové aktivity (ZUŠ, Knihovna, Žlutá ponorka) 
- Nevyhovující zázemí pro volnočasové vyžití, např. 
táborová základna v  Krčkovicích 
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Příležitosti (Občanská vybavenost) Hrozby (Občanská vybavenost) 
Obecné předpoklady 
- Využití příležitosti čerpání veřejných finančních 
prostředků 
- Využití financování z EU v programovém 2021-2027 
 
Školství 
- Využití možnosti zvyšování kvality vzdělávání 
vzdělávací infrastruktury  
- využití dotačních zdrojů na zlepšování vzdělávací 
infrastruktury 
- Využití spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 
- Využití příležitosti v rozvoji vzdělávání v souladu 
s potřeby trhu 
- Rozvoj inovativních přístupů ve výuce  
 
Kultura a památková péče 
- Dotační příležitosti na opravu památek 
- Modernizace infrastruktury památek  
- Zachování široké nabídky kulturních akcí 
- Využití finančních nástrojů při regeneraci městské 
památkové zóny 
- Podpora spolkové činnosti a vzájemné spolupráce 
 
Sport a volný čas 
- Dotační příležitosti na modernizaci infrastruktury 
- Vzájemná spolupráce aktérů v oblasti sportu 
- Modernizace základní infrastruktury stavu 
sportovišť a zázemí pro volnočasové vyžití 
- Zachování pestré nabídky sportovní a volnočasové 
činnosti 
    

 

Obecné předpoklady 
- Ztráta silných stránek a image města vedoucí 
k odchodu vzdělaných osob 
- Snížení kupní síly vlivem zhoršené hospodářské 
situace a růstu nezaměstnanosti 
- Navýšení rozpočtových výdajů na sociálně-
zdravotní služby a s tím spojené omezení výdajů na 
kulturní a sportovní aktivity v souvislosti se 
stárnutím obyvatelstva 
 
Školství 
- Nevyužití dotací ze strukturálních fondů EU 
- Změny v legislativě v oblasti školství  
- Neschopnost systémově reagovat v oblasti 
vzdělávání na demografické změny v populaci 
Turnova 
- Nesoulad nabídky vzdělávání s poptávkou trhu 
- Snižující se úroveň absolventů v oblasti technického 
vzdělávání na Turnovsku 
- Nevyužívání moderních metod vzdělávání  
 
Kultura a památková péče 
- Omezené finanční možnosti na obnovu památek 
a na kulturní aktivity 
- Problematické či žádné využití části památkově 
chráněných objektů a jejich souborů 
- Nízký zájem o kulturní dění v důsledku snižující se 
hospodářské situace nebo vládních restrikcí  
 
Sport a volný čas 
- Zastarávání sportovišť při nedostatku financí 
- Nízká míra spolupráce sportovních spolků 
a volnočasových zařízení 
Rivalita a zánik některých sportovních spolků (otázka 
spravedlivého financování) 
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C - UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
 

Silné stránky (Udržitelný rozvoj) Slabé stránky (Udržitelný rozvoj) 
Obecné předpoklady 
- Významné regionální centrum Libereckého kraje 
- Rozmanitost specifických forem krajinného rázu 
- Historicky cenné území s urbanistickými hodnotami 
a technickými památkami 
- Snadná dostupnost Prahy, Liberce a horských 
turistických oblastí 
 
Rozvojové plochy a bydlení 
- Geografická blízkost k hlavním evropským 
multimodálním dopravním koridorům 
- Probíhající regenerace sídlišť 
- Koncepční řešení regenerací sídlišť  
- Veřejná projednání záměrů k úpravám ve veřejných 
prostor 
- Participativní rozpočet města dává příležitost 
občanům zapojit se na zvelebení města 
- Turnov je členem Národní sítě zdravých měst 
 
Doprava a technická infrastruktura 
- Poloha na křižovatce železničních tratí 
a rychlostních silnic 
- Fungující integrovaný dopravní systém 
- Vysoký podíl obyvatel připojených na vodovod, 
kanalizaci a plyn 
- Zlepšení plynulosti zásobování elektrickou energií 
výstavbou nové transformovny TR 110/35 kV Turnov 
na katastrálním území Přepeř 
- Vybudovaná kanalizace v rámci projektu „Čistá 
Jizera“ 
- Plynofikace téměř celého města kromě okrajových 
nerentabilních částí 
- Nízké znečištění povrchových a podzemních vod 
 
Životní prostředí 
- Zastoupení všech kategorií územních systémů 
ekologické stability na území města 
- Vysoké zastoupení chráněných prvků přírody: 
chráněná krajinná oblast Český ráj, Geopark Český 
ráj, přírodní rezervace, evropsky významné lokality 
soustavy Natura 2000, přechodně chráněné plochy, 
významné krajinné prvky, památné stromy 
- Evropsky významná lokalita Průlom Jizery u Rakous, 
Podtrosecká údolí, CHKO na velké ploše území 
města, ÚSES 
- Vysoký podíl půdy – I. třída ochrany 
- Část území vymezená jako Chráněná oblast přírodní 
akumulace vod, kvalitní a vydatné vodní zdroje, 
relativně nízké znečištění především podzemních 
vod 
- Třídění odpadů s motivačními prvky 
 

Obecné předpoklady 
- Pokles počtu obyvatel v posledním sledovaném 
roce a vysoký index stáří. 
- Výhodná poloha na křižovatce koridorů a chybějící 
obchvat vede k zatížení města a okolí nákladní 
dopravou  
 
Rozvojové plochy a bydlení 
- Nedostatek aktuálně dostupných rozvojových ploch 
pro bydlení 
- Místy Geologicky nestabilní území složité pro 
zakládání staveb 
- Nízká míra využití bývalých průmyslových areálů 
- Brownfieldy  
- soukromé pozemky blokující budování potřebných 
komunikací pro nové zástavby 
- Nedostatek městských bytových a nájemních domů 
s finanční dostupností 
- Zcela chybí startovací byty pro mladé  
 
Doprava a technická infrastruktura 
- Chybějící obchvat města, intenzivní doprava 
centrem města 
- Chybějící pěší zóna 
- Nedostatečná parkovací místa 
- Nízká podpora nemotorové dopravy po městě 
- Nedostatečné zázemí pro cyklisty (stojany, boxy..) 
- Chybějící prostory pro parkování kamiónů (zm. pro 
průmyslovou zónu Vesecko) 
 
Životní prostředí 
- Místně narušený systém přírodních hodnot krajiny 
převážně vlivem vysokého zastoupení 
urbanizovaných ploch a fragmentací plochami 
dopravní infrastruktury 
- Růst podílu automobilové dopravy na znečištění 
ovzduší, především v zastavěném území města 
- Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, zápach ze 
stávajících vepřínů v okolí a podniků v Turnově 
- Stará zátěž – Bukovina, Kadeřavec, Pod hřbitovem, 
Turnov - Vesecko, Březový háj, Za areálem, 
U Odolenovického potoka, U vepřína 
- koordinace zřetelů ochrany přírody s rekreační 
funkcí krajiny 
 
Správa a hospodaření města 
- Chybějící systémové řešení (koncepce) „Chytrého 
úřadu“  
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Správa a hospodaření města 
- Úřad soustředěn do dvou budov s dobrou 
dostupností 
- Zapojení města v regionálních a celostátních 
sdruženích rozšiřuje možnosti v rozvoji 
- Podpora otevřeného přístupu k občanům 
- Využívání participativního rozpočtu k zapojení 
občanů do dění ve městě 
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Příležitosti (Udržitelný rozvoj) Hrozby (Udržitelný rozvoj) 
Obecné předpoklady 
- Využití územně integrovaného rozvoje v rámci 
spolupráce s okolními obcemi 
- Využití veřejných finančních prostředků včetně 
dotací z EU 
 
Rozvojové plochy a bydlení 
- Lepší územně technická a investiční příprava zón 
ekonomických aktivit, zejména v návaznosti na 
rychlostní silnici I/10 a kapacitní silnici (I/35) 
- Podpora ochrany vysokých bonit půdy, zabránění 
jejich zastavění 
-  
- Komplexní řešení rozvojových lokalit pro bydlení 
- Pokračování v regeneraci sídlišť ve městě 
- Podpora finančně dostupných nájemních bytů, 
zejména startovacích bytů pro mladé 
 
Doprava a technická infrastruktura 
- Dobudování silnice I/10 a vybudování kapacitní 
silnice S 5 (I/35), umožňující využít potenciální 
výhody příznivé geografické polohy 
- Koncepční řešení parkování ve městě 
a v nástupních místech pěší a cykloturistiky 
- Řešení dobíjecích stanic pro elektromobilitu 
 
Životní prostředí 
- Revitalizace vodních toků, úpravy ke zvýšení 
retenční a akumulační schopnosti území, preventivní 
protipovodňová opatření 
- Realizace nefunkčních částí ÚSES 
- Snižování energetické náročnosti budov, řešení 
hospodaření s šedou a dešťovou vodou 
- Instalace fotovoltaických elektráren na rodinné 
domy a zejména na budovy občanské vybavenosti 
v majetku města 
- Využití dotací ze Zelené úsporám 
- Využívání recyklátů při stavbách či rekonstrukcích, 
stavby budov spíše do výšky (efektivní využití území), 
- Instalace zelených střech a stěny 
-Využití moderních technologií (smart řešení, 
hospodárnost provozu) atd. 
- obnova remízků na obecních pozemcích, mezích 
(ovocnými stromy a ořešáky) 
 
Správa a hospodaření města 
- Využití moderních technologií ke komunikaci 
s klienty 
- Využití Portálu občana 
- Využití digitalizace ve veřejné správě 
- Využití přeshraniční spolupráce při rozvoji města 
- Vzdělávání úřadu v oblasti informační technologie 

Obecné předpoklady 
- Trvalý růst intenzity silniční dopravy, zejména po 
dokončení kapacitní silnice S 5 (I/35) ale i při 
nerealizaci S 5 s negativním dopadem na životní 
prostředí  
- Neschopnost/nízká míra využití možnosti čerpání 
veřejných prostředků a dotací z EU 
 
Rozvojové plochy a bydlení 
- Dlouhodobé omezení rozvoje na pozemcích 
s restitučními nároky ve městě a okolí 
- Trvale neudržitelná sub-urbanizace extravilánu 
městské aglomerace Turnov 
- Velký tlak na výstavbu v území díky jeho atraktivitě 
včetně nadměrné intenzifikace zástavby v 
zastavěném území 
- Pokračující zábor zemědělské půdy za účelem nové 
výstavby 
- Nadměrná fragmentace území v důsledku 
rozsáhlých liniových staveb dopravní a technické 
infrastruktury 
- Pokračující vylidňování centra města 
 
Doprava a technická infrastruktura 
- Nedostatek finančních prostředků na realizaci 
záměrů technické a dopravní infrastruktury 
- Pokračující prodlužování realizace výstavby 
železničního koridoru Praha - Liberec 
- Nedostatečné tempo pokračování výstavby 
kapacitní silnice S 5 (I/35) Turnov – Jičín – Hradec 
Králové 
- Zastaralost některých železničních tratí a traťových 
zařízení, vylučující převzetí významnějšího podílu na 
přepravních tocích 
 
Životní prostředí 
- Vážné narušení kvality ŽP, resp. zhoršení ovzduší 
zejména v centru města v důsledku dalšího zvyšování 
dopravní zátěže stávající sítě silnic I. a II. třídy v kvůli 
neřešení obchvatu I/35 (S5) a II/268 
- Odklon části domácností od vytápění plynem 
a elektřinou (vysoké ceny) a pálení odpadů  
- Vznik nežádoucích ploch zatěžujících nebo 
kontaminujících území (např. černé skládky) 
- Pokles retenční schopnosti území v důsledku vodní 
eroze území 
 
Správa a hospodaření města 
- Další změny v legislativě způsobující snížení 
příjmové části rozpočtu města 
- Snížení příjmové části rozpočtu v důsledku zhoršení 
hospodářské situace 
- Nedostatečné tempo digitalizace veřejné správy ve 
městě 
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Návrhová část 
 

ÚVOD  

V návrhové části je popsána představa o rozvoji města a navržen způsob jejího dosažení. Jedná se 

o nejdůležitější část strategického plánu, odrážející výsledky analýzy a potřeb města. Navržená 

opatření upřesňují cíle k dosažení vize města. 

Na návrhové části se podíleli pracovníci rozvoje města a správy majetku, členové vedení města, Řídící 

komise pro Strategický plán rozvoje města Turnov. Byly zapracovány náměty občanů získané na 

základě dotazníkového šetření. Komise Rady města měly možnost se vyjádřit k jednotlivým oblastem 

a jejich připomínky a náměty byly zapracovány se souhlasem Řídící komise. 

 

Byly navrženy tři prioritní oblasti: 

 

A - Ekonomika a sociální oblast 

B - Občanská vybavenost 

C - Udržitelný rozvoj 

 

STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA TURNOV 
 

Turnov je hospodářsky se rozvíjející město v atraktivní oblasti Českého ráje 

s pestrou podnikatelskou činností, širokým spektrem služeb cestovního ruchu 

a potřebnou infrastrukturou. Je příjemným městem pro bydlení, všestranné 

vzdělávání a aktivní život všech generací. Je městem harmonicky propojeným 

s okolní krajinou a šetrným k životnímu prostředí. 

 

Vize představuje základní směr, kam se město má ubírat v následujících letech do roku 2029. 

Navrhovaná opatření jsou nastavená tak, aby vize byla naplňována a dosáhlo se žádoucího stavu. 

K tomu slouží implementační část s konkrétními aktivitami, které je nutné postupně realizovat, 

monitorovat případně přehodnocovat, neboť strategický plán je živým dokumentem a měl by odrážet 

významné změny v souladu se stanovenou vizí.  
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POPIS NÁVRHOVÉ ČÁSTI 
 
Návrhová část Strategického plánu rozvoje města Turnov 2021 - 2029 je rozdělena do tří prioritních 
oblastí a pro každou oblast je stanoveno několik strategických cílů, viz tabulka níže. Podrobněji jsou 
tyto cíle rozpracovány jednotlivými opatřeními. 
 
 
Přehled strategických a specifických cílů 
 

A 
EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ 

OBLAST 

B 
OBČANSKÁ VYBAVENOST 

C 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

A 1. Vhodné podmínky pro 
hospodářský rozvoj 
a zaměstnanost  
 

B 1. Kvalitní podmínky pro 
vzdělávání 

C 1. Kvalitní urbanismus 
a veřejný prostor, vhodné 
podmínky pro bydlení 

A 2. Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu  

B 2. Bohaté kulturní vyžití 
a obnova památek  

C 2. Řízený rozvoj dopravy 
a obnova technické 
infrastruktury 

A 3. Dostupné služby ve 
zdravotnictví a v sociální 
oblasti   

B 3. Sportovní a volnočasové 
vyžití pro všechny generace 

C 3. Zvýšená péče a ochrana 
životního prostředí 

A 4. Bezpečné město pro život   
C 4. Kvalitně poskytované 
služby městem 

 
 
Strategické cíle jsou dále rozpracovány do dílčích opatření, kde je stanoven gestor a výstupy pro 
monitorování při dosahování cílů, viz níže.   
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PRIORITNÍ OBLAST A - EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ OBLAST 
 

A 1. Vhodné podmínky pro 
hospodářský rozvoj a 
zaměstnanost 

 

Přehled opatření A 1.1. Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání.  
A 1.2. Podpora spolupráce mezi školami a podnikatelskými subjekty.  
A 1.3. Spolupráce města s podnikatelskými subjekty v souladu 
s potřebami trhu práce. 

Gestor ORM, OŠKS, VM 

Výstupy pro monitorování - Výměra získaných ploch pro podnikání 
- Počty podnikatelských subjektů spádové oblasti 
- Vývoj zaměstnanosti 
- Vývoj podílu obyvatel v pracovně aktivním věku (15-65 let) 
 

 
 

A 2. Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu 

 

Přehled opatření A 2.1. Podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu. 
A 2.2. Podpora aktivní spolupráce mezi subjekty veřejného, 
soukromého a neziskového sektoru. 
 

Gestor OSM, TPCR 

Výstupy pro monitorování - Počet návštěvníků turistických cílů 
- Počet realizovaných projektů v oblasti infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu 
- Počet akcí na podporu spolupráce aktérů v cestovním ruchu 

 
 

A 3. Dostupné služby ve 
zdravotnictví a v sociální 
oblasti   

 

Přehled opatření A 3.1. Zachování, podpora a rozvoj stávající zdravotnické péče. 
A 3.2. Zpracování a zkvalitňování komunitního plánu sociálních 
služeb. 
A 3.3. Podpora rozvoje služeb v sociální oblasti pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby sociálně znevýhodněné. 

Gestor OSV 

Výstupy pro monitorování - Počet poskytovatelů zdravotních služeb. 
- Počet poskytovaných sociálních služeb ve městě. 
- Počet projektů zaměřených na osoby se zdravotním postižením 
a osoby sociálně znevýhodněné 
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A 4. Bezpečné město pro život  

Přehled opatření A 4.1. Zvyšování bezpečnosti ve městě a podpora prevence 
kriminality. 
A 4.2. Podpora zkvalitňování krizového řízení. 
 

Gestor MP, VM 

Výstupy pro monitorování - Počet trestných činů ve městě 
- Počet akcí zaměřených na prevenci kriminality 
- Výše vynaložených nákladů v Kč na zkvalitnění krizového řízení 

 
 

PRIORITNÍ OBLAST B - OBČANSKÁ VYBAVENOST 
 

B 1. Kvalitní podmínky pro 
vzdělávání 

 

Přehled opatření B 1.1. Rozvoj sítě a kapacit škol a kapacit školských zařízení. 
B 1.2. Zvyšování kvality zázemí a vybavení škola a školských 
zařízení. 
B 1.3. Podpora celoživotního vzdělávání a inovativní školství. 
B 1.4. Podpora osvěty zdravého životního stylu. 

Gestor OSM, OŠKS 

Výstupy pro monitorování - Kapacity škol a průměrné počty dětí ve třídách 
- Počet realizovaných projektů na modernizaci infrastruktury 
a vybavení škol a školských zařízení 
- Počet programů v oblasti celoživotního vzdělávání a inovativních 
trendů   
- Počet akcí města zaměřených na zdravý životní styl 

 
 

B 2. Bohaté kulturní vyžití a 
obnova památek 

 

Přehled opatření B 2.1. Vytváření podmínek pro rozvoj kulturní činnosti  
B 2.2. Podpora modernizace, rekonstrukce a údržby kulturních 
zařízení 
B 2.3. Podpora rekonstrukce a údržby památek 

Gestor OSM, OŠKS 

Výstupy pro monitorování - Počet a struktura kulturních zařízení 
- Počet realizovaných projektů na obnovu a rozvoj infrastruktury 
v oblasti kulturního vyžití 
- Výše vynaložených nákladů na podporu spolkové a kulturní 
činnosti 
- Výše vynaložených nákladů na obnovu památek 

 



Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 

47 
 

 

B 3. Sportovní a volnočasové 
vyžití pro všechny generace 

 

Přehled opatření B 3.1. Vytváření podmínek pro rozvoj sportovní a volnočasové 
infrastruktury 
B 3.2. Vytváření optimálních podmínek pro sportovní 
a volnočasové vyžití 

Gestor OSM, OŠKS 

Výstupy pro monitorování - Počet a struktura sportovních zařízení 
- Počet realizovaných projektů na rozvoj sportovní infrastruktury 
- Výše vynaložených nákladů na podporu sportovních akcí 
a aktivit  
- Počet realizovaných projektů na zlepšení podmínek pro 
volnočasové vyžití 

 
 
 
 

PRIORITNÍ OBLAST C - UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
 

C 1. Kvalitní urbanismus a 
veřejný prostor, vhodné 
podmínky pro bydlení 

 

Přehled opatření C 1.1. Podpora využití brownfieldů a vyhledávání dostupných 
pozemků pro možný rozvoj města. 
C 1.2. Budování a kultivace veřejného prostranství. 
C 1.3. Podpora výstavby rodinných a bytových domů. 
C 1.4. Zajištění dostupnosti startovacích a dostupných bytů. 

Gestor ORM, OSM, VM 

Výstupy pro monitorování - Výměra obnovených nebo získaných pozemků do vlastnictví 
města určených pro jeho rozvoj 
- Výše vynaložených nákladů v Kč na kultivaci veřejného 
prostranství 
- Dotazníkové šetření spokojenosti občanů s péčí o veřejné 
prostranství 
- Vývoj počtu obyvatel a věková struktura vzhledem 
k celorepublikovému průměru  
- Počet startovacích bytů  
- Počet mě bytů 
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C 2. Řízený rozvoj dopravy a 
obnova technické 
infrastruktury 

 

Přehled opatření C 2.1. Optimalizace dopravní sítě v městě za účelem zklidnění 
centra města. 
C 2.2. Budování a rekonstrukce místních komunikací a chodníků. 
C 2.3. Rozšiřovaní možnosti parkování. 
C 2.4. Podpora ekologické, alternativní a veřejné dopravy. 
C 2.5. Komplexní řešení nemotorové dopravy v návaznosti na 
spádovou oblast. 
C 2.6. Rozvoj a obnova technické infrastruktury. 

Gestor OD, ORM, OSM, VM 

Výstupy pro monitorování - Počet projíždějících vozidel centrem města ve špičce   
- Počet dopravních nehod ve městě za rok 
- Počet přepravených cestujících v MHD za rok 
- Počet realizovaných projektů na podporu ekologické/alternativní 
/nemotorové dopravy 
- Výše nákladů vynaložená na dopravní infrastrukturu 
- Výše nákladů vynaložená na rozvoj a obnovu technické 
infrastruktury 

 

C 3. Zvýšená péče a ochrana 
životního prostředí 

 

Přehled opatření C 3.1. Aktivní podpora zlepšování kvality ovzduší. 
C 3.2. Vytváření podmínek pro odpovědné nakládání s odpady. 
C 3.3. Podpora ochrany krajiny a přírody. 
C 3.4. Snižování spotřeby energie. 
C 3.5. Podpora opatření k adaptaci na klimatickou změnu.  

Gestor OSM, OŽP, OVV 

Výstupy pro monitorování - Index kvality ovzduší 
- Podíl vytříděného komunálního odpadu 
- Výše nákladů vynaložená na ochranu krajiny a přírody 
- Počet realizovaných projektů ke snížení spotřeby energie  
- Výše nákladů vynaložená na opatření k adaptaci na klimatickou 
změnu 

 

C 4. Kvalitně poskytované 
služby městem 

 

Přehled opatření C 4.1. Podpora otevřenosti úřadu vůči veřejnosti. 
C 4.2. Podpora systémového řešení „Chytrého úřadu“. 
C 4.3. Zvyšování profesionality a kompetencí pracovníků úřadu. 
C 4.4. Posilování spolupráce s obcemi, regionálními 
a nadregionálními institucemi a partnerskými městy. 

Gestor KT, OVV,VM 
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Výstupy pro monitorování - Počet aktivit zaměřených na posílení komunikace s občany 
- Počet akcí zamřených na řešení „Chytrého úřadu“  
- Počet vzdělávacích aktivit na zvýšení profesionality pracovníků 
- Dotazníkové šetření na spokojenost občanů s poskytovanými 
službami úřadu 
- Počet akcí zaměřených na spolupráci s obcemi, regionálními 
a nadregionálními institucemi a partnerskými městy  

 

 

Zkratky gestorů 

KT   Kancelář tajemníka 

MP   Městská policie 

VM   Vedení města 

OD   Odbor dopravy 

ORM   Odbor rozvoje města 

OSM   Odbor správy majetku 

OSV   Odbor sociálních věcí 

OŠKS   Odbor školství, kultury a sportu 

OVV   Odbor vnitřních věcí 

OŽP   Odbor životního prostředí 

TPCR    Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

 

IMPLEMENTACE A MONITORING 
 

Implementace  

Účelem Implementační částí Strategického plánu rozvoje města Turnov (dále jen „Strategický plán“) je 

definovat činnosti a odpovědnosti (role) potřebné k jeho realizaci a tedy pro dosahování cílů strategicky 

řízeného rozvoje města. 

Implementační část Strategického plánu proto popisuje základní východiska, podmínky a způsoby, 

potřebné pro postupné naplňování vytýčeného strategického plánu. 

Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu zajišťuje 
garant (většinou příslušný odbor městského úřadu nebo jím zřizovaná organizace) a to buď vlastními 
silami, nebo prostřednictvím jiného subjektu – vybraného realizátora. Na realizaci se ale spolupodílejí 
i členové volených orgánů, výborů a příslušných komisí. Nezastupitelnou roli v práci se Strategickým 
plánem má Řídící komise pro Strategický plán rozvoje města Turnov schválená zastupitelstvem.  
Finančním garantem Strategického plánu, vzhledem k tomu, že převážná většina úkolů plánu bude 
financována nebo spolufinancována městem a jeho organizacemi, je samo Město Turnov se svými 
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existujícími strukturami a nástroji, tedy zastupitelstvem, radou města, finančním odborem 
a rozpočtem města. 
 
Zásobník projektů slouží jako prvotní zdroj pro projekty v Akčním plánu na nejbližší dvou až tříleté 

období. Obsahuje přehled plánovaných projektů a záměrů, jejichž realizace by v následujících letech 

vedla či přispěla k dosahování cílů příslušných opatření. Jednotlivé projekty jsou přiřazeny k příslušným 

opatřením, a také garantům opatření.  

Proces sestavení akčního plánu by měl vycházet z priorit města. Konkrétní akce (v předrealizační fázi) 

by měly být doplněny o  ukazatele, určující dosažené cíle (např. nová pracovní místa, bytové jednotky, 

lůžka aj., včetně dodržení rozpočtových nákladů), aby bylo možné posoudit, do jaké míry byly po 

realizaci projektu splněny.  

Projekty, kterou byly ze zásobníku projektů vybrány k realizaci, jsou v zásobníku ponechány a barevně 

označeny tak, aby mohla být informace použita pro monitoring realizace Strategického plánu 

(retrospektivní funkce zásobníku). Je tím eliminována potřeba vést samostatný přehled již 

realizovaných projektů, tedy administrativní náročnost procesu. 

Zásobník projektů může být každoročně aktualizován (doplněny či v odůvodněných případech 

vymazány projekty) podle potřeb naplňování jednotlivých cílů strategie rozvoje města. Postupně se 

také bude upřesňovat finanční rámec jednotlivých projektů v závislosti na postupu přípravy projektů 

a časový průběh. 

 

Monitoring  

Skupina pro monitoring realizace plánu je složena z členů řídící skupiny zodpovědné za přípravu 

Strategického plánu (starosta města, místostarostové, tajemník městského úřadu, vedoucí odboru 

rozvoje města), Řídící komise pro Strategický plán rozvoje města Turnov, příp. vybraných členů výborů 

zastupitelstva a komisí rady. Na jednání mohou být přizváni garanti opatření. Skupina je zodpovědná 

za realizaci a provádění Strategického plánu rozvoje města Turnov 2021-2029, tj. dosahování 

vytýčených cílů rozvoje města. 

Úkoly a pravomoci skupiny: 

- rozhodovat o změnách v zásobníku projektů (zařazení nových projektů, případné vyřazení 

nerealizovatelných projektů), 

- rozhodovat o výběru projektů do Akčního plánu 

- monitorovat, kontrolovat a vyhodnocovat realizaci projektů 

Skupina by se měla setkávat 1-2x za kalendářní rok. O průběhu jednání je pořizován zápis, který je 

k dispozici vedení města a členům zastupitelstva. Komplexní monitoring by měla Řídící komise 

provádět minimálně 1x ročně. Na základě zhodnocení plnění úkolů, vyplývajících ze Strategického 

plánu, vypracuje monitorovací zprávu o realizaci činností a projektů, kterou předloží starostovi (radě 

města) a následně zastupitelstvu. 

 

Poděkování  

Odbor rozvoje města Turnov děkujeme všem za spolupráci na tvorbě Strategického plánu rozvoje 

města Turnov 2021-2029,  především vedení města, kolegům z Městského úřadu Turnov, členům Řídící 
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komise pro Strategický plán rozvoje města Turnov a komisím Rady města. Poděkování patří i všem 

respondentům dotazníkového šetření, kteří věnovali svůj čas a odpověděli na dotazy.  

 

Použitá literatura: 
 

 Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022 

 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č.1, únor 2021 

 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 

 Územní plán Turnov (2014) 

 Strategický plán města Turnova, 2013-2020 

 Územně analytické podklady pro správní území obce s rozšířenou působností Turnov (2016) 

 Integrovaný portál MPSV - www.mpsv.cz 

 Český statistický úřad - veřejné databáze 

  Webové stránky města Turnov -  www.turnov.cz 

 Výroční zprávy o bezpečnostní situaci na území města Turnov za rok 2020 Obvodního oddělení 

Policie ČR v Turnově 

 Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021-2024 

 Koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově, schválená Zastupitelstvem města Turnov v lednu 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/
http://www.turnov.cz/
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Akční plán 2021-2023 
 

 

Priorita 

ZM
Opatření Název Komentář / poznámka Garant

Celková 

cena
Dotační příležitost Výstup

v mil. Kč 2021 2022 2023 25% 50% 75% 100%

A 1.1. Podpora vzniku výzkumných center formou úpravy ÚP Turnov ORM, VM 0,2 0,2
plochy pro výzkumná 

centra v ÚP

žádost o změnu 

ÚP

zadání změny 

ÚP

veřejné 

projednání ÚP

vymezená(é) 

plocha(y) v ÚP

12 A 2.1. Cyklotrasa Greenway Turnov - Příšovice v projekční přípravě OD, OSM 4 4 LK, IROP
cyklotrasa předaná k 

užívání
studie SP získaná dotace stavba

A 2.1. Obnova cesty na Hlavatici v projekční přípravě OSM 2 2 OPŽP 2021-2027 85%
turistická cesta předaná k 

užívání
projekt žádost o dotaci získaná dotace stavba

A 3.3.
Obnova vozového parku organizace Zdravotně sociální 

služby Turnov
pořízení nových automobilů ZSST

REACT (IROP 2014-

2020), 90%
nové vozy k užívání studie žádost o dotaci získaná dotace automobily

A 3.3. Vybudování chráněného bydlení např. v ul. Skálova OSV IROP 2021-2027, 85% byty předané k užívání studie SP, REA získaná dotace
byty chráněného 

bydlení

A 4.1.
Integrované výjezdové centrum Turnov (HZS+ZZS LK) a 

stanice sboru hasičů Města Turnova 

město - hasičská zbrojnice SDH 

Turnov (přesun z Daliměřic)
OSM objekt předaný k užívání studie

B 1.1.
Modernizace a rozšiřování prostorové kapacity 

mateřských škol 

rekonstrukce, přístavba budov, 

rozšiřování prostor.kapacity 

stávajících MŠ, nutný nový objekt 

MŠ

OŠKS, OSM
nová nebo přistavěná 

budova
studie SP, REA získaná dotace stavba

4 B 1.2. Rekonstrukce ZŠ Žižkova
rekonstrukce obvodového pláště a 

střechy kromě hl.budovy
OSM 15 15 IROP (85%) objekt předaný k užívání SP REA získaná dotace stavba

4 B 1.2. Rekonstrukce ZŠ Skálova

generální rekonstrukce 

obvodového pláště historické 

budovy a obvodového pláště a 

střechy jídelny

OSM 15 15 IROP (85%), OPŽP objekt předaný k užívání SP REA získaná dotace stavba

7 B 1.2. Rekonstrukce Gymnázia oprava střechy, další část fasády OSM 20 10 10 LK rekonstruovaný objekt PD

B 1.2.
Modernizace vybavení a infrastruktury základních škol v 

Turnově

očekávaná dotace z IROP 2021-

2027
OŠKS, OSM 40 1,2 34 cca 34 mil

modernizované nebo nové 

vzdělávací prostory
studie SP, REA získaná dotace stavba

3 B 2.1. Nová knihovna v ul. Skálova
očekávaná dotace z IROP 2021-

2027
OSM 50 5 45 IROP (85%) 42,5 mil objekt předaný k užívání studie SP, REA získaná dotace stavba

2 B 2.2. Pasáž radnice
rekonstrukce a průchod v ul. 

Antonína Dvořáka čp. 334
OSM 10 10 objekt předaný k užívání studie SP REA stavba

5 B 3.1. Sportovní hala Turnov 2 - rekostrukce a dostavba

rekonstrukce a dostavba haly 

TSC v Turnově 2, projekt Městské 

sportovní Turnov, předpoklad 

dotace z NSA nebo MMR vč. 

řešení veřejného prostoru

MST,OSM 130 130 NSA (50%) příp. MMR objekt předaný k užívání studie SP, REA získaná dotace stavba

10 B 3.2. Táborová základna Krčkovice havarijní stav stávajících objektů OSM 9 9 0 objekt předaný k užívání studie SP, REA získaná dotace stavba

23 B 3.2. Zatraktivnění údolí řeky Jizery
Dolánky, molo, sportoviště, 

fitness
OSM 10 1 9 LK biotop k užívání, molo studie SP, REA získaná dotace stavba

7 C 1.2. Regenerace sídliště Nádražní - etapa 8
poslední etapa regenerace 

sídliště - park TGM
OSM 5,6 5,6 2 mil

dokončené úpravy 

zpevněných ploch a zeleně
studie SP, REA získaná dotace stavba

15 C 1.2. Regenerace sídliště Výšinka
projektové práce na celou akci, 

realizace etapy 1
OSM 10 2 8 MMR 2 mil

dokončené úpravy 

zpevněných ploch a zeleně
studie SP, REA získaná dotace stavba

19 C 1.2. Revitalizace parku u letního kina jezírko a retenční nádrž OSM 12 1 11 LK 720tis
dokončené úpravy 

zpevněných ploch a zeleně
studie SP, REA získaná dotace stavba

25 C 1.2.
Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov, 28. 

října

řešení parku a zahrady s 

propojením do základní školy
OSM 2 2 objekt předaný k užívání studie SP, REA získaná dotace stavba

C 1.2. Řešení prostoru Koňský trh-pila
zpracovat studii prostoru, 

projektová příprava
OSM 5 2 3

územní studie vložená do 

evidence UUR
zadání hmotová studie územní studie

projednaná 

územní studie

1 C 1.3.
Bytová zóna Hruštice – Károvsko (technická 

infrastruktura a obslužné komunikace)

finál.úprava části zóny dle 

smlouvy s vlastníky pozemků
OSM 6,7 2,3 2,4 2 území předané k zastavění studie, ÚR SP, REA

50% 

zasíťovaných 

pozemků

kompletní 

zasíťovaná zóna 

včetně 

komunikací

Stav přípravyPředpokládané financování
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Priorita 

ZM
Opatření Název Komentář / poznámka Garant

Celková 

cena
Dotační příležitost Výstup

v mil. Kč 2021 2022 2023 25% 50% 75% 100%

C 1.3. Rekonstrukce bytových domů Bezručova čp. 1054, 1055  rekonstrukce bytů a zateplení OSM 15 7 8 rekonstruovaný objekt SP, REA

rekonstrukce 

spol. prostor, 

zateplení

50% 

rekonstruovanýc

h bytů

100% 

rekonstruovaných 

bytů

C 1.3. Rekonstrukce DPS Žižkova čp. 2030, 2031, 2032, 2047

celk. rekonstrukce (okna, 

zateplení, výtahy, úpravy bytů, 

rozvody, opláštění krčku), hrubý 

cenový odhad

OSM 40 0 2 10
OPŽP 2021-2027 85% 

(NZÚ)
rekonstruovaný objekt SP, REA

rekonstrukce 

spol. prostor, 

zateplení

50% 

rekonstruovanýc

h bytů

100% 

rekonstruovaných 

bytů

C 1.3. Rekonstrukce bytů Granátová čp. 1897
rekonstrukce 95 bytů, náklady 

380-470 tis. Kč/byt
OSM 3,4 1,7 1,7 rekonstruovaný byt SP, REA

rekonstrukce 

spol. prostor, 

zateplení

50% 

rekonstruovanýc

h bytů

100% 

rekonstruovaných 

bytů

3 C 2.1.
I/10 Ohrazenice, U Pyrámu, zobousměrnění (nájezd  na 

silnici I/10 Ohrazenice u bývalého Fordu)
ŘSD ORM 0,5 0,5 ulice předaná k užívání SP, REA

získání 

pozemků
stavba

6 C 2.1.
I/10 Turnov, MÚK Fučíkova - Jižní sjezd ze silnice I/10, 

I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově

město-demolice domu čp. 1248, 

ŘSD-úprava ul. Fučíkova
OSM/ ŘSD 7 2 5 ulice předaná k užívání SP

získané 

pozemků
stavba

18 C 2.1. Úprava křižovatky Na Kamenci participace s LK OSM 2 2 ulice předaná k užívání studie SP, REA stavba

6 C 2.2. Rekonstrukce ulice Markova koordninace s VHS OSM 9,5 9,5 MMR 50% ulice předaná k užívání SP REA získaná dotace stavba

8 C 2.2. Chodník Kamenec - Kyselovsko
koordinace s ŘSD, žádost o 

dotaci
OSM 18,5 14 4,5 SFDI 85% chodník předaný k užívání SP REA získaná dotace stavba

14 C 2.2. Rekonstrukce ulice Zelená cesta OSM 11,1 11,1 MMR 50% ulice předaná k užívání SP REA získaná dotace stavba

21 C 2.2. Chodník Károvsko
vč. veřejného osvětlení,  

koordinace s ČEZ
OSM 8,3 8,3 SFDI 85% chodník předaný k užívání SP REA získaná dotace stavba

24 C 2.2. Rekonstrukce ulice Jiráskova-Trávnice OSM 5 5 MMR 50% ulice předaná k užívání SP REA získaná dotace stavba

28 C 2.2. Rekonstrukce ulice Durychov OSM 7,2 7,2 MMR 50% ulice předaná k užívání SP REA získaná dotace stavba

C 2.2. Chodník Průmyslová kordinace s jižním sjezdem OSM 4 4 chodník předaný k užívání SP REA získaná dotace stavba

C 2.2. Chodník a komunikace Vesecko
v průmyslové zóně, koordinace s 

ŘSD a KSSLK
OSM 2,1 2,1 SP REA stavba

C 2.4. Dobíjecí stanice pro elektromobily 1 dobíjecí stanice OSM 0,3 0,3 MŽP 1 dobíjecí stanice k užívání SP REA získaná dotace stavba

C 2.4. Dobíjecí stanice pro elektrokola 1 dobíjecí stanice OSM 0,1 0,1 MMR 1 dobíjecí stanice k užívání SP REA získaná dotace stavba

C 2.6.
Prameniště Šlejferna – rekonstrukce objektu a 

dokončení přivaděče
VHS 8 8

rekonstruovaný objekt k 

užívání
SP REA získaná dotace stavba

C 2.6. Rekonstrukce čistírny odpadních vod Turnov náklady města 12 mil VHS 130
objekt s technologií 

předaný k užívání

C 3.2. Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově
nový systém svozu odpadů od 

11/2021
OŽP 7,3 7,3 0 0 OPŽP 85%

provozování nového 

systému separace odpadů
studie

zahájení nového 

systému

50% domácnotí 

zapojeno do 

nového systému

80% domácnotí 

zapojeno do 

nového systému

27 C 3.3. Městské sady Hruštice 
louka (interakční prvek ÚSES) 

mezi Hrušticí a Károvskem
OŽP 2 1 1

OPŽP, MŽP, soukromé 

společnosti (BILLA)

realizovaný sad na Hruštici 

včetně doprovodného 

využití (stezka, mobiliář,...)

studie REA
50% plochy 

sadu dokončeno

100% plochy 

sadu dokončeno

C 3.5. Zabezpečení skal v Dolánkách
zajištění skal před padáním 

kamenů na turistickou cestou
OSM 5 5 OPŽP 85% projekt žádost o dotaci získaná dotace

Stav přípravyPředpokládané financování
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Zásobník projektů 
 

 

 

Priorita 

ZM
Opatření Název Komentář / poznámka Garant Celková cena Dotační příležitost Výstup

v mil. Kč 25% 50% 75% 100%

A 1.1. Nové plochy pro drobné podnikání ORM vymezení ploch v ÚP

17 A 2.1. Cyklotrasa Turnov - Jičín OSM SFDI, IROP objekt předaný k užívání stavba

A 2.1.
Rozšíření a údržba naučných stezek v Turnově a v okolí 

hradu Valdštejna
záměr vytvoření Rytířské stezky TPCR MMR stezka předaná k užívání

A 2.1.
Vyhledání investora pro stavbu hotelu u areálu Maškovy 

zahrady
MST investor stavby

A 2.2. Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu

podnikatelské aktivity, služby 

turistům, příprava Turnovské léto, 

PR články

TPCR

A 3.1. Záměr rozvoje Nemocnice Turnov
přístavba pavilonu TA a nový 

pavilon TX

Liberecká 

nemocnice 

a.s.,VM

         218,50    objekty předané k užívání studie

A 3.2. Vytvoření optimální sítě sociálních služeb v regionu OSV
pokrytí požadovaných 

soc.služeb v regionu

A 3.3.
Podpora sociální integrace a činnost klubů pro osoby se 

zdravotním postižením
OSV, MKAM

A 3.3.
Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi se zaměřením 

zejména na péči o ohrožené děti
programy pro rodiny s dětmi OSV

poskytované služby pro 

rodiny s dětmi

A 4.1. Zapojení do projektů sekundární a terciární prevence OSV
účast v projekech sekun. a 

terciál.prevence

A 4.1.
Budování městského kamerového dohlížecího systému 

ve městě 
průběžný nákup kamer MP

modernizovaný 

kamer.systém

A 4.1.
Zajištění technického a technologického vybavení 

Městské policie (úprava názvu akce)
MP MV

modernizovaná technika a 

technologie

A 4.2.
Zpracování a vyhodnocení studií protipovodňových 

opatření na řece Jizeře a v jejím povodí v Turnově a okolí
ve spolupráci s Povodím Labe OS studie

A 4.2.
Realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v 

Turnově a okolí
ve spolupráci s Povodím Labe OS protipovodňová opatření

A 4.2. Revitalizace nivy Libuňky protipovodňová opatření
Povodí Labe. 

s.p.
protipovodňová opatření PD

B 1.1. Vytvoření základní školy v Turnově 2 devítiltá (úplná) ZŠ OŠKS, OSM úplná ZŠ v Turnově 2

5 B 2.1. Rekonstrukce a dostavba Městského dívadla
včetně rekonstrukce budovy čp. 

151 u divadla
OSM 110 objekt předaný k užívání SP REA

B 2.2. Obnova kaple hradu Valdštejn obnova fasády kaple OSM, TPCR nová fasáda

B 2.2.
Obnova a rekonstrukce ostatních kulturních památek a 

významných objektů

oprava hřbitovní zdi na Hruštici a v 

Pelešanech 
OSM obnovená památka

9 B 3.1. Úprava sportovišť Turnov 2 škvárové hřiště u haly TSC MST desítky objekt předaný k užívání

26 B 3.2. Údolí říčky Stebénky

sportovně rekreační areál, 

uzavřeno Memorandu s Povodím 

Labe na projekty

OŽP, OSM 1
území pro rekreaci k 

užívání

B 3.2.
Sportovně rekreační areál Maškova zahrada, Turnov - 

krytý plavecký bazén a wellness
MST, OSM krytý bazén a wellnes

B 3.2.
Maškova zahrada – vestavba šaten zimního stadionu a 

přístavba zimního stadionu
dobudování vnější přístavby šaten MST 12 nové šatny k užívání

B 3.2. Zpřístupnění a úprava příměstského lesa Struhy

pro rekreační účely - les 

zvláštního určení (singl track aj.), 

nutná změna využití, souhlasy 

vlstníků

OŽP
území k rekreačnímu 

využití

Stav přípravyPředpokládané financování
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Priorita 

ZM
Opatření Název Komentář / poznámka Garant Celková cena Dotační příležitost Výstup

v mil. Kč 25% 50% 75% 100%

C 1.1. Revitalizace areálů v ulici Koňský trh částečně soukr. pozemky ORM revitalizovaný areál

C 1.1.

Revitalizace areálu bývalých Uhelných sk ladů Turnov a 

areálu bývalého závodu na cementové zboží rodiny 

Kolářů v Nádražní ulici

soukr. pozemky ORM revitalizovaný areál

C 1.1.
Revitalizace areálu bývalého lokomotivního depa v 

Přepeřské ulici
soukr. pozemky ORM revitalizovaný areál

C 1.1.
Dostavba městského centra v areálu na „Koňském trhu 

– areál masny“
soukr. pozemky ORM

areál centra města k  

využívání

C 1.1. Vnitroblok radnice v ulici Antonína Dvořáka OSM prostory k užívání

8 C 1.2. Regenerace sídliště Přepeřská probíhá úprava studie OSM
dokončené úpravy 

zpevněných ploch a zeleně
studie

14 C 1.2. Rekonstrukce Havlíčkova náměstí

zpracována studie na podzemní 

parkoviště, nutná studie na řešení 

celého rpostoru

OSM desítky
dokončené úpravy 

zpevněných ploch a zeleně
studie

26 C 1.2. Revitalizace Šetřilovsko OŽP 10 revitalizované území

1 C 1.3.
Bytová zóna Durychov – Na Kamenci - (sítě technické 

infrastruktury a obslužné komunikace)

Slunečná ulice - částečně 

zrealizována, 

Luční ulice - má SP, 2 pozemky 

pro rodinné domy k prodeji,

zpracována architektonická studie 

obytného souboru na Výšince pro 

výstavbu 5 bytových domů (51 

bytových jednotek) v Rubínové 

ulici, probíhá aktualizace územní 

studie

OSM 13 území předané k zastavění SP

1 C 1.3.
Bytová zóna Daliměřice - (sítě technické infrastruktury a 

obslužné komunikace)

otevření bytové zóny za 

hasičárnou (většina soukromé 

pozemky, cca 30 parcel), probíhá 

příprava dokumentací a jednání s 

vlastníky pozemků

OSM území předané k zastavění

2 C 1.4. Nový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května OSM 87 objekt předaný k užívání DSP+SP REA

10 C 1.4. Vytvářet podmínky pro dostupné bydlení

finančně dostupné byty v ul. 

Granátové , navázáno na vizi 

ZSST (nový dům s pečovatelskou 

službou v 5. května  pro seniory)

OSV nové byty k užívání studie

C 2.1.
Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským 

centrem. 
realizace možná až 2029

ŘSD, ORM, 

OD, OSM

C 2.1.
Realizace dopravně - technických opatření ke zklidnění 

městského centra
realizace s S5 ORM

studie 

doprav.systému

11 C 2.2.
Rekonstrukce ulice Pod Zelenou cestou (oprava názvu 

akce)
koordinace s ČEZ, plynaři a VHS OSM 14 ulice předaná k užívání

14 C 2.2. Chodník Hrubý Rohozec - Ontex realizace nejdříve 2024 OSM 6 chodník předaný k užívání SP

19 C 2.2. Rekonstrukce ulice Mírová realizace 2023-24 OSM jednotky ulice předaná k užívání PD

C 2.2.
Páteřní komunikace pro bytovou zónu Hruštice – 

Károvsko
majetkově nedořešeno OSM ulice předaná k užívání

C 2.2.
Cesta pro pěší a cyklostezka od zastávky ČD v 

Sobotecké ulici na Koňský trh

Propojení Maškovy zahrady s 

Koňským trhem, soukr.pozemky
OSM cesta předaná k užívání

C 2.2. Chodník Turnov - Přepeře (od Sklostroje)

rekonstrukce stávajícícho 

chodníku, příp. smíšený provoz s 

cyklodopravou

OSM chodník předaný k užívání

12 C 2.3. Parkoviště u nádraží ČD v Turnově 2 např. na budově terminálu OSM 20 objekt předaný k užívání

13 C 2.3. Parkovací dům v centru města OSM 80 objekt předaný k užívání

C 2.3. Vyhledání ploch pro odstavné parkování kamionů
v souvislosti s realizací obchvatu 

S5
ORM vymezení ploch v ÚP

Stav přípravyPředpokládané financování
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Priorita 

ZM
Opatření Název Komentář / poznámka Garant Celková cena Dotační příležitost Výstup

v mil. Kč 25% 50% 75% 100%

C 2.4.
Revize generelu cyklodopravy na propojení Turnova 1 s 

Turnovem 2

aktualizováno v rámci dopravního 

modelu v roce 2020
OD aktualizovaný generel

C 2.4.
Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení 

rychlého železničního spojení Praha - Liberec

Správa 

železnic, 

stát.organiza

ce

účast na jednáních
studie 

proveditelnosti

C 2.4.
Spolupráce na zpracování dokumentace Rekonstrukce 

železničního uzlu Turnov.

komplexní rekonstrukce 

želez.svršku, spodku, odvodnění, 

mostních objektů, sdělov.a 

zabezpeč. zařízení a 

silnoproudých techn.

Správa 

železnic, 

stát.organiza

ce

účast na jednáních

C 2.5. Cyklostezka po pravém břehu Stebenky

realizováno zpevnění cesty 467m, 

zbývající část k vleku je 

travn.cesta, nutná koordinace s 

projektem Revitalizace Stebenky

OSM 3 stezka předaná k užívání

PD na propojení 

cesty a 

parkoviště U 

Raka

C 2.5. Cyklotrasa Turnov - Přepeře trasa přes Nudvojovice OSM stezka předaná k užívání

C 2.5.
Propojení Sportovně rekreačního areálu Maškova 

zahrada na další území

skautský Ostrov, Koňský trh, 

cyklostezka městem
MST, ORM cesta předaná k užívání

studie od 

arch.Mlejnka

C 2.6.
Vybudování vodovodu a kanalizace pro nové bytové zóny 

Turnova
zejména Hruštice-Károvsko VHS

C 2.6.
Rekonstrukce historického věžového vodojemu na 

vodárenské muzeum a občanskou vybavenost lokality
VHS 3

C 2.6.
Zkapacitnění strategického sběrače v lokalitě 

Nudvojovice
VHS sběrač s vyšší kapacitou

C 2.6.
Rekonstrukce kanalizace podél Stebenky a navazující 

Markovy ulice
2024-2025, 2022 VHS rekonstruovaná kanalizace

10 C 2.6.
Založení provozní společnosti ve spolupráci s dalšími 

subjekty ve VHS Turnov
provoz nadále koncesí 2021-2030

C 2.6. Členství města Turnova ve VHS Turnov od roku 2021
posílení pozice Turnova ve VHS, 

2023+

výbor ZM pro 

VHS

C 2.6. Průběžná rekonstrukce vodohospodářských objektů VHS 20
rekonstruovaný objekt k 

užívání

C 2.6.

Rekonstrukce VHS sítí ve vytipovaných centrálních 

ulicích spojené s obnovou komunikací v majetku kraje, 

nebo města

Havlíčkovo náměstí – zatím 

neřešeno, v plánu je ulice Ant. 

Dvořáka, Na Výšince atd.

VHS rekonstruovaná VHS síť

C 2.6.
Rekonstrukce odlehčovacích komor na kanalizačních 

sítí
VHS

rekonstruované 

odlehčovací komory

C 2.6. Obnova pramenišť u Voděrad VHS obnovené praměniště

C 2.6.
Zajištění zdrojů elektrické energie pro bytovou zónu 

Daliměřice

ORM, ČEZ 

Distribuce, 

a.s.

požadovaná energie pro 

bytovou zónu

C 3.1. Program zlepšení kvality ovzduší

1)zavést opatření ke snížení imisí 

prašného spadu 

2) monitorovat kvalitu ovzduší v 

Turnově

OŽP
pravidelný monitoring  

ovzduší v Turnově

C 3.2.
Ekologická zátěž – výskyt uhlovodíků v podzemních 

vodách

řešit ekologickou zátěž – výskyt 

uhlovodíků v podzem.vodách 

vlivem provozu Dioptry, Cryturu a 

Preciosy v 70.a 80. letech 

20.stol.

OŽP
odstraněná ekologická 

zátěž

C 3.3. Revitalizace areálu Vesecka po pobytu sovětské armády
vč. podmínek pro volnočasové 

využití
OŽP

areál k volnočasovému 

využití

C 3.3. Obnova městských lesů
Farářství, park u Boží vody, 

Hlavatice,Kadeřavec, Štejferna
OŽP obnovený les

C 3.3. Revitalizace Metelkových sadů
opravy cest, schodišť, mobiliáře, 

toalety
OŽP revitalizovaný park

C 3.5. Zadržování vody v krajině
např. Daliměřice za hasičskou 

zbrojnicí 
OŽP

Stav přípravyPředpokládané financování
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Zkratky pro Akční plán a Zásobník projektů 

 

 

 

 

Priorita 

ZM
Opatření Název Komentář / poznámka Garant Celková cena Dotační příležitost Výstup

v mil. Kč 25% 50% 75% 100%

C 4.1. Podpora různých forem komunikace s veřejností VM
nový druh komunikačního 

prostředku

C 4.4.

Zapojení v celostátních sdruženích měst a obcí, 

profesních organizacích a nadregionálních projektech - 

probíhá průběžně

např. zapojení do partnerských 

projektů
VM účasti na jenáních

C 4.4. Spolupráce se zahraničními partnery společné projekty VM
setkání s partnerským 

městem

C 4.4.
Spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků 

obcí

spolupráce na projektech a 

strategiích
VM účast na aktivitě MAS

Stav přípravyPředpokládané financování

Vysvětlivky stavu realizace:

IROP Integrovaný regionální operační program KSSLK

etapa 

dokončena etapa v realizaci

LK Liberecký kraj MKAM

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MP PD Projektová dokumentace (bez uvedení stupně)

MST Městská sportovní Turnov MST REA Dokumentace pro provedení stavby

MV Ministerstvo vnitra OD DUR Dokumentace pro územní řízení

MŽP Ministerstvo životního prostředí OS DSP Dokumentace pro stavební řízení

NSA Národní sportovní agentura OSM SP Stavební povolení

NZÚ Nová zelená úsporám ORM

OPŽP Operační program Životní prostředí OSV

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury OŠKS

SFŽP Státní fond Životní prostředí OŽP

ŘSD

TPCR

VHS

VM

ZSST

Zkratky pro dotační příležitosti: Zkratky pro garanty:

Krájská správa silnic Libereckého kraje

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace

Městská policie

Městská sportovní Turnov

Odbor dopravy

Odbor správní

Odbor správy majetku 

Odbor rozvoje města 

Odbor sociálních věcí

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vodohospodářské sdružení Turnov

Vedení města

Turnovské památky a cestovn ruch, příspěvková organizace

Odbor životního prostředí

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zdravotně sociální služby Turnov


