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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2016

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány s pfied-
chozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Radek Dra‰nar, Kulturní centrum Turnov s. r. o., Graphis.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

Tomá‰ Hocke
Milí čtenáři,
byl jsem osloven s prosbou, abych se podíval do
křišťálové koule a vyvěštil budoucnost Turnova
v roce 2016. Protože lepší než koule je návrh roz-
počtu města pro rok 2016, tak se Vás pokusím sezná-
mit s plánovanými akcemi.

Bezesporu tou největší bude dokončení sportov-
ního a rekreačního areálu Maškova zahrada.
K zimnímu stadionu nám tak přibude koupaliště,
skatepark, víceúčelové hřiště, dětské hřiště a inli-
ne dráha. 

Z komunikací se pokusíme postavit lávku na
Šetřilovsku, propustek ve Vazovci, opravit mos-
tovku lávky na autobusák, postavit další chodník
na Přepeřské, upravit náměstí v části u Belgického
dvora, opravit chodník v Sobotecké ulici. V případě,
že obdržíme dotaci, bude pokračovat revitalizace
sídliště U Nádraží – ulice Květinová, Březová, část
Studentské. Drobné úpravy se snad podaří i v dal-
ších sídlištích. Jako samostatná akce bude probí-
hat zasíťování části zástavbové lokality Hruštice.
Mělo by rovněž proběhnout vodorovné značení na
Havlíčkově náměstí a na Koňském trhu.

Z oprav městských objektů bychom měli pokra-
čovat v rekonstrukci ZŠ Alešova, opravit střechu
nad jídelnou a povrchy v tělocvičnách v ZŠ Žiž-
kova. V Základní umělecké škole bychom měli vy-
měnit kotle. V bytovém fondu bychom měli vymě-
nit výtahy v Domě s pečovatelskou službou

Granátová, bojlery v DPS Žižkova a pokračovat
v postupných opravách bytů. V Kulturním centru
Střelnice bychom rádi zprovoznili chlazení.

V případě obdržení dotace a souhlasu zastupi-
telstva bychom rádi vybudovali fotbalové hřiště
s umělou trávou na místě bývalého škváráku, pří-
padně zakoupili rolbu na zimní stadion.

Z drobných památek bychom rádi opravili hřbi-
tovní zeď a fasádu hřbitovní kaple na Pelešanech,
fasádu hřbitovní kaple v Mašově, v případě dotace
i část hřbitovní zdi u Panny Marie. Na hradě Vald-
štejně bychom rádi za přispění dotace opravili
střechu na kapli, a to včetně krovu.

Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením
Turnov bychom měli dělat výměnu vodovodu ve
Vazovci, kousek v Mašově, opravit jeden vodojem
na Károvsku a spolupracovat na inženýrských sí-
tích na sídlišti U Nádraží a na Hruštici.

Projekční příprava na léta další bude velmi roz-
sáhlá. Máme rozpracován projekt Rekonstrukce
Nádražní ulice, přechodů a úprava v Husově ulici,
veřejné osvětlení od zámku na Malý Rohozec.
Budeme zadávat chodník ze Sobotecké ulice na
náves v Mašově, rekonstrukci toalet na ZŠ Ská-
lova, toalety a suterén na MŠ Kosmonautů, ve-
stavba výtahu a WC pro imobilní na ZŠ Žižkova
a ZŠ 28. října, studii dostavby divadla (foyer, bar,
šatna a toalety), rekonstrukce střech na DPS Žiž-
kova, autobusovou zastávku v Pelešanech, opravu
pasáže radnice, rekonstrukci Markovy ulice, deš-
ťovou kanalizaci na Vesecku. Dále se bude disku-
tovat o rekonstrukci ZŠ Mašov, nových prostorech

pro úřad, otázka rozšíření domova důchodců,
chodník Kamenec-Benzina a mnoho dalších.

V rámci projektů životního prostředí, v případě
získání dotace, bychom rádi provedli sadovnické
úpravy v průchodu Františkánské zahrady, na kři-
žovatce Bezručova-Palackého-Nádražní, na za-
hradě ZŠ Alešova. O desítkách až stovkách drob-
ných oprav a úprav se nezmiňuji, protože se stávají
samozřejmostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2016.
Do roku 2016 přeji nám všem hodně zdraví, štěs-
tí, lásky a vzájemné tolerance, také hodně sil k na-
plnění záměrů a někdy společně na viděnou.

Tomáš Hocke

Zámûry vedení mûsta v roce 2016
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Petra Hou‰ková
Oãekávání 2016 – co nás ãeká 
S plány a očekáváním do roku 2016 jsem poněkud
střídmá. Rok 2015 vnímám osobně jako rok od-
chodů, bohužel došlo i k několika tragickým udá-
lostem v Turnově, v ČR, ve světě. 

Na našem úřadě nastaly jen odchody personál-
ní, jinde to ale byly odchody konečné a často velmi
nečekané. Bohužel tento rok odešlo velmi mnoho
dobrých a skvělých lidí. 

Proto bych byla velmi ráda, aby rok 2016 byl na-
opak rokem příchodů a zrození. V mém okolí budu
s napětím očekávat narození mnoha dětí. Oče-
kávám, že v příštím roce dojde i ke zrození a pří-
pravám mnoha projektů v sociální oblasti, ve škol-
ství, postupně se najdou prostředky na další opravy
a rekonstrukce škol, divadla, úpravy v parcích, na
sídlištích, podaří se upravit podmínky ve školách
ke vzdělávání žáků v souvislosti v novelou škol-
ského zákona, budeme znát přesné znění zákona
o sociálním bydlení, v květnu slavnostně otevřeme
celý rekreační a sportovní areál Maškova zahrada,
po podzimních krajských volbách bude mít Turnov
na kraji silné zastoupení a budou dobře hájeny
zájmy a potřeby našeho města na krajské úrovni. 

Jak už jsem uvedla, v příštím roce očekávám na-
rození mnoha dětí. Děti to je radost, naděje,
úsměv a to je i mé přání do roku 2016 – přeji všem
občanům Turnova mnoho radosti, naděje, dobré
nálady a úsměvů. V roce 2016 si připomeneme vý-
ročí narození dvou slavných velikánů – 700 let od
narození Karla IV. a 80 let od narození Václava
Havla. Na závěr si dovolím připojit citát, který ře-
kl Václav Havel právě o naději: „Naděje je stav du-
cha, který dává smysl našemu životu,“ tak na to
nezapomeňme. 

Vše dobré v roce 2016 přeje Petra Houšková 

Jana Svobodová
Rok 2016 – na co se tû‰ím 
a jaké úkoly máme pfied sebou

Mezi roky není žádná tlustá dělivá čára. Rokem
2015 neskončily významné investiční akce a také
záležitosti, jejichž řešení vyžaduje delší časový úsek. 

Pokračuje stavba areálu Maškovy zahrady,
v květnu chystáme slavnostní otevření koupaliště.
Osobně mám velkou radost, že zimní stadion je
hojně navštěvovaný veřejností a hlavně dětmi.
Ovšem v roce 2016 nás čekají úkoly i na zimním
stadionu, především budeme muset zajistit rolbu
na úpravu ledové plochy. V Mašově u sokolovny
bude dokončeno hřiště s umělou trávou. 

Z operačního programu životní prostředí se bu-
dou v Turnově upravovat plochy zeleně – výsadba
v průchodu Františkánskou zahradou, revitaliza-
ce zeleně kolem kruhové křižovatky ulic Nádraž-
ní, Bezručova a Palackého a revitalizace školní za-
hrady u ZŠ Alešova. Vzniknou tak nové plochy
zkrášlující naše město. 

Chystáme přeshraniční granty především s pol-
ským partnerským městem Jawor, rádi bychom
díky těmto grantům upravili městské parky –
u letního kina a Metelkovy sady.

Cena tepla se bude díky efektivní práci Městské
teplárenské opět snižovat.

A mé úkoly na rok 2016: Práce na koncepci
sportu, stávající koncepce platí do roku 2015.
Sportovní subjekty mi vyčítají, že jejich problémy
neřešíme koncepčně a odpovědnost je na mně ja-

ko místostarostce i předsedkyni sportovní komi-
se. Já se domnívám, že z dlouhodobého hlediska
se budou sportovní nemovitosti převádět do ma-
jetku města, protože, je zřejmé, že finančních pro-
středků na jejich provoz bude z jiných zdrojů ubý-
vat. Je to ale plán na delší časový úsek.

Z hlediska turistického regionu si myslím, že je
zásadní nastavit spolupráci Geoparku Český ráj
a Sdružení Český ráj, oba subjekty si mohou velmi
výrazně pomoci a fungovat ve vzájemné sym-
bióze. 

Jsou tu i menší akce drobnějšího rázu, ovšem
společensky velmi významné. Jarní taneční se vra-
cí zpět na Střelnici a už před Velikonocemi by se
měly na náměstí konat farmářské trhy.

Předsednictvo Sdružení historických sídel bude
i v roce 2016 bojovat za větší finanční prostředky
pro památky. Budeme jednat s ministerstvem kul-
tury a jednotlivými poslanci.

Na podzim nás čekají volby do krajského zastu-
pitelstva, doufám, že zde Turnov bude mít počet-
nější zastoupení než má nyní. Je to velmi důležité,
Liberecký kraj je pro Turnov nejdůležitější part-
ner. 

Přeji všem úspěšný rok 2016 a nám zastupite-
lům správná rozhodnutí. 

Jana Svobodová
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Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že pro rok 2016 činí poplatek za svoz ko-
munálního odpadu 660 Kč/osoba/rok a občané
ho mohou uhradit na těchto místech:

1) Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kance-
lář č. 202 nebo č. 209 a to ve dnech pondělí a stře-
da od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin,
dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 ho-
din, kde je možné rovněž uplatnit a předložit
doklady, týkající se úlev a vyřešit případné nedo-
platky, přeplatky, (splátky).
2) V informačním středisku Turnovské památky
a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje, ve
dnech pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin. Zde pouze do 31. 3. 2015!
3) Bezhotovostní platbou na účet města Turnov
č. 50032-1263075359/0800
Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné
uvedení variabilního symbolu, který získají obča-
né od správce poplatku:
Pavlína Hozdecká:
e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, 
tel. č.: 481 366 214 

Zdeňka Salačová: 
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, 
tel. č.: 481 366 214 
Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby
v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
c) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě
předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během
studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvr-
zení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)
A další osvobození a slevy viz platná obecně zá-
vazná vyhláška.

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2015,
naleznete na internetových stránkách a o tuto
částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2016
(jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc ří-
jen 2015), viz. odkaz níže: http://www.turnov.cz/
cs/zivotni-prostredi/pytlovy-sber-tridenych-od-
padu/svozy-pytlového-sberu-trideneho-odpa-
du.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již
mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let,
ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč. 

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nema-
jí žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve sta-
noveném termínu – poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za tří-
dění odpadu (období listopad 2014–říjen 2015)
vyřizuje odbor životního prostředí telefonním čís-
le: 481 366 160 (pí. Sedláková).

Poplatek za komunální odpad v roce 2016

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31. břez-
na 2016.

Poplatníkům nejsou rozesílány složenky. Zaplatit
lze hotově v pokladně finančního odboru v budově
radnice, pravé schodiště – kancelář číslo 202. A to
v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Při jiném způsobu platby je nutné
zjistit si u správce poplatku – tel. č. 481 366 214
příslušný variabilní symbol, aby byla platba správ-
ně zaúčtována. Tento variabilní symbol je možné
používat i pro následující roky při platbách trva-

lým příkazem převodem z účtu. Včas nezaplacené
poplatky se zvyšují.

Sazby poplatkÛ ãiní:
• pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu
je důchod 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak
3 samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje
o polovinu příslušné sazby.

Upozornûní drÏitelÛm psÛ
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Na základě rozhodnutí zastupitelů města dochází
od 1. 1. 2016 ke změnám v pytlovém sběru třídě-
ných odpadů. Hlavní změnou v systému pytlového
sběru je skutečnost, že pytle již nebudou sváženy od
domů, ale budou stanovena dvě sběrná místa. 

• Prvním sběrným místem bude sběrný dvůr
Vesecko. Zde bude možné pytle odevzdat v rámci
provozní doby sběrného dvora. 
březen–říjen 
po–pá 9.00–17.00, so 9.00–12.00 hodin
listopad – únor 
po–pá 9.00–16.00, so 9.00–12.00 hodin
Po provozní době bude možné pytle s tříděnými
odpady odložit na vyhrazeném místě u vjezdu do
sběrného dvora.
• Druhým sběrným místem bude kontejner
před sídlem Technických služeb Turnov s. r. o.
v Sobotecké ulici. Kontejner bude volně přístup-
ný 24 hodin denně.

Obě sběrná místa budou monitorována kamerou.
Systém třídění zůstává stejný. Třídíme plasty, pa-
pír, nápojový karton a kovy. Označování pytlů čá-
rovými kódy také zůstává stejné. Pytle ze Sobo-
tecké ulice budou přepraveny na sběrný dvůr a zde
budou během měsíce zaznamenávány. Jednou
měsíčně bude na internetu zveřejněno množství

vyseparovaných odpadů a výše slevy u jednotli-
vých variabilních symbolů.

Další zásadní změnou je výše odměny. Ta se
zvýší na trojnásobek stávajících odměn a bude te-
dy následující: 

(za každý započtený kilogram)
Plasty …………………….4,50 Kč
Papír ……………………..1,50 Kč
Nápojové kartony …….4,50 Kč
Směsné kovy ………….4,50 Kč

Další podrobnosti a podmínky: 
• Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají
žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stano-
veném termínu - poplatek je splatný ve dvou stej-
ných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.
• Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do
výše 50% sazby poplatkové povinnosti stanovené
poplatníkovi. Zapojení občané mohou sledovat
výši úlevy na webových stránkách města
www.turnov.cz nebo se informovat na odboru ži-
votního prostředí.
Harmonogram poskytování úlev:
• 1. 11. 2014–31. 10. 2015 – vytříděné odpady se
budou v tomto časovém intervalu sčítat a násled-

ně při platbě za rok 2016 budou uplatněny úlevy
z poplatku za odpady (platby od 1. 1. 2016).
• Následující období – 1. 11. 2015–31. 10. 2016
vytříděné odpady se budou v tomto časovém inter-
valu sčítat a následně při platbě za rok 2017 bu-
dou uplatněny úlevy z poplatku za odpady (platby
od 1. 1. 2017). V tomto období budou za odpady
vytříděné v listopadu a prosinci poskytnuty původní
úlevy. Odpady vytříděné od 1. 1. 2016 a odvezené
na výše uvedená sběrná místa bude poskytována
nová výše úlevy (trojnásobek současné výše).

V případě dotazů můžete kontaktovat odbor ži-
votního prostředí – Ing. Sedláková, pí. Košková –
tel. 481 366 160 nebo z.sedlakova@mu.turnov.cz;
r.koskova@mu.turnov.cz

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Zmûny v pytlovém sbûru tfiídûn˘ch odpadÛ
od 1. ledna 2016

Proběhne v termínu od 15. ledna do 15. února 2016.
Slavnostní zápis proběhne v pátek 15. ledna 2016
od 10.00 do 17.00 hodin na všech turnovských
školách. 

Základní škola Turnov, Skálova 600 
– odloučené pracoviště Alešova 1059

Základní škola Turnov, 28. října 18 
Základní škola Turnov, Žižkova 518
Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56
Základní škola Sluníčko Turnov, Kosmonautů 1641 
Základní škola Turnov, Zborovská 519

Odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí do 1. roãníkÛ základních 
‰kol pro ‰kolní rok 2016/2017



leden 2016 | | 25

Turnovské radniãní listy

ÎiÏkovka pfieje ‰Èastn˘
nov˘ rok 2016

Přání hladicích duši i moudrých předsevzetí do
nového roku máme určitě všichni mnoho. 

Některá se splnila o Vánocích, ale ta nejdůleži-
tější se koupit nedají… Nedají se sice koupit za pe-
níze, ale můžeme je svou prací, snažením a pílí
uskutečnit. 

A tak Žižkovka přeje svým nejstarším – žákům
9. tříd, aby se jim podařilo úspěšně vstoupit do no-
vých škol, našim budoucím prvňáčkům, ať naplní-
me jejich očekávání, současným žákům – radost
z dosažených výsledků a rodičům děkujeme za
podporu. 

Mnoho úspěchů přejeme i všem kolegům z ostat-
ních škol – náš cíl je totiž stejný… Chceme předat
do života nastupujícím generacím to nejlepší

z nás. Vždyť děti jsou naše budoucnost. Šťastný
nový rok 2016 přejí učitelé ze Základní školy Žiž-
kova.

Mûstsk˘ ples je za dvefimi

Město Turnov srdečně zve milovníky tance, hud-
by a dobré zábavy na 7. ročník Městského plesu. 

Ten se uskuteční v pátek 29. ledna 2016 od
20.00 hodin v Kulturním centru Střelnice. Těšit se
můžete na kulturní program i půlnoční překvape-
ní, které bude stát skutečně za to. K tanci a posle-
chu bude hrát Orchestr Ladislava Bareše. Vstu-
penky zakoupíte v předprodeji již před vánočními
svátky na recepci Kulturního centra Střelnice v je-
ho provozních hodinách. Z kapacitních důvodů
však neváhejte. Oprašte své lakovky i taneční ryt-
my. Těšíme se na Vás!

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
upozorňuje původce odpadů a oprávněné osoby,
kterým za rok 2015 vznikla ohlašovací povinnost,
že dle zákona o odpadech je nutné nejpozději do
15. 2. 2016 podat roční hlášení o produkci a na-
kládání s odpady. Hlášení se podává elektronicky,
stejně jako v předchozích letech, prostřednictvím
ISPOP – Integrovaného systému plnění ohlašova-
cích povinností. 

Ohlašovací povinnost se týká všech podnikajících
subjektů včetně živnostníků, kteří jako původci
odpadů nakládají nebo produkují více než 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více
než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok.
Oprávněné osoby podávají hlášení vždy, pokud
v daném roce nakládají s odpadem, bez ohledu na
jeho množství. 

Subjekt podávající hlášení musí být v systému
ISPOP zaregistrován. Bez registrace není hlášení

přijato a zpracováno. Registrační formulář a způ-
sob registrace je uveden na www.ispop.cz. Dopo-
ručujeme provést registraci subjektu v dostateč-
ném předstihu a minimalizovat tak možnost delší
časové prodlevy při zpracování žádosti o registra-
ci, tzn., abyste včas získali přístupové údaje do
systému ISPOP a podali hlášení v řádném ter-
mínu.

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (p.cech-
lovska@mu.turnov.cz, tel. 481366159) či na
www.mzp.cz nebo www.ispop.cz.

Současně upozorňujeme všechny podnikající
subjekty na další povinnosti v oblasti nakládání
s odpady, které pro ně vyplývají ze zákona o odpa-
dech č. 185/2001 Sb. a souvisejících právních
předpisů.

Každá právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vzniká
odpad, je původcem odpadů a má dle § 16 zákona

o odpadech řadu povinností. Mezi tyto povinnosti
patří i následující, na které však většina původců
velmi často zapomíná a vystavuje se tak riziku fi-
nančního postihu za neplnění povinností:

• třídit odpady podle jednotlivých druhů,

• zabezpečit odpady před odcizením, únikem
a znehodnocením,

• odpady předávat pouze oprávněné osobě dle zá-
kona o odpadech (dle § 12 odst. 3), tzn. pouze o-
sobám, které mají patřičná povolení ke sběru, vý-
kupu, využití nebo odstranění určitých druhů od-
padů – tuto informaci si ověřuje osoba, která od-
pad předává,

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způso-
bech nakládání s nimi za každý odpad zvlášť, tuto
evidenci je nutné archivovat minimálně 5 let.

Odbor životního prostředí

Hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady 
za rok 2015
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Město Turnov přeje

obyvatelům města vše nejlepší do nového
roku 2016, především mnoho zdraví,
štěstí, pohody a spokojenosti, pracovních
i osobních úspěchů. Díky za dotvoření
přání patří FOKUS Turnov. 

ãtvrtek 28. ledna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Od 1. 1. 2016 se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokla-
dech, ve znění pozdějších předpisů, a další souvise-
jící zákony. Co tyto změny přinášejí pro občana?

Obãanské prÛkazy
Nově občané starší 70 let již budou dostávat ob-
čanské průkazy s platností na 35 let, takže se již
nebudou muset starat o jejich výměnu. Za vydání
nového občanského průkazu kvůli zápisu titulu
nebo vědecké hodnosti, případně z jiných osobních
důvodů, se bude nově platit správní poplatek 200 Kč.

Cestovní doklady
Nově budou moci občané požádat o vydání
cestovního pasu na kterémkoliv úřadu obce s roz-

šířenou působností a tam si jej mohou rovněž
vyzvednout, tak, jako již platí u občanských prů-
kazů. Za tuto službu však nově zaplatí správní po-
platek 100 Kč, platí pro občanské průkazy i ces-
tovní pasy. Základní cena cestovního pasu zůstává
stejná, tedy 600 Kč u občanů starších 15 let, u ob-
čanů mladších 15 let 100 Kč. Zásadní změna na-
stává u cestovních pasů tzv. „expres pasů“. Místo
dnešních 1500 Kč zaplatí občan starší 15 let za ten-
to cestovní pas 4 000 Kč, občan mladší 15 let za-
platí za tento cestovní pas 2 000 Kč. Nově však bu-
de tento typ cestovního pasu obsahovat strojově
čitelné biometrické údaje. Úřad je tento cestovní
pas povinen vydat do max. 6 pracovních dnů mís-
to stávajících 15 dnů.

Evidence obyvatel
Nově je stanoveno, že pouze v případech stanove-
ných tímto zákonem může být místem trvalého
pobytu sídlo ohlašovny (obecní nebo městský

úřad). Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba
trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude mož-
né uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s po-
učením. Vlastník objektu nebo jeho vymezené
části nebo oprávněná osoba již nedokládá ohla-
šovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu,
při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi,
k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na
adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo
jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva
může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dál-
kovým přístupem v katastru nemovitostí. Nově za
podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu se platí správní poplatek 100 Kč a za ohlá-
šení ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky se platí správní poplatek rovněž 100 Kč.

Zdeněk Hovorka, 
vedoucí správního odboru 

Novinky na odboru správním


