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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 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, Lesy âR, Radek Dra‰nar, Mûsto Turnov, Základní ‰kola Zborovská, Graphis.

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

Od 16.30 probíhal na pódiu, které poskytla darem
firma Dovostranss, kulturní program. Turnovská
kapela Snap Call roztančila svými skvělými písně-
mi na vlnách rock’n roll a blues všechny návštěv-
níky. Starosta města Tomáš Hocke spolu s místo-
starostkou Petrou Houškovou a moderátorkou
Evou Kordovou popřáli všem přítomným vše nej-
lepší do nového roku 2016, především hodně

zdraví, lásky a úspěchů. Během večera mohly děti
vyměnit své vánoční obrázky za sladkou odměnu.
Všechny výtvory ozdobily schodiště radnice.

Po 17.00 hodině byl při společném odpočítávání
odpálen ohňostroj, který i letos připravil Zdeněk
Pohl. Všichni přítomní nadšeně sledovali velkolepou
show. Ta by se však neobešla bez sponzorských darů
místních firem, které přispěly nemalými částkami.

Dûkujeme hlavním sponzorÛm
• BusLine, a. s.
• Final obaly
• Ontex CZ, s. r. o.
• Pivovar Svijany, a. s.
• Trevos, a. s.

A partnerÛm akce
• Autosklo Turnov
• Crytur, s. r. o.
• Grupo Antolin, s. r. o.
• Triáda, realitní kanceláře
• Vianor – Pneuservis Haloun
• Wassa, s. r. o.
• Zikuda, Vodohospodářské stavitelství

Dále děkujeme za technické zabezpečení akce
Technickým službám Turnov, s. r. o. a strážníkům
Městské policie Turnov za zajištění bezpečnosti.
Akci skvěle moderovala Eva Kordová a výborné
ozvučení zajistil Michal Novotný. Ze všech stran
se nám donesla chvála a radost z vydařené akce.
To nás moc potěšilo a děkujeme, že jste přišli na-
vodit tu správnou novoroční atmosféru!

Nov˘ rok zaãal ohÀostrojem 
První leden roku 2016 byl pro Turnov již po osmé ve znamení novoročního ohňostroje, který
se v podvečer konal v prostoru Na Lukách. Po minulém ročníku se mnozí obávali špatného 
počasí, ale letos vše vyšlo na jedničku.
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Městský úřad Turnov v posledních měsících za-
znamenal zvýšené stížnosti občanů na obtěžování
domácími zvířaty. Jde především o neutichající
štěkání psů v denních i nočních hodinách, znečiš-
ťování veřejného prostoru, volné pobíhání psů. Na
co všechno by majitelé zvířecích miláčků měli dbát,
aby se nerozhádali se sousedy, a všichni jsme se
cítili bezpečně?

ZvaÏte podmínky a prostorové
moÏnosti pfied nákupem
domácího mazlíãka!
Mnozí z vás jistě znají větu „Mami, já chci zvířát-
ko,“ Avšak pořídit zvíře není jednoduché, třeba ja-
ko koupit plastovou hračku. Proto by se měl výběr
zvířete dobře zvážit a naplánovat. Často se po
Vánocích setkáváme s opuštěnými zvířaty, které
jako „nechtěný dárek“ lidé odkládají k popelnicím
nebo do útulků. Zvíře musí odpovídat podmín-
kám v domácnosti, typu bydlení i věku nejmlad-
ších členů rodiny. 

Malé děti berou zvířata spíše pro zkoumání
okolního světa. Proto je vhodné zvolit na péči ne-
náročný druh, který dětem při celodenním tahání
neublíží – například morče, křečka, želvu, rybičky.
Malí školáci už bývají samostatní v krmení men-
ších druhů – kočky, ptactvo, drobní psi. Starší
děti už se umí samostatně postarat o většinu do-
mácích zvířat, avšak stále za dohledu rodičů. 

Majitelé zvířat jsou také za čin svých zvířat zod-
povědní. Důležité je zvířatům dávat náhubek, vo-

dítko, uklízet po nich veřejné prostory, zvláště par-
ky! Za znečištění veřejného prostranství exkre-
menty může být udělena pokuta až do výše 5 000
korun. V případě drobného ublížení na zdraví
z nedbalosti (například pokud váš mazlíček něko-
ho pokouše) hrozí pokuta do výše 20 000 korun. 

Důležité při výběru zvířete je také lokalita, ve
které žijete – hustota zástavby, možnost venčení
i časové možnosti celé rodiny. Protože starost
o zvíře není týdenní záležitost. Zvlášť nevhodné je
pořizování velkých plemen psů do bytů. 

„Časté stížnosti zaznamenáváme i od sportovců
– běžců, cyklistů, kteří jsou atakováni volně pobí-
hajícími psy. Ke stížnostem dochází i u rodinných
domů, kdy majitelé své miláčky venčí pouze na své
zahradě a pes tak svým neutuchajícím štěkotem
znepříjemňuje život celé čtvrti. Touto cestou pro-
sím všechny obyvatele o vzájemnou ohleduplnost
a dobré zvážení všech okolností při pořizování do-
mácích mazlíčků,“ říká starosta města Tomáš
Hocke.

MnoÏí se obtûÏování obyvatel domácími zvífiaty

Od ledna je moÏné Ïádat
o znaãku na pfiání

Odbor dopravy ve Skálově ulici přijímá žádosti
o značky na přání, a to buď kombinaci čísel
a velkých písmen či pouze číselnou řadu. Pro
automobil platí 8 znaků, pro motocykl 7
a u mopedu jde o 5 znaků.

Žádost je možné vyřídit na odboru dopravy
v místě registrace vozidla. V případě přidělení na-
vrhovaného přání občan obdrží značku do 15 dnů.

Poplatek je 5 000 korun za jednu tabulku, v přípa-
dě osobního vozidla tedy zaplatíte 10 000 korun.
„Značky na přání je možné u nás po dobu tří mě-
síců i rezervovat,“ říká vedoucí dopravního odbo-
ru Pavel Vaňátko. Také doplnil, že značka je pře-
nositelná a může být při prodeji rezervována až na
dobu 3 měsíců a použita na další automobil či mo-
tocykl, který majitel vlastní. 

Zeptejte se âeské
obchodní inspekce

Bezplatnou poradnu České obchodní inspekce
najdete na Obecním živnostenském úřadu
v Turnově, Skálova ulice 72, 1. patro. A to
v těchto termínech:

3. 2. 2016, 2. 3. 2016, 6. 4. 2016, 4. 5. 2016,
1. 6. 2016, 13. 7. 2016, 3. 8. 2016, 7. 9. 2016,
5. 10. 2016, 2. 11. 2016, 7. 12. 2016. A to vždy od
10.00 do 15.00 hodin.

Starosta mûsta zve
obyvatele centra mûsta
na spoleãné setkání

To se uskuteční ve středu 17. února 2016 od
17.00 hodin v obřadní síni turnovské radnice.

Dozvíte se novinky z radnice, plánované inves-
tiční akce na letošní rok a vše další co vás zajímá.
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Odbor správy majetku informuje nájemníky měst-
ských, ale i ostatních bytů, že od začátku letošního
roku platí nařízení vlády č. 308/2015 o vymezení
pojmů běžná údržba a drobné opravy související
s užíváním bytu.

§ 2 Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čiště-
ní bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se
provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména
o malování, opravu omítek, tapetování a čištění
podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn
a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvo-
dům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování
zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné pro-
hlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm.
g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic
s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlá-
siče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údrž-
ba vodovodních baterií s elektronickým zaříze-
ním. 

§ 3 Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho
vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení sou-
částí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to
podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů. 

§ 4 Drobné opravy podle věcného vymezení

Podle věcného vymezení se za drobné opravy po-
važují

a) Opravy jednotlivých vrchních částí podlah,
opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, 

b) Opravy jednotlivých částí dveří a oken a je-
jich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně
elektronického otevírání vstupních dveří bytů
a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasa-
hujících do vnitřního prostoru bytu, 

c) Opravy a výměny elektrických koncových za-
řízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů,

zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásu-
vek rozvodů datových sítí, signálů analogového
i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů
světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení
pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy
audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání
vchodových dveří do domu, opravy řídících jedno-
tek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního
vysavače, opravy elektronických systémů zabez-
pečení a automatických hlásičů pohybu, 

d) Výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu
s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) Opravy a výměny uzavíracích armatur na
rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro
byt, výměny sifonů a lapačů tuku, 

f) Opravy a certifikace bytových měřidel podle
zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování
nákladů na vytápění a opravy a certifikace byto-
vých vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů
požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů pros-
torové teploty u systémů vytápění umožňujících
individuální regulaci teploty, 

g) Opravy vodovodních výtoků, zápachových
uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích bate-
rií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van,
výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporá-
ků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyň-
ských linek, vestavěných a přistavěných skříní, 

h) Opravy kamen na pevná paliva, plyn a elekt-
řinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektři-
nu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíra-
cích a regulačních armatur a ovládacích termostatů
etážového topení; nepovažují se však za ně opravy
radiátorů a rozvodů ústředního topení, 

i) Výměny drobných součástí předmětů uvede-
ných v písmenech g) a h).

§ 5 Drobné opravy podle výše nákladů 
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují
další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jed-
notlivých předmětů nebo jejich součástí, které ne-
jsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opra-
vu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se na
téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a ča-
sově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů
na související opravy. Náklady na dopravu a jiné
náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto
opravu nezapočítávají a hradí je nájemce. 

§ 6 Roční limit nákladů
1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy
uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rov-
nající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další
opravy v daném kalendářním roce se nepovažují
za drobné opravy. 
2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto
nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu
a všech prostorů, které nejsou s bytem užívány,
a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně ná-
jemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které ne-
jsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů,
lodžií a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně
nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které
nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů,
lodžií a teras se započítává pouze jednou polovi-
nou. 

(Zdroj: 308/2015 Sb. Nařízení vlády ze dne 26. 10.
2015)

Od ledna platí novinky pro bûÏnou údrÏbu
a drobné opravy nájemních bytÛ
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Opravu bezmála tříkilometrové Valdštejnské lesní
cesty mezi částí města Pelešany a hradem Vald-
štejn dokončil koncem roku 2015 státní podnik
Lesy ČR. Do stavby investoval přes 7 milionů ko-
run. 

Cestu obvykle využívají svatebčané, kteří míří na
hrad Valdštejn, ale také cyklisté a chodci. Stavaři ji
uzavřeli 1. října 2015 a znovu zpřístupnili o dva
měsíce později. 

„Díky novému asfaltovému povrchu se nyní na
hrad dostanou i vozíčkáři. Cesta je také bezpeč-
nější, protože už turisty neohrožují poškozené
nebo hnilobou napadené stromy či suché větve,“
řekl liberecký krajský ředitel podniku Lesy ČR
Ludvík Řičář. Stavaři obnovili také propustky, vy-
budovali prostor pro skladování dřeva a doplnily
se pískovcové dlažby. 

(Zdroj: Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesy ČR)

Lesní komunikace na hrad 
Vald‰tejn je opût otevfiena

• Podpora obnovy objektÛ
nacházejících se na území mûstské
památkové zóny mûsta Turnov
– žádosti se podávají od 19. 1. 2016–29. 2. 2016

• Podpora volnoãasov˘ch aktivit
pro dûti a mládeÏ a mimo‰kolních
aktivit 
– žádosti se podávají od 19. 1. 2016–12. 2. 2016 

• Podpora sportu ze sportovního
fondu mûsta Turnov
– žádosti se podávají od 19. 1. 2016–19. 2. 2016

Během měsíce února budou dotace dále vyhla-
šovány v oblasti zahraniční spolupráce, obecně
prospěšné činnosti a v sociální oblasti. Všechny
potřebné informace k dotačním programům jsou
zveřejněny na webových stránkách www.turnov.cz
– sekce „Dotace města“. 

Správcem programových dotací v oblasti sportu,
volného času dětí a mládeže a mimoškolních aktivit,
obnovy objektů v MPZ, kultury, zahraniční spolu-

práce a obecně prospěšné činnosti je odbor škol-
ství, kultury, sportu Městského úřadu Turnov.
Správcem programových dotací v sociální oblasti
je odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov.

Mûsto Turnov vyhla‰uje dotaãní programy

Vefiejná sbírka na pomoc
dvûma rodinám obûtí

Město Turnov zřídilo na základě usnesení za-
stupitelstva č. 400/2015 veřejnou sbírku na po-
moc dvěma rodinám obětí po zničujícím požáru,
který se uskutečnil 3. prosince 2015 ve firmě

Agba, v. o. s., Turnov, a to podle zákona č.
117/2001 Sb., O veřejných sbírkách.

Na tuto veřejnou sbírku, k níž je zřízen transpa-
rentní účet č. 90026-1263075359/0800 u České
spořitelny, a. s., můžete posílat finanční pomoc
rodinám obětí po zničujícím požáru. „Město
Turnov na tento účet připíše 50 000 korun,“ sděli-
la místostarostka Jana Svobodová. Také doplnila,

že finanční pomoc je možné posílat do 31. března
2016. 

Pokud chcete vyjádřit solidaritu firmě Agba
a podpořit firmu při její obnově, domluvte se
přímo s firmou. 

Finanční pomoc z veřejné sbírky nemůže být dle
zákona použita ve prospěch právnické osoby, kte-
rá je pojištěna.
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Ve čtvrtek 14. ledna 2016 se s vedením města a se
starosty okolních obcí setkala náměstkyně Mgr.
Jana Vildumetzová. Starosta Tomáš Hocke pozval
náměstkyni kvůli nedokončené reformě státní
správy a její komplikovanosti. 

Především v tom směru, že platí několik zákonů
o územním členění státu, a to v rámci území obce
s rozšířenou působností Turnov přináší nemalé
problémy. Diskuse se dále vedla nad zkvalitněním
veřejné správy. 

„Pro Ministerstvo vnitra je zásadní, aby výkon
veřejné správy byl co nejkvalitnější a pro občany

nejkomfortnější. Chtěli bychom, aby si občané
mohli vyřizovat věci tam, kde se zrovna zdržují
a neplatilo tak omezení v podobě místní přísluš-
nosti,“ sdělila v úvodu náměstkyně Vildumet-
zová.

Například v oblasti správních činností se loni
podařilo sjednotit pravidla platná pro občanské
průkazy a cestovní doklady. Občan si může o do-
klady požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozší-
řenou působností. Správní poplatek za pas do 30
dnů činí 600 korun, novinkou je možnost zažádat
o plnohodnotný zrychlený pas do 6 dnů za správní
poplatek 4 000 korun. 

Další novinkou v oblasti občanských průkazů je
také platnost dokladu pro občany nad 70 let na do-
bu 35 let. 

„Výhledově bychom chtěli sjednotit pravidla ta-
ké pro řidičské průkazy, které dnes spadají pod
Ministerstvo dopravy. Chtěli bychom občanům
nabídnout možnost upozornění cestou SMS či
e-mailu, že jim končí platnost dokladu či že jejich
nový doklad je připraven k vyzvednutí, ověřujeme
možnost zasílání dokladů poštou,“ doplnila Vildu-
metzová připravované kroky resortu. 

Diskuse se starosty se rozvedla i nad tématem
dostupnosti úřadů státní správy. Občané si totiž
v současnosti nemohou vyřizovat různé agendy na
jednom místě a veřejná správa je tak pro ně nepře-
hledná. Často totiž neví, na jaký konkrétní úřad
a kam se mají se svým problémem obrátit. Na-
příklad občané obce Sychrov musí na Živnosten-
ský úřad a Stavební úřad do Turnova, na Katastrální
úřad a Okresní správu sociálního zabezpečení do
Liberce a na Úřad práce do Českého Dubu. To by mo-
hla do budoucna zlepšit nová právní úprava územ-
ního členění státu. Po domluvě s vedením města,
náměstkyně ministra vnitra přislíbila, že Turnov
bude součástí pracovní skupiny pro případné ře-
šení problematiky administrativního členění stá-
tu, což vedení města velice vítá.

Na radnici zavítala námûstkynû ministra vnitra
pro fiízení sekce vefiejné správy



Letošní Vánoce byly pro Základní školu Zbo-
rovská obzvláště vydařené. Ptáte se proč? Slaví
dvojnásobný úspěch! 

Zaprvé: 
v září, v Týdnu evropské mobility, jsme se úspěšně
zúčastnili 2. ročníku dopravní hry „Oblékáme ha-
da Edu“, pořádané brněnským centrem dopravní-
ho výzkumu (kampaň probíhá pod záštitou
BESIPu). Hra je součástí evropské kampaně
Traffic Snake Game. Cílem hry je udržitelný způ-
sob života a využití cestou do školy, co nejvíce ta-
kových dopravních prostředků, které co nejvíce
šetří naše životní prostředí. Především chůze, ko-
lo, autobus či vlak. Do kampaně se ve školním ro-
ce 2015–2016 zaregistrovalo 12 škol z ČR. V rám-
ci hry probíhala soutěž „Vánoce pro Edu“. Tuto
soutěž jsme vyhráli a před Vánoci nás navštívil
plyšový had Eda.

Zadruhé:
především jsme po čtyřech letech obhájili meziná-
rodní titul „Ekoškola“. Ano, slyšíte dobře. Jsme

Ekoškolou! Jsme šťastni, máme nevýslovnou ra-
dost, že se nám daří chránit životní prostředí. Po
přesídlení do nového školního objektu jsme přišli
o naši chloubu – školní zahradu s naučnou stez-
kou, jezírkem, keltským kalendářem a dalšími
přírodními prvky, přesto se nám podařilo titul ob-
hájit a získat ho již počtvrté. Poprvé v roce 2007,
následně v roce 2009, 2011 a nyní v roce 2015. Je
to pro nás velká čest a obrovský závazek do bu-

doucna! Velký dík patří především našim žákům,
kteří mají zájem o dění ve škole, zapojují se do čin-
ností školy s chutí a radostí. To je ta největší od-
měna pro nás.

V červnu si ve Valdštejnském paláci v Praze
slavnostně mezinárodní vlajku Ekoškoly a titul
„Ekoškola“ převezmeme. 

Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti a na-
vážeme kontakt s jinou ekoškolou. 

Informace naleznete na našich webových strán-
kách: www.zvsturnov.cz

Ing. Mgr. Dana Šulcová, 
ZŠ Zborovská
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VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Upozorňujeme všechny majitele kotlů na pevná
paliva, ale i krbových kamen s výměníkem, o jme-
novitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včet-
ně, na novou povinnost, kterou jim ukládá zákon
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 

Nejpozději do 31. 12. 2016 je třeba zajistit první
kontrolu technického stavu a provozu spalovací-
ho zdroje servisním technikem. Tato kontrola se
musí následně provádět každé dva roky. Provádět
ji může pouze servisní technik, který je proškolen
výrobcem spalovacího zdroje a má od něho uděle-
no oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě
a kontrole technického stavu. Na vyžádání

Městského úřadu Turnov bude nutné tento doklad
o kontrole předložit. Za nesplnění této povinnosti
hrozí provozovateli spalovacího zdroje pokuta až
20 tisíc korun.

Dále pak od 1. 1. 2022 všechny tyto kotle budou
muset splňovat parametry třetí a vyšší emisní tří-
dy. Kotle první a druhé emisní třídy již není možno
od 1. 1. 2014 na našem trhu koupit a od roku 2022
je nebude možno ani provozovat. Pokud provozo-
vatel uvedeného spalovacího zdroje tuto povin-
nost po uvedeném datu splňovat nebude, hrozí
mu pokuta až 50 tisíc korun.

Důvodem přísnějších požadavků jsou problémy
s kvalitou ovzduší v České republice z hlediska

emisí prachu a polycyklických aromatických uhlo-
vodíků, které se do ovzduší dostávají především
právě ze spalování uhlí a dřeva v zastaralých kot-
lích. 

V Libereckém kraji proto mohou zájemci v le-
tošním roce získat na výměnu starého kotle na tuhá
paliva tzv. „kotlíkovou dotaci“. Zahájení příjmu
žádostí je plánováno na 25. 1. 2016 a výše finanč-
ní podpory může dosáhnout až 85 %. Bližší infor-
mace k podmínkám programu jsou zveřejněny
na webových stránkách Libereckého kraje na
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/
kotlikove-dotace.

Odbor životního prostředí

Kotle na pevná paliva musí v leto‰ním roce 
projít kontrolou

Sly‰te, sly‰te, v‰ichni!


