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   OBSAH 

 

1. ÚVOD   

Akční plán je třetí etapa procesu tvorby Strategického plánu města Turnova. Úvodní část obsahuje 
aktualizovaný přehled projektů pro nejbližším období 2016 - 2017. Následuje zásobník projektů, 
záměrů a aktivit ve střednědobém horizontu do roku 2020. Tyto záměry a aktivity byly částečně 
převzaty z původního Akčního plánu (monitoring za rok 2014), dále vzešly z jednání zastupitelstva o 
prioritách Města Turnova na období 2014 - 2020, z Fóra Národní sítě zdravých měst z února 2014, 
z výsledků ankety o „Problémech města Turnova 2014“, dále z projednávání v komisích Rady města a 
z jednotlivých odborů Městského úřadu Turnov. 

Každý záměr musí být nejprve samostatně analyzován a prověřen; na základě tohoto posouzení se 
vyhodnotí reálnost konkrétního záměru a stanoví se postup jeho další přípravy nebo jeho odmítnutí. 
Musí být též následně projednán v příslušných orgánech města. 

2. SPECIFIKACE OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU 

Aktualizovaný Akční plán na volební období 2014 - 2018 představuje rozpracovanou návrhovou 
část strategického plánu do jednotlivých opatření a aktivit, jež získaly z důvodů politických, 
technických i ekonomických podporu a předpokládá se jejich příprava a realizace v krátkodobém až 
střednědobém horizontu. V následující části uvádíme podrobnou specifikaci záměrů a aktivit 
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v jednotném členění podle oblastí A – D. 

Součástí přehledu opatření a vybraných aktivit je podrobnější specifikace (popis záměru, určení 
garanta, odhad finančních nákladů – pokud jsou známy, zdroje financování, termín realizace). 
Závěrem je nastíněn způsob implementace a monitoringu vybraných projektů a aktivit Akčního plánu. 

 

PROJEKTY  2016 – 2017 
 

 
 

A.2.2.1 - Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U Nádraží, 4. etapa 

Záměr:  Rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, úpravu a obnovu zeleně, 
oddychových ploch, hřišť apod. 

Aktuální stav: 2015 - VHS Turnov realizovaly stavební práce ve Sportovní ulici, a město 
na ně poskytlo příspěvek 1,8 mil. Kč. Na rok 2016 bude podána žádost o 
dotaci na MMR ČR. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, MMR ČR, cca 6,7 mil. Kč, dotace 4 mil. Kč, podíl města 
2,7 mil. Kč 

Termín realizace: 2016  

Poznámka  V rozpočtu města pro rok 2016 je na spoluúčast města 2 mil. Kč 
(spoluúčast města min. 30% z rozpočtových nákladů akce v roce 2016)). 
Realizace za předpokladu dotace, projektové náklady na Sportovní a 
Květinovou ulici 4,6 mil. Kč bez vody a kanalizace. Podmínka realizace je 
dotace. 

 
 

 

A.2.1.1 - Zpracování generelu odvodnění města Turnov 

Záměr: Stanovení koncepce odvodnění území – bezpečné odvádění srážkových a 
splaškových vod, výčet a pořadí důležitosti investičních aktivit ke 
zkapacitnění kanalizačního systému jednotné kanalizace a odstranění 
havarijních stavů. 

Aktuální stav: 2015 - zpracována 1. etapa generelu Turnov západ: povodí  
Odolenovického potoka, Vesecko, Daliměřice, Hrubý Rohozec.  

Garant: VHS Turnov, Město Turnov 

Financování: VHS Turnov hradí projektovou dokumentaci, odborné posudky, autorský 
dozor apod. 

Termín realizace: 2016 

Poznámka: Majetek VHS Turnov 

A.2.4.3 - Zřízení nájezdu na silnici  I/10, I/35 směr Turnov - Jičín v Ohrazenicích u Fordu 

Záměr: Zajistit nájezd na silnici I/10, I/35 směr Turnov-Jičín v Ohrazenicích u 
autosalonu Ford a tím odlehčit provoz v Nádražní ulici. 

Aktuální stav: Vyhrazeny plochy v novém Územním plánu Ohrazenic. Řešeno ve 
zpracované technická studii: „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici 
III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově“. Zpracována dokumentace pro 
stavební povolení. 

Garant: ŘSD ČR, Liberecký kraj, obec Ohrazenice 

Financování: Mimo rozpočet města Turnov 

Termín realizace: 2017 

Poznámka: Nutno koordinovat s Jižním sjezdem. 
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A.2.4.3 - Přechod pro chodce Husova ulice u „Žluté ponorky“  

Záměr: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu u Střediska pro volný čas dětí a 
mládeže „Žlutá ponorka“.  

Aktuální stav: Zpracována dokumentace: „Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební 
úpravy silnice III/2831 - ulice Husova“ 

Garant: Město Turnov – odbor dopravy, Liberecký kraj 

Financování:  SFDI, Město Turnov 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: V rozpočtu města pro rok 2016 je 0,7 mil. Kč na spolufinancování 
projektu SFDI. 

 
 
 

A.2.6.2 - Chodník Přepeřská ulice, 2. etapa 

Záměr: Dokončení výstavby nového bezbariérového chodníku podél krajské 
komunikace č. II/610 v ulici Přepeřská. Součástí stavby je i nový přechod 
pro chodce přes ulici Přepeřskou a zvýšený nájezd do sídliště Přepeřská. 

Aktuální stav:  1. etapa od Diasu k odbočce do sídliště realizována v roce 2013 za 0,755 
mil. Kč, z toho dotace SFDI a Libereckého kraje 0,389 mil. Kč. 2. etapa 
vydáno stavební povolení, připraveno výběrové řízení na dodavatele 
stavby. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 0,4 mil. Kč 

Termín realizace: 2016 

Poznámka: V rozpočtu města pro rok 2016 je na 2. etapu 0,4 mil. Kč. 

 
 

 

B.1.1.2 - ZŠ Turnov – Alešova 1059 – rekonstrukce, 3. etapa 

Záměr:  Dokončení rekonstrukce dalších tříd školy a družiny. 

Aktuální stav: 2015  - 2.etapa rekonstrukce 2. NP (třídy, chodba, výdejna jídel), vestavba 
zvedací plošiny do výdejny jídel, příjezdová cesta k zadní části školy cena 
3,015 mil. Kč. Připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby - stavební 
úpravy přízemí. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, 3,3 mil. Kč 

Termín realizace: 2016 

Poznámka V rozpočtu města pro rok 2016 je na vnitřní úpravy - 3. etapa 3,3 mil. Kč. 
ZŠ Alešova je součástí ZŠ Turnov Skálova 600, I. stupeň 1.- 4. ročník 

 
 

B.1.1.2 - ZŠ Turnov, Mašov, U Školy 56 -  rekonstrukce včetně přístavby jídelny 

Záměr: Vyřešení jídelny, výměna oken, úprava sociálního zařízení dle nových 
požadavků hygieny, plynofikace, nová omítka, přístavba 

Aktuální stav: 2015 - provedena úprava sociálního zařízení. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 23 mil. Kč 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka: Priorita č. 2 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Podmínka realizace je 
dotace. 
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B.2.1.2 - Venkovní hřiště Mašov  - dokončení 

Záměr: Vybudování hřiště s umělou trávou 17 x 27 m včetně oplocení v Mašově za 
sokolovnou 

Aktuální stav: 2015 - realizace hřiště, rok 2016 dokončení pokládky umělé trávy a terénní 
úpravy 

Garant: Město Turnov 

Financování: 1,6 mil. Kč 

Termín realizace:  2015 - 2016  

Poznámka: V rozpočtu města pro rok 2016 je na dokončení 0,350 mil. Kč. 

 
 

B.2.1.2 - Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov  

Záměr: Rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště v Koškově ulici na hřiště 
s umělým povrchem (trávou). 

Aktuální stav: Územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení, podána žádost o dotaci. 

Garant: Město Turnov, fotbalový klub FK Turnov, z.s., Městská sportovní Turnov, 
s.r.o., 

Financování: Město Turnov, MŠMT ČR, cca 17 - 22 mil. Kč 

Termín realizace: 2016 - 2017 

Poznámka:  V rozpočtu města pro rok 2016 je na spoluúčast 2 mil. Kč (očekávaná 
dotace 13,6 mil. Kč, spoluúčast města max. 20% z nabídkového rozpočtu 
vítězné firmy na akci v případě získání dotace MŠMT ČR). Podmínka 
realizace je dotace 

 
 

B.2.2.1 - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada: zimní stadión, venkovní koupaliště, 
parkování 

Záměr: Dokončení areálu venkovní koupaliště s vodními atrakcemi, toboganem a 
skluzavkami, vybudování in-line dráhy, skateparku, dětská a sportovní 
hřiště. Na 8. 05. 2016 je naplánováno slavnostní otevření celého areálu. 

Aktuální stav: 2015 - vybudován areál zimního stadionu, přístupová komunikace a 
parkoviště. 28. 10. 2015 předán do užívání areál zimního stadionu.   31. 
04. 2016 je termín dokončení stavby venkovního koupaliště, skateparku, 
víceúčelového hřiště s umělou trávou, okruhu in-line bruslení a zázemí. 
Stavbu staví sdružení Syner a BAK. Zahájení prací bylo 12/2014, celkové 
náklady akce 175 mil. Kč. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, Městská sportovní s.r.o. Turnov 

Financování: Město Turnov, 46 mil. Kč 

Termín realizace: 2014 - 2016 

Poznámka  V rozpočtu města pro rok 2016 je 46 mil. Kč vklad do Městské sportovní 
Turnov. 

 
 

B.3.2.1 - Poliklinika Nádražní 

Záměr: Cílem společnost Poliklinika Nádražní s.r.o. je zřízení polikliniky v ulici U 
Nádraží čp. 1295 Turnov. Rekonstrukcí bývalého areálu společnosti 
Sněžka,(výrobní družstvo Náchod) vznikne zdravotní středisko pro občany 
Turnova II.: Poliklinika s pěti ordinacemi, lékárnou a prodejnou 
zdravotnických potřeb. 

Aktuální stav: Realizace stavby 

Garant: Poliklinika Nádražní s.r.o. 

Financování: cca 2,2 mil. Kč 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=poliklinika+n%C3%A1dra%C5%BEn%C3%AD
https://www.google.cz/maps/place/U+N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD+1295,+511+01+Turnov/@50.5875646,15.1399672,128m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x470eb30b3e1d742b:0x45fcb4d966ab32f0?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/U+N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD+1295,+511+01+Turnov/@50.5875646,15.1399672,128m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x470eb30b3e1d742b:0x45fcb4d966ab32f0?hl=cs
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Termín realizace: 2015 - 2016  

Poznámka: V Poliklinice budou lékaři: alergolog, oftalmolog, cévař, psychiatr, 
korektivní dermatolog, kožní lékař, plastický a estetický chirurg. 
V přízemí Polikliniky bude lékárna a prodejna zdravotnických potřeb. 

 
 
 
  

B.3.2.2 - Domov důchodců Pohoda, přístavba 24 lůžek domova se zvláštním režimem  

Záměr: Přístavba nového pavilonu - 24 lůžek pro osoby s demencí současně 
s propojením na domov důchodců Pohoda. Velikost 25 – 30 m/2 s vlastním 
příslušenstvím s možností využití terasy před okny bytů, jedna společenská 
místnost s jídelnou, zázemí pro pečující personál.  

Aktuální stav: Zpracován projekt.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, Zdravotně sociální služby Turnov 

Financování: Výše nákladů: cca 35 mil. – 40 mil. Kč. Spoluúčast města 25% 
z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na akci v případě získání dotace 
MPSV ČR.  

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka: Nahrazuje aktivitu „Vytvoření uzavřeného oddělení pro osoby s demencí 
(od 3. stupně) a Alzheimerovou chorobou“. Podmínka realizace je dotace. 

 
 
 

 

 

B.3.2.3 - Podpora sociální integrace a vytvoření trvalého zázemí pro duševně nemocné ve 
stabilizovaném stádiu a pro osoby se zdravotním postižením 

Záměr: Podpora sociální integrace a vytvoření trvalého zázemí pro duševně 
nemocné ve stabilizovaném stádiu a pro osoby se zdravotním postižením. 

Aktuální stav: Fokus sídlí v ul. Skálova čp. 415 v budově, kterou získalo Město Turnov 
od Libereckého kraje. Zpracován projekt “Rekonstrukce budovy FOKUS“ 

Garant: FOKUS Turnov, z.s.  Město Turnov, Zdravotně sociální služby Turnov, 
Liberecký kraj 

Financování: cca 11,5 mil. Kč, dotace z EU 95 %, spoluúčast města Turnov 0,5 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka  Podmínka realizace je dotace. 

B.3.2.3 - Nástavba na budovu Komunitního centra Turnov- Centrum denních služeb SLUNCE 
VŠEM – odlehčovací služba 

Záměr: Na stávající budovu centra v Brigádnické ulici přistavět jedno patro, kde 
bude spolek poskytovat odlehčovací služby. A to pro všechny věkové 

kategorie a všechna možná postižení. Jedná se o placené víkendové čí 
týdenní pobyty pro postižené, kteří ale nadále zůstávají v péči rodiny či 
svých blízkých.  

Aktuální stav: Dokončený projekt na přístavbu patra (pro odlehčovací služby). V 2016 
žádost o dotaci z EU na přístavbu. 

Garant: SLUNCE VŠEM, z.s. Liberecký kraj, Město Turnov 

Financování: cca 6,5 mil. Kč, fondy EU, Liberecký kraj, město Turnov, vlastní 
prostředky SLUNCE VŠEM, z.s., soukromé zdroje a dary  

Termín realizace: 2017-2018 

Poznámka: Podmínka realizace je dotace.  
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C.1.2.2 - Rozšíření koryta řeky Jizery v profilu mostu Palackého ulice a opevnění nábřeží. 

Záměr: Zvýšení protipovodňové ochrany města zvětšením průtočného profilu 
mostu (Palackého ulice) a opevněním levého břehu koryta Jizery. 

Aktuální stav:  
Vydáno stavební povolení k vodnímu dílu „Jizera, Turnov, zvýšení ochrany 
města rekonstrukcí koryta“. Připraveno výběrové řízení na dodavatele 
stavby. 

Garant: Povodí Labe, s. p., Město Turnov, MZE ČR 

Financování: cca 40 mil. Kč 

Termín realizace: 2016 - 2017 

Poznámka: Realizace 07/2016 – 10/2017 
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ZÁSOBNÍK  PROJEKTŮ  2013 - 2020 
 

A –  Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
 
A1 Podpora hospodářského rozvoje 
 
Přehled opatření: 
A1.1 Příprava nových podnikatelských ploch s využitím brownfieldů, zejména pro menší investory   
A1.2 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní 
příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum) 
 
A1.1 Příprava nových podnikatelských ploch s využitím brownfieldů, zejména pro menší 
investory  
 
Aktivita A. 1.1.1 Revitalizace areálů v centru města 
 

Revitalizace bývalých výrobních areálů v centru města – Palackého ulice a Trávnice 

Záměr: Revitalizace bývalých výrobních areálů v centru města v Palackého ulici; 
změna funkční plochy v územním plánu na BS - bydlení smíšené.  

Aktuální stav: Revitalizace někdejších areálů je řešena v  novém územním plánu. 

Garant: Město Turnov, odbor rozvoje města - sledování v rámci územního plánu 

Financování:  

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka Plochy areálů nejsou v majetku města.  

 
 

Revitalizace areálů v ulici Koňský trh  

Záměr: Revitalizace území starých výrobních areálů a skladovacích ploch v areálu 
„Koňského trhu“ (Pila Plátek, s.r.o., bývalý Masný závod Turnov); změna 
funkční plochy na zónu smíšenou a komerční (obchod, služby, bydlení…). 

Aktuální stav: Funkční plocha je v územním plánu nastavena na  OK - komerční zařízení 
a BS – bydlení smíšené. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města - sledování v rámci územního plánu 

Financování:  

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka Jedná se o soukromé areály, část ve správě insolvenčního správce. 

 
 
Aktivita A. 1.1.2 Revitalizace areálů u vlakového nádraží 
 

Revitalizace areálu bývalých Uhelných skladů Turnov a přilehlých budov u vlakového nádraží 

Záměr: Revitalizace území bývalých uhelných skladů a budov pro komerční nebo 
nekomerční využití v Nádražní ulici. 

Aktuální stav: Funkční plocha areálu je v územním plánu  BS- bydlení smíšené. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města- sledování v rámci územního plánu 

Financování:  

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka Jedná se o soukromý areál 
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Revitalizace areálu bývalého lokomotivního depa v Přepeřské ulici 

Záměr: Revitalizace území bývalé lokomotivní točny a depa pro komerční nebo 
nekomerční využití 

Aktuální stav: Funkční plocha je v územním plánu nastavena na VS – plochy smíšené 
výrobní. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města   

Financování:  

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka Jedná se o soukromý areál 

 
 
 

A1.2 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní 
příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum) 
 
Aktivita A 1.2.1 Dostavba městského centra polyfunkčními objekty (bydlení, obchod, služby) 
 

Dostavba městského centra v areálu na „Koňském trhu“ 

Záměr: Revitalizace areálů a objektů v ulici Koňský trh.  

Aktuální stav: Funkční plocha je v územním plánu nastavena na OK – komerční zařízení 
a BS – bydlení smíšené. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města- sledování v rámci územního plánu 

Financování: Soukromé zdroje 

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka: Jedná se o soukromé areály, část ve správě insolvenčního správce.  

 

Využití areálu bývalých Technických služeb Turnov v Sobotecké ulici 

Záměr: Zajistit účelné využití ploch pro komerční i nekomerční využití. 

Aktuální stav: Nový vlastní RTW TRANS s.r.o. Přepeře realizuje v areálu zázemí pro 
kamionovou dopravu. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města - sledování v rámci územního plánu 

Financování: Soukromé zdroje 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Jedná se o soukromý areál 

 
 
Aktivita A 1.2.2 Dořešení problematiky územně-správního členění (nesoulad územní působnosti 
orgánů státní správy – FÚ, OSSZ, Katastrální úřad, HZS aj.) 
 

Dořešení problematiky územně - správního členění 

Záměr: Vyřešení nesouladu územní působnosti orgánů státní správy po realizaci 2. 
etapy reformy veřejné správy (spádové území MěÚ Turnov patří mezi 
nejvíce postižené, vzniklo z částí tří okresů: Liberec, Jablonec nad Nisou a 
Semily).  

Aktuální stav: Řešit s MV ČR tak, aby se Město Turnov stalo plnohodnotným městem 
typu III., tj. obcí s rozšířenou působností, která poskytuje veškeré 
přenesené pravomoci státní správy.   

Garant: Město Turnov, ZM a RM, MV ČR 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 
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Poznámka: Turnov je obec s rozšířenou působností (ORP III. typu) 

Tyto obce vznikly po zrušení okresních úřadů po 1. 1. 2003, kdy převzaly 
některé z jejich pravomocí. Mají více pravomocí než běžné obce. Celkem 
je na území ČR 205 obcí s rozšířenou působností.  
Od roku 2003 sice přestaly fungovat okresní úřady, ale okresy stále 
existuje, protože některé instituce (např. soudy, státní zastupitelství, 
policie) stále mají své okresní správy. Okresy se též využívají jako 
statistická jednotka ČSÚ. Celkem je na území ČR 76 okresů. 

 
 

Rekonstrukce budovy Skálova ulice čp. 466 (bývalý domov mládeže) na městský úřad 

Záměr: Rekonstrukce budovy na Městský úřad Turnov.  

Aktuální stav:  Zpracována objemová studie. Částečná rekonstrukce a opravy 
nerespektují tento projekt. Budova je využívána částečně pro úřad a 
částečně pro komerční účely. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, odhad cca 56 mil. Kč 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka: Priorita č. 13 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 

 
A 2 Obnova a rozvoj infrastruktury 

 
Přehled opatření: 
A 2.1 Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města (vodovody, 
kanalizace, energetika, plynovody…) 
A2.2 Program humanizace a revitalizace sídlišť (infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň, 
parkovací plochy) a bytových domů 
A2.3 Rozvoj nové bytové výstavby, sociální bydlení 
A2.4 Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě 
A 2.5 Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a bezpečnost dopravy 
A 2.6 Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě  

 
 
 

A 2.1 Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města (zásobování 
vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem). 

 
Aktivita A 2.1.1 Program rozvoje vodovodů 
 

Zpracování generelu vodovodů  

Záměr: Zpracovat generel vodovodů. 

Aktuální stav: Z pohledu VHS Turnov není v tuto dobu potřebný. 

Garant: Vodohospodářské sdružení (VHS) Turnov  

Financování: VHS Turnov  

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Majetek VHS Turnov 
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Rozšíření vodovodů pro bytové zóny Hruštice-Károvsko a Durychov-Na Kamenci 

Záměr: Zajistit vodovodní síť do bytové zóny  Hruštice-Károvsko a Durychov-Na 
Kamenci. 

Aktuální stav: 2015 - výběr dodavatele stavby: „Komunikace a inženýrské sítě v bytové 
zóně Hruštice – Károvsko, etapa IV, část A“ 

Garant: VHS Turnov 

Financování: Dohoda měst o financování VHS: Bytová zóna Hruštice 2016 – 1 mil. Kč, 
vodovod Károvsko  2019 - 4 mil. Kč 

Termín realizace: 2016-2019 

Poznámka: Majetek VHS Turnov 
 

 

Obnova vodovodů v průmyslové zóně Vesecko  

Záměr: Koncepční obnova a vybudování nového vodovodního řádu do 
průmyslové zóny Vesecko, rekonstrukce areálu vodojemů - včetně 
výstavby nového věžového vodojemu v Ohrazenicích. 

Aktuální stav: 2015 - zpracována dokumentace pro územní řízení: Turnov - Vesecko, 
Ohrazenice  - řešení zásobování pitnou vodou. 

Garant: VHS Turnov 

Financování: Dohoda měst o financování VHS: 2017-15 mil. Kč, 2018 -15 mil. Kč 

Termín realizace: 2017 – 2018  

Poznámka: Majetek VHS Turnov. Priorita č. 14 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil Kč 

 
 

Prameniště Šlejferna - rekonstrukce 

Záměr: Rekonstrukce vodního zdroje (štoly) Šlajferna dle dokumentace VHS. 

Aktuální stav: Realizovaná část přivaděče, další etapa z důvodu nedostatku finančních 
prostředků odložena. 

Garant: VHS Turnov 

Financování: VHS Turnov, Město Turnov 

Termín realizace: 2019+ 

Poznámka: Majetek VHS Turnov 

 
Rekonstrukce a opravy vodovodních řadů  

Záměr: Průběžné opravy a rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních 
řádů. 

Aktuální stav: Připravena rekonstrukce vodohospodářských sítí v horní části Nádražní 
ulice a podjezdu na Přepeřské ulici (2017-15 mil. Kč a 2018 - 8 mil. Kč) 

Garant: VHS Turnov, Město Turnov, Obec Ohrazenice 

Financování: Dohoda měst o financování VHS: vodovod Vazovec 3 mil. Kč, vodovod 
Mašov 1 mil. Kč, revitalizace sídliště U Nádraží 2+2 mil. Kč,  

Termín realizace: 2016-2018 

Poznámka: Majetek VHS Turnov,  

 
Přeložky vodovodů v souladu s Územním plánem Turnov a s územními studiemi 

Záměr: Zajistit přeložky vodovodů v souladu s ÚP Turnov. 

Aktuální stav: Vzhledem k prioritám města a finančním možnostem města se aktuálně 
neřeší. 

Garant: VHS Turnov, Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, VHS Turnov 

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka: Není priorita  majitele - VHS Turnov, ani provozovatele – SčVK, a.s. 
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Vybudování vodovodu a kanalizace pro bytovou zónu Daliměřice a Hruštice 

Záměr: Zajištění vodovodu pro bytovou zónu Daliměřice a další bytové zóny - 
Hruštice. 

Aktuální stav: Zpracována územní studii bytové zóny Daliměřice + Hruštice, součástí je 
řešení zajištění pitné vody. Kvůli kapacitě hlavního kanalizačního sběrače 
z oblasti Dalimeřic a Turnova II, je nutno nejdříve zpracovat generel – a 
vytipovat nejdůležitější místa k nápravě. Jinak není možno napojovat na 
celém území nové objekty na kanalizaci. 

Garant: VHS Turnov, Město Turnov - odbor rozvoje města 

Financování: VHS Turnov, Město Turnov 

Termín realizace: 2019+ 

Poznámka: Nutno usilovat o dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP, MZE ČR 

 
 

Úpravna vody  Nudvojovice - intenzifikace  

Záměr: Koncepční obnova a úplná rekonstrukce klíčového areálu pro dodávku 
vody na území města a přilehlých obcí, a to včetně sanace vrtů. Cílem 
technologické úpravy je snížit obsah chlorovaných uhlovodíků ve 
vyrobené pitné vodě na nulu. 

Aktuální stav: Zpracovaná studie obsahu řešení, v roce 2015 projekce.  

Garant: VHS Turnov 

Financování: Dotace z EU,  VHS Turnov, Město Turnov, odhad celkových nákladů 35-
38 mil. Kč, spoluúčast města a VHS cca 15 mil. Kč 

Termín realizace: 2018 – 2019. 

Poznámka: Majetek VHS Turnov. Priorita č. 10 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. 
Postupně řešit jen havárie, čekat na dotaci SFŽP. 

 
 

Rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsku  

Záměr: Úplná rekonstrukce areálu vodojemů a rozváděcích vodovodních řadů v 
lokalitě. 

Aktuální stav: Zpracovaný projekt, celkový náklad 10 mil. Kč, není možno získat dotaci. 

Garant: VHS Turnov 

Financování: Dohoda měst o financování VHS: první vodojem 1 mil. Kč, druhý 
vodojem 5 mil. Kč 

Termín realizace: 2016 – 2018  

Poznámka: Majetek VHS Turnov. Priorita č. 21 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 

Aktivita A 2.1.2 Zkapacitnění stokové sítě, odkanalizování rozvojových ploch Turnova a 
napojení na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV)    
 
 

Rekonstrukce zastaralých částí kanalizačních řadů, zkapacitnění strategického sběrače 
v lokalitě Nudvojovice, odkanalizování rozvojových ploch a zajištění kanalizační sítě v bytové 
zóně Daliměřice. 

Záměr: Rekonstrukce zastaralých částí kanalizačních řadů, zkapacitnění 
strategického sběrače v lokalitě Nudvojovice, odkanalizování rozvojových 
ploch a zajištění kanalizační sítě v bytové zóně Daliměřice. 

Aktuální stav: Projektová příprava není zahájená, rekonstrukce budou realizovány podle 
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podkladů provozovatele, zkapacitnění přivaděče z Nudvojovic je nutné 
zrealizovat (kompetence VHS Turnov), zasíťování rozvojových ploch 
probíhá průběžně podle požadavků investorů (vlastníků pozemků). 

Garant: VHS Turnov 

Financování: Nutno usilovat o dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP, MZE ČR 

Termín realizace: 2020+ 

 
 

Čistírna odpadních vod Turnov - intenzifikace 

Záměr: Výměna technologie, kvalitativním cílem je odstranění fosforu. 

Aktuální stav: Studie obsahu řešení. Postupně řešit jen havárie, čekat na dotaci. 

Garant: VHS Turnov 

Financování: VHS Turnov, Město Turnov, odhad nákladů 85 mil. Kč, spoluúčast města a 
VHS cca 40 mil. Kč 

Termín realizace: 2017 – 2019. 

Poznámka: Priorita č. 17 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Nutno usilovat o 
dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP, MZE ČR, Operační program ŽP. 

 
 

Rekonstrukce kanalizace podél Stebenky a navazující Markovy ulice  

Záměr: Úplná rekonstrukce kanalizace navazující na realizovanou akci v ulici 28. 
října.  

Aktuální stav: Projekt kanalizace podél Stebenky.  

Garant: VHS Turnov, Město Turnov 

Financování: Dohoda měst o financování VHS: 2018 – 5 mil. Kč, 2019 - 3 mil. Kč. 

Termín realizace: 2018 – 2019 

Poznámka: Složité a zastavěné území podél Stebenky – vlastnické problémy. 

 
 

Založení provozní společnosti ve spolupráci s dalšími subjekty ve VHS Turnov 

Záměr: Vytvoření provozní společnosti na správu majetku VHS Turnov 

Aktuální stav: Nová aktivita vzešlá z priorit ZM 2014-2018, dnes provozuje 
vodohospodářský majetek VHS Turnov společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. (SčVAK) 

Garant: Město Turnov, VHS Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2019+ 

Poznámka: Priorita č. 18 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 
Aktivita A 2.1.3 Posílení distribuce elektrické energie 
 

Zajištění zdrojů elektrické energie pro bytovou zónu Daliměřice 

Záměr: Zajistit zdroj elektrické energie pro bytovou zónu Daliměřice. 

Aktuální stav: Zpracovaná územní studii bytové zóny Daliměřice, součástí je řešení 
zajištění elektrické energie. 

Garant: MěÚ Turnov – odbor rozvoje města, ČEZ, a.s. 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  
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Aktivita A 2.1.4 Plynofikace okrajových městských částí 
 

Plynofikace okrajových městských částí (Mašov, Pelešany, Nudvojovice…) 

Záměr: Snížit objem emisí vzniklých spalováním tuhých paliv v okrajových 
částech města. 

Aktuální stav: Kotlíková dotace 2015 – 2020. Dotace MŽP ČR určeny na výměnu 
starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle 
na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový 
kotel nebo solární systém. 
 
 
 
 

Garant:  Město Turnov, RWE, a.s. 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Kotlíková dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí - 
opatření 2.1, kde můžou peníze z evropských fondů využít přímo občané. 
 

 

 
A2.2 Program humanizace a revitalizace panelových sídlišť (infrastruktura, občanská 
vybavenost, zeleň, parkovací plochy) a bytových domů 

 
Aktivita A 2.2.1 Regenerace sídlišť 
 
 

Regenerace panelového sídliště Přepeřská 

Záměr: Dobudování chybějících parkovacích ploch, občanské vybavenosti, 
dětských hřišť v prostoru sídliště. 

Aktuální stav: Zatím není plánováno. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, MMR ČR, 1,5 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 6 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 

 
 

Regenerace panelového sídliště Výšinka 

Záměr: Dobudování chybějících parkovacích ploch, občanské vybavenosti, 
dětských hřišť v prostoru sídliště. 

Aktuální stav: Provádí se dílčí opatření, např. rozšíření parkovacích míst v ulice 
Rubínova. 2014 odstranění nevyhovujících a doplnění nových hracích 
prvků.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, MMR ČR, 1,5 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 6 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 
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Aktivita A 2.2.2 Revitalizace bytových a panelových domů (v majetku Města Turnov) 
 

Rekonstrukce bytových domů čp. 1001-2  ulice 5. května  

Záměr: Bytové domy (cca 30 bytů) při ul. 5. května, rekonstrukce - obnova 
sociálního zařízení, výměna oken a nová fasáda (příp. zateplení). 

Aktuální stav: Zpracováno stavebně technické posouzení objektů a proveden výkup 
okolních pozemků. Provádí se pouze základní údržba a opravy. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 15 mil. Kč 

Termín realizace: 2018+, dříve jen v případě získání dotace. 

Poznámka: Priorita č. 20 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 

Rekonstrukce bytových domů čp. 1054-1055  Bezručova ulice 

Záměr: Bytové domy při ul. Bezručova, rekonstrukce - obnova sociálního 
zařízení, výměna oken a nová fasáda (příp. zateplení). 

Aktuální stav: Provedena pouze základní údržba.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 15 mil. Kč 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Priorita č. 19 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 

Terénní pečovatelská služba – Výšinka, Granátová ulice 1897 

Záměr: Oprava bytových jader, výměna stoupacích vedení rozvodů a dokončení 
zateplení. Provozují Zdravotně sociální služby Turnov, Pečovatelská 
služba úsek Výšinka 

Aktuální stav:  2011-2012 realizována etapa výměny oken a balkónových sestav včetně 
zateplení balkónových lodžií. Celkové zateplení domu není zatím v plánu. 
Plánuje se nezbytná výměna výtahů. Realizace výměny výtahů proběhne 
v roce 2016. 

Město Turnov – odbor 
správy majetku 

Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, celkové náklady 25 mil. Kč, 1.etapa-zateplení 8 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 15 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro 
rok 2016 je výměnu výtahů 2,5 mil. Kč. 

 
 

Penzion pro důchodce, dům A, B, C a D,   Žižkova ulice 2030-2032, 2047 

Záměr: Zajištění oprav střech na 4 budovách penzionů (byty se zvláštním určením 
s pečovatelskou službou) v ul. Žižkova, čp. 2030,2031, 2032, 2047, 
oprava rozvodů. Provozují Zdravotně sociální služby Turnov, 
Pečovatelská služba úsek Žižkova. 

Aktuální stav: 2014 povedena oprava střech na čp. 2032 a 2047 v celkových nákladech 
4,756 mil. Kč vč. DPH.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, zbývající 2 střechy cca 5,5 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+  

Poznámka Priorita č. 7 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro 
rok 2016 je na bojlery 1 mil. Kč a na opravu střech – II. etapa 4,5 mil. Kč. 
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A2.3 Rozvoj nové bytové výstavby  
 
Aktivita A 2.3.1 Program zainvestování nových obytných zón inženýrskými sítěmi 
 

Bytová zóna Hruštice – Károvsko –  (technická infrastruktura a obslužné komunikace) 

Záměr: Podpora aktivit v oblasti bydlení, formou zainvestování stavebních 
pozemků, zasíťování 22 pozemků ve vlastnictví města lokalita  
Nad Šetřilovskem. 

Aktuální stav: Vydáno stavební povolení na výstavbu sítí a komunikací pro 4. etapu. V r. 
2016 se plánuje zasíťování 9 pozemků. Vybrán dodavatel stavby: 
"Výstavba obslužné komunikace, plynovodu a veřejného osvětlení pro 
rodinné domy v bytové zóně Hruštice - Károvsko, etapa IV. a“  

 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku-  

Financování: Město Turnov, 5 mil. Kč 

Termín realizace: 2015+ 

Poznámka: Priorita č.14 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro 
rok 2016 je na zasíťování lokality Hruštice 5 mil. Kč. 

 

Bytová zóna Durychov – Na Kamenci  - (sítě technické infrastruktury a obslužné komunikace) 

Záměr: Podpora aktivit v oblasti bydlení, formou zainvestování stavebních 
pozemků inženýrskými sítěmi a komunikacemi. 

Aktuální stav: Většinou jde o soukromé pozemky. Město může být partnerem v případě 
zájmu a zapojení privátních investorů. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Připraven záměr prodeje pozemků v majetku města pro bytové domy 
v lokalitě Výšinka, Rubínová ulice. 

 

Páteřní komunikace pro bytovou zónu Hruštice – Károvsko 

Záměr: Vybudování ulice T. G. Masaryka  

Aktuální stav: Opakovaně byl vyhlášen prodej pozemků na bytové domy s podmínkou 
výstavby páteřní komunikace. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov + spoluinvestoři bytových domů 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Soukromý majitel odmítá prodat pozemek nutný pro výstavbu části 
komunikace. 

 
 
A 2.4 Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě 
 
Aktivita A 2.4.1 Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem. Dobudování 
vnějšího a vnitřního silničního okruhu 

 

Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem. Dobudování vnějšího a 
vnitřního silničního okruhu. 

Záměr: Zajistit realizaci vnitřního a vnějšího dopravního okruhu s cílem odvedení 
tranzitní dopravy mimo centrum města (silnice I/35, I/10, II/283). 

Aktuální stav: Krajský úřad Libereckého kraje nechal zpracovat technickou studii: 
„Dopravní a technická studie variant řešení obchvatu Turnova“ a 
technickou studii „Přeložka silnice II/283“ 
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ŘSD ČR nechalo zpracovat: „Studie proveditelnosti kapacitní silnice  I/35 
v úseku MÚK Ohrazenice –   MÚK Úlibice“ 

Garant: ŘSD ČR –  silnice I/35, I/10, Liberecký kraj - silnice II/283, Město 
Turnov 

Financování: Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Na silnici I/35 Turnov  - Úlibice je zpracována dokumentace EIA 

 
 

Odlehčovací komunikace centra města Luka – Žižkova ulice 

Záměr: Vybudovat odlehčovací komunikaci od okružní křižovatky Sobotecká-
Jana Palacha přes „Koňský trh“, ulicí Na Lukách, přes Konělupy do 
Žižkovy ulice s cílem snížit dopravu centrem města.  

Aktuální stav: Zpracována technická studie. V novém Územním plánu Turnova pouze 
územní rezerva.  

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města 

Financování: cca 460 mil. Kč 

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka:  Doporučeno přeřadit do období po roce 2020 
 

 
Aktivita A 2.4.2 Realizace dopravně-technických opatření ke zklidnění městského centra 

 

Realizace dopravně - technických opatření ke zklidnění městského centra 

Záměr: Zpracování studií a následná realizace opatření k omezení a zklidnění 
dopravy v centru města (zjednosměrnění ulic, příčné prahy, ostrůvky, pěší 
zóny…); přeložky komunikací 

Aktuální stav: Zobousměrněna Markova ulice pro osobní dopravu. Dokumentace pro 
stavební povolení Husova ulice -Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební 
úpravy silnice III/2831 - ulice Husova  

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Zpracována studie „TEMPO 30“ v prostoru ulic Husova - Žižkova 

 
 

Aktivita A 2.4.3 Realizace dopravně-technických opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
provozu (kruhové křižovatky, dopravní signalizace…) 

 

Jižní sjezd do průmyslové zóny Ohrazenice – Turnov  

Záměr: Odlehčit centru a zajistit jižní sjezd ze silnice I/10, I/35  na silnici 
III/28728 - Fučíkova ulici přímo do průmyslové zóny Ohrazenice - 
Turnov. 

Aktuální stav: Vyhrazeny plochy v novém Územním plánu Turnova a ÚP Ohrazenic. 
Zpracována technická studie: „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici 
III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově“, zpracována prognóza intenzit 
dopravy, rozpracován akustický model.  

Garant: ŘSD ČR 

Spolupracující 
organizace: 

ŘSD ČR, Město Turnov – odbor rozvoje města, odbor dopravy, Liberecký 
kraj - odbor dopravy, Krajská správa silnic LK 

Financování: cca 20 mil. Kč 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Priorita č. 2 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 
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Aktivita A 2.4.4 Rekonstrukce ulic a náměstí  
 

Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku viadukt – Ohrazenice Pyrám 

Záměr: Rekonstrukce komunikace III/2797 - ulice Nádražní v úseku od 
křižovatky s ulicí Prouskova a části komunikace II/610 - Přepeřská ulice 
až k nájezdu na silnici I/10, I/35 - Ohrazenice  Pyrám. Celková 
humanizace Nádražní ulice, nově se vytváří cyklopruhy, 3 autobusové 
zastávky, samostatný pruh zeleně a chodníky, součástí bude rekonstrukce 
inženýrských sítí. 

Aktuální stav: Nová aktivita. Realizace je závislá na dotaci z EU. Zpracována projektová 
dokumentace. 

Garant: Liberecký kraj, Město Turnov, Obec Ohrazenice, VHS Turnov 

Financování: cca 35 mil. Kč, dotace z EU, Liberecký kraj,  VHS Turnov, Město Turnov 

Termín realizace: VHS 2017, 2018  - vodohospodářské sítě, LK - krajská silnice a město a 
obec (chodníky, další sítě) -  2018, 2019 

Poznámka: Priorita č. 1 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 

Rekonstrukce Palackého ulice od mostu přes Jizeru po Hlubokou ulici 

Záměr: Celková rekonstrukce ulice v majetku Libereckého kraje. 

Aktuální stav: Realizace je závislá na možnosti dotací. 

Garant: Liberecký kraj, Město Turnov  

Financování:  

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka  

 
 

Rekonstrukce Komenského ulice 

Záměr: Celková rekonstrukce ulice včetně povrchů a inženýrských sítí 

Aktuální stav: Od záměru rekonstrukce se odstoupilo z důvodu řešit celkové dopravní 
zklidnění celé obytné čtvrti. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 12-15 mil. Kč 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka:  
 

 

Rozšíření a rekonstrukce Markova ulice 

Záměr: Rozšíření ulice a obousměrný provoz, odlehčení provozu na náměstí 
Českého ráje 

Aktuální stav:  2010 bylo provedeno zpevnění opěrné zdi v horní části ulice za 1,5 mil. 
Kč a byl zbourán dům čp. 6. a další objekt čp. 7 byl vykoupen.  2014 bylo 
zobousměrnění Markovy ulice pro osobní dopravu. Na akci „rekonstrukce 
ulice“ bylo vydáno územní rozhodnutí. Součástí je nový vodovod a 
kanalizace. 

Garant: Město Turnov - odbor správy majetku, VHS Turnov 

Financování: Město Turnov, cca 10 mil. Kč (vodovod a kanalizace 3 mil. Kč) 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka: Priorita č. 3 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč V rozpočtu města pro 
rok 2016 je na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
0,2 mil. Kč.  
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Rekonstrukce Pekařova ulice 

Záměr: Rekonstrukce ulice včetně povrchů a inženýrských sítí 

Aktuální stav: Není projekt 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, VHS Turnov 

Financování: Město Turnov, 2,7 mil. Kč - komunikace, (vodovod a kanalizace 4 mil. 
Kč) 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Priorita č. 8 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 
 

 

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí  

Záměr: Vytvoření nových parkovacích míst. 

Aktuální stav: Je vypracovaná architektonická studie s výhledem pozemního parkoviště. 

Garant: Město Turnov - odbor správy majetku 

Financování: cca 50 mil. Kč  

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Priorita č. 7 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 

Rekonstrukce ulice Trávnice - zadní část  

Záměr: Rekonstrukce části ulice Trávnice. 

Aktuální stav: Nová aktivita z priorit ZM 2014-2018 

Garant: Město Turnov - odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, VHS, 4,4 mil. Kč - komunikace, 7 mil. Kč – voda a 
kanalizace 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Priorita č. 12 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 

Rekonstrukce ulice Zelená cesta  

Záměr: Rekonstrukce ulice a rozšíření ulice dle územní studie 

Aktuální stav: Nová aktivita z priorit ZM 2014-2018 

Garant: Město Turnov - odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, VHS Turnov, cca 20 mil. Kč 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Priorita č. 15 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 

Rekonstrukce ulice Boženy Němcové  

Záměr: Rekonstrukce ulice včetně povrchů a inženýrských sítí 

Aktuální stav: Nová aktivita z priorit ZM 2014-2018 

Garant: Město Turnov - odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, VHS Turnov, komunikace - 2,2 mil. Kč, (vodovod a 
kanalizace – 4 mil. Kč) 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Priorita č. 13 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 

 
 
 
A 2.5 Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a bezpečnost 
dopravy 
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Aktivita A 2.5.1 Spolupráce na projektu integrovaného dopravního systému (IDS) 
 

Spolupráce na projektu integrovaného dopravního systému (IDS) pro oblast Turnova a okolí  

Záměr: Spolupracovat na projektu integrovaného dopravního systému 
Libereckého kraje s cílem zajistit optimální dopravní obslužnost pro 
Turnov a okolí. 

Aktuální stav: IDS pro oblast Turnovska byla spuštěna 1. 7. 2009 v rámci Integrovaného 
dopravního systému Libereckého kraje. Je ustavena pracovní skupina, 
která se zabývá provozem systému při KORID s.r.o. (koordinátor dopravy 
zřízený Libereckým krajem). 

Garant: Liberecký kraj – odbor rozvoje, odbor dopravy, Město Turnov, ČD a.s.  

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
 
Aktivita A 2.5.2 Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního 
spojení  Praha – Mladá Boleslav -  Liberec 
 

Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního spojení  Praha - 
Liberec. 

Záměr: Zpracování studií s cílem zlepšení železničního spojení s Prahou a 
krajskými městy. Monitoring rychlého spojení Liberec-Praha s cílem 
napojit trasu na trať Turnov - Hradec Králové 

Aktuální stav: Zpracování studií zajišťuje MD ČR a SŽDC, zpracovává firma  IKP 
Praha, předpokládaný horizont realizace je po 2020. 

Garant: Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC), Liberecký kraj, Město 
Turnov  

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
 

A 2.6 – Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě  
 
Aktivita A 2.6.1 Příprava a realizace jednotlivých projektů cyklostezek a cyklotras dle 
zpracovaného Generelu cyklodopravy 
 

Cyklotrasa Greenway Jizera, úsek Turnov - Příšovice 

Záměr: Pokračování stezky z Turnova po hrázi do Přepeř a dále do Příšovic. 
Realizace cyklotrasy podél řeky Jizery a propojení turistické oblasti 
Jizerské hory, Krkonoše a Český ráj. Od pramene k soutoku  s Labem - je 
cca 150 km. 

Aktuální stav: Realizována trasa Dolánky-Líšný 9,6 Km. Zpracován návrh dopravního 
značení (žluté orientační) od Dolánek podél náhonu na autobusové 
nádraží, dále přes Palackého ulici do Koškovy ulice, kde se napojí na 
cyklotrasu 14, která vede od zastávky ČD na Přepeře. Aktuálně se řeší 
úsek z Turnova do Příšovic. 

Garant: Sdružení Český ráj a další obce (Turnov, Železný Brod, Semily…) 

Financování:  Dotace z EU, obce, LK, SFDI, cca 3-4 mil. Kč spoluúčast města  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Realizace pouze v případě získání dotace 
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Cyklostezka po pravém břehu Stebenky 

Záměr: Vybudovat cyklostezku po pravém břehu Stebenky 

Aktuální stav: Realizováno zpevnění cesty v délce 467 m podél toku Stebenky. Zbývající 
část k lyžařskému vleku ve Struhách je v původním stavu (travnatá cesta).  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, Sdružení Český ráj  

Financování: 2 etapy á 1 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+  

Poznámka:  

 
 

Cyklotrasa Turnov - Přepeře 

Záměr: Vybudovat cyklotrasu z Turnova do Přepeř. 

Aktuální stav: Rekonstrukce cyklotrasy z Turnova do Přepeř bude řešena dle finančních 
možností.  

Garant: Město Turnov a Obec Přepeře,  

Financování:  

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  

 
 

Revize generelu cyklodopravy na propojení Turnova 1 s Turnovem 2 

Záměr:  Revize generelu cyklodopravy s cílem propojit Turnov 1 a Turnov 2. 

Aktuální stav: Akce nebyla zahájena. 

Garant: Město Turnov – odbor dopravy  

Financování: Rozpočet města, SFDI 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  

 
 
Aktivita A 2.6.2 Příprava a realizace pěších tras a turistických stezek 
 

Údržba turistického značení na území Českého ráje 

Záměr: Průběžné provádět údržbu turistického značení.  

Aktuální stav: Údržba probíhá průběžně.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, Klub českých turistů 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
 

Chodník Dolánky, pěší trasa v souběhu se silnicí I/10 v úseku Vápeník – odbočka Dolánky 

Záměr: Realizace chodníku z Rohozce do Dolánek. 

Aktuální stav: 2006 dokončen úsek Vápeník – odbočka Dolánky. Realizace dalšího 
úseku je nereálná -  řešení vlastnických vztahů a vysoké náklady. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, Liberecký kraj 

Financování: Město Turnov, celkem cca 11 mil. Kč,  

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka:  
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Chodník Mašov, Sobotecká ulice – Mašovská ulice 

Záměr: Prodloužit chodník ze Sobotecké ulice do Mašova na náves. 

Aktuální stav: 1. – 3. etapa hotová z roku 2006. Realizace 4. – 5. etapy se odvíjí od 
priorit a řešení vlastnických vztahů. Vzhledem k finančním nákladům a 
nedořešeným vlastnickým vztahům bylo pokračování chodníku do 
Mašova odloženo. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, Liberecký kraj 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  

 
 

Chodník z Mašova do Kalužníku 

Záměr: Vybudovat chodník z Mašova od křížku na Kalužník.  

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  

 
 

Cesta pro pěší a cyklostezka od zastávky ČD v Sobotecké ulici na Koňský trh  

Záměr: Vybudovat cestu pro pěší a cyklostezku od zastávky ČD v Sobotecké ulici 
přes prostor Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov –  na 
Koňský trh.  

Aktuální stav: Propojení Maškovy zahrady s Koňským trhem závisí na přístupu 
privátních majitelů pozemku. Zatím beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  

 
 
 
 
Aktivita A 2.6.3 Příprava a realizace nových a rekonstrukce stávajících parkovacích ploch na 
okraji centrální zóny a u turistických cílů 
 

Parkoviště u nádraží ČD v Turnově 2. 

Záměr: Zajistit záchytné parkoviště v blízkosti dopravního terminálu. 

Aktuální stav: Nabízí se možnost využít plochy za Poštou Turnov 2. Bylo zahájeno 
jednání se SŽDC, která plochy za poštou vlastní. Jedná se o odkoupení 
dalších pozemků v lokalitě u dopravního terminálu. Řešením je stavba 
parkoviště na střeše nového terminálu. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, 8 mil. Kč 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: Priorita č. 11 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 
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Výstavba parkoviště u Panochovy nemocnice Turnov 

Záměr: Rozšíření parkovacích ploch pro pacienty v zadní části areálu pod budovou TN (kotelna 
NEMPRA) o 44 míst. 
 

Aktuální stav: Probíhá rozdělení areálu na veřejnou a neveřejnou část. Do veřejné části bude umožněn 
vjezd za budovou TG (bývalá patologie) z ulice 28. října. Do areálu bude umožněn 
vjezd jen zaměstnancům a služebním vozům.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov cca 3 mil. Kč 

Termín 
realizace: 

2016+ 

Poznámka: Priorita č. 18 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč.  Stávající parkoviště u 
nemocnice bylo rozšířeno v roce 2011 o 21 parkovacích míst na 65 míst. 

 
 

Parkoviště pod Valdštejnem  

Záměr: Zajistit parkování pro osobní a autobusovou dopravu včetně sociálního 
zázemí.  Domek pro výběrčího + 2 chemická WC. 

Aktuální stav: Realizováno v roce 2015. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o., 
zajišťují provoz domku. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  0,480 mil. Kč 

Termín realizace: 2015 

Poznámka: Přeřazeno do dokončených projektů. 

 
 
 
A3 Rozvoj cestovního ruchu 

 
Přehled opatření: 
A 3.1 Obnova přírodních a kulturních památek 
A 3.2 Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 
A3.3 Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů 

 
A 3.1 Obnova přírodních a kulturních památek 
 
 
Aktivita A 3.1.1 Přírodní památky: Hruboskalské skalní město, údolí řeky Jizery… 

Hruboskalské skalní město 

Záměr: Obnova a uchování přírodního bohatství s cílem zvýšení turistického 
ruchu a záchrany přírodního a architektonického dědictví. 

Aktuální stav: Tabule pod Skalní vyhlídkou Hlavatice byla instalována v rámci projektu 
přeshraniční spolupráce  dotace z EU, vybudováno parkoviště pod 
Valdštejnem  

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch 

Financování: MMR ČR, Liberecký kraj, EU 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  
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 Údolí řeky Jizery 

Záměr: Obnova a uchování přírodního bohatství údolí Jizery s cílem zvýšení 
turistického ruchu: provázání stávajících sportovišť, fitness stezka, in-line 
okruh, koupací biotop, plochy na opalování 

Aktuální stav: 2015 – nová lávka k jezu pro pěší návštěvníky. Společnost Sundisk 
zajistila sociální zázemí pro návštěvníky, vodácký autokemp, parkoviště, 
půjčovnu sportovního vybavení a infocentrum – servis pro cyklostezku 
Greenway Jizera. 
 Dokončený Dům přírody Českého ráje nabídne interaktivní expozici, s 
informacemi o pískovcových skalních městech, krajinných dominantách a 
vyvřelinách a také o vlivu člověka na okolní krajinu a přírodu Českého 
ráje. K dispozici bude multifunkční sál a v budoucnu centrum nabídne i 
ekologické výukové programy pro školy.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, dotace OPŽP 

Financování: Etapizace po 2 - 3 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Dům přírody je ve fázi postupného dokončování. Zkušební provoz bude 
zahájen na přelomu roku 2015-16. Slavnostně bude objekt otevřen 
veřejnosti na jaře 2016. V současné době se dokončuje stavební část a 
instaluje přírodovědná expozice. Celkové náklady projektu 35,344 mil. 
Kč. 

 

 

Aktivita A 3.1.2 Hrad Valdštejn 

Hrad Valdštejn  

Záměr: Dlouhodobá obnova hradu, střecha a plášť kaple sv. Jana Nepomuckého, 
most. Projekt zařazen v Programu záchrany architektonického dědictví. 

 

Aktuální stav: Obnova kamenného pískovcového zdiva a kamenného schodiště na III. 
skalním bloku a konzervace prostor bývalé konírny, stabilizace 
pískovcového schodiště v návaznosti na Nový palác a obnova 
Aerenthálské konírny.   

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, Turnovské památky a cestovní 
ruch 

Financování: MK ČR, Liberecký kraj, spoluúčast města 0,8 -1,5 mil. Kč ročně,  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  V rozpočtu města pro rok 2016 je 1,5 mil. Kč na záchranu 
architektonického dědictví Hrad Valdštejn. 

 

Předpolí hradu Valdštejna  

Záměr: Celková úprava včetně projektové dokumentace a stavebních prací 
s řešením vstupu do památkového objektu včetně reálného začlenění 
pokladny. 

Aktuální stav: Nová aktivita. 2015 - Oprava tříkilometrové Valdštejnské lesní cesty mezi  
Pelešany a hradem Valdštejn. 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov 

Financování: Do 0,5 mil. Kč (projektová dokumentace a realizace všech úprav a prvků) 

Termín realizace: 2017+ 
 

Poznámka:  Předhradí leží na Zlaté stezce Českého ráje.  
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Rozšíření naučných stezek v Turnově a v okolí hradu Valdštejna 

Záměr: Propojit již realizované naučné stezky vizuálními prvky, doplnit mobiliář. 
V okolí památky hrad Valdštejn vytvořit naučnou stezku, která by z části 
mapovala dřívější rytířskou stezku, která kolem hradu vedla. 

Aktuální stav:  Nová aktivita. 2015 - otevřena nová naučná stezka „Pojďme za vodou“ 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov  

Financování:   

Termín realizace: 2017-2019 

Poznámka:  Realizace stezky v okolí hradu Valdštejna povede k rozšíření a obohacení 
nabídky lokality. 

 
 

Aktivita A 3.1.3 Synagoga Turnov 

Synagoga Turnov  

Záměr: Pořádáni kulturních akcí a výstav, zajištění údržby a provozu památky.   
 

Aktuální stav: Průběžně nabízí kulturní akce a výstavy. Opadává spodní část fasády i 
výmalby (předsíň) objektu. 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov – odbor správy 
majetku 

Financování: Na opravy je dle pravidel poskytovatele dotace zřízen na Městě Turnově 
fond, na kterém jsou po dobu 10 let shromažďovány prostředky, které 
slouží na potřebné opravy a údržbu objektu. 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: V rozpočtu města pro rok 2016 je na povinnou údržbu 0,150 mil. Kč. 

 

Aktivita A 3.1.4 Ostatní památky – turistické cíle v Turnově 

Obnova a rekonstrukce ostatních kulturních památek a významných objektů 

Záměr: Obnova kulturních a sakrálních památek a objektů s cílem zvýšit turistický 
ruch. 

Aktuální stav: Postupně probíhají opravy památek, většina finančních prostředků 
z dotačních titulů, opravy sakrálních památek -  areál fary u kostela sv. 
Mikuláše – oprava ohradní zdi.  Rekonstrukce zpevněné plochy u kostela 
Narození Panny Marie, Turnov - Byly provedeny stavební úpravy na 
přístupovém schodišti, vstupní bráně, pilířích, hřbitovní zdi, bylo 
provedeno zpevnění cesty kolem západního průčelí kostela, byly opraveny 
dveře do kostela. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, Římskokatolická farnost  
- děkanství Turnov 

Financování: Průběžně s možností dotací z MK ČR 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  
 

 
A 3.2 Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 
 
Aktivita A 3.2.1 Nové komerční aktivity (např.: vybudování horolezecké stěny, ekoturistika a 

venkovní turistika) 
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A.3.2.1 - Muzeum Českého ráje v Turnově - nová  stálá expozice horolezectví v Českém ráji 

Záměr: Vybudovat novou expozici horolezectví v Českém ráji.  

Aktuální stav: Akce připravena k realizaci. Dokončená projektová dokumentace a 
stavební povolení 2015, schválen odprodeje čp. 72, Skálova ulice v 
Turnově, ve kterém sídlí část městského úřadu pro rozšíření muzea. 

Garant: Muzeum Českého ráje v Turnově, Liberecký kraj 

Financování: cca 30 mil. Kč, dotace z EU 80 %, Liberecký kraj 10%, stát ČR 10% 

Termín realizace: 2017-2019 

Poznámka:  Podmínkou realizace je dotace. 

 

Lezecký ráj Turnov 

Záměr: Přestavění bývalého kina Bio ráj na lezeckou stěnu a doprovodné služby. 
Jedná se o vysokou lezeckou stěnu, bouldering, ubytování pro sportovce, 
dětská část stěny, dětský koutek, šatny, sport-bar, sportovní welness. Bude 
sloužit hlavně dětem a mládeži.  

Aktuální stav: Nová aktivita. Zpracována studie, hledá se dotační titul.  

Garant: Lezecký ráj o.s.  –  s právní subjektivitou, Město Turnov 

Financování: cca 26 mil. Kč 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka: Podmínka realizace je získání dotace. 

 
 

Aktivita A 3.2.2 Tvorba nových produktů 

Zřízení expozic na hradě Valdštejně 

Záměr: Vytvořit expozice Albrechta z Valdštejna. 

Aktuální stav: Expozice Albrechta z Valdštejna zatím nezřízeny, plánováno zřízení 
interaktivní expozice zaměřené na dětského návštěvníka a hendikepované 
(virtuální prohlídka hradu). Zatím se nepředpokládá. V současné době 
dochází k doplnění inventáře do jednotlivých místností a k rehabilitaci 
některých prostor. 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch 

Financování:  

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  

 
 

 

Rozvoj kulturního cestovního ruchu  

Záměr: Spolupráce s provozovateli kulturních zařízení na rozšíření nabídky pro 
návštěvníky města. 

Aktuální stav: Spolupráce probíhá, na RTIC k dispozici vstupenkové portály (TICKET 
PRO, TICKET STREEM, E-vstupenka), od 2014 předprodej kulturních 
akcí pořádaných KCT, webové stránky – přehledný kalendář kulturních 
akcí. V  RTIC instalován sčítač návštěvníků (od 2010). 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch, Kulturní centrum Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2016+  

Poznámka:  
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Aktivita A 3.2.3 Rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu  

Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu 

Záměr: 1) Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu motivačními a 
marketingovými nástroji (soutěže, odměny…) 

2) Rozvoj osobních služeb zaměřených na turisty a využití volného 
času (sauny, masáže, solária, bowling, zábavní střediska, 
kadeřnictví, kosmetické salóny, půjčovny automobilů, kol, 
úschovny zavazadel, veřejné prádelny, veřejné WC, parkovací 
místa…) 

Aktuální stav: 1) Pravidelná setkávání podnikatelů – fóra cestovního ruchu – 
probíhají 2x ročně na území Českého ráje, pořádá SČR 
(www.cesky-raj.info), 1 x ročně probíhá setkání podnikatelů a 
subjektů v cestovním ruchu na Turnovsku – hodnocení sezóny, 
představení nabídky a možná spolupráce. Účast vedení Města 
Turnova. 

2) Možnost zapojení do připravené Letní prázdninové nabídky či akcí 
pořádaných Městem (př.: Kámen a šperk v Turnově).  

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Je nutné aktivní zapojení podnikatelů, např.: ve formě inzercí do 
připravovaných propagačních materiálů. 

 
 

Rekonstrukce objektů restaurace Šetřilovsko  

Záměr: Rekonstrukce objektů bývalé restaurace Šetřilovsko v ulici Alej legií  

Aktuální stav:  Nová aktivita. 2015 -  vyhlášen záměr prodeje nemovitosti čp. 904 
restaurace a čp. 389 roubenka a přilehlé nemovitosti za celkovou kupní 
cenu 3,5 mil. Kč. 

Garant:  Město Turnov - odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, 1-3 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 21 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro 
rok 2016 je  na  novostavbu lávky pro pěší Šetřilovko 1,3 mil. Kč 

 
 

Regionální turistické informační centrum Turnov 

Záměr: Rozšíření prostor informačního centra na náměstí Českého ráje do prostoru, 
kde je   Life  Food Restaurant. Zde by byly tematické výstavy, interaktivní 
prvky, upoutávky na turistické cíle, klidové zázemí pro návštěvníky atd.   

Aktuální stav: 2015 - výměna oken a vchodových dveří provozovny Life Food do ulice 5. 
května. 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov 

Financování: Není stanoveno 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  V současné době je dokončen Dům přírody Českého ráje v Dolánkách u 
Turnova, který bude mít také funkci návštěvnického centra.  

 
 
A3.3 Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů 
 

http://www.cesky-raj.info/
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Marketing v cestovním ruchu 

Záměr: 1) Prezentace na výstavách, veletrzích v tuzemsku a v zahraničí 
2) Vydávání propagačních materiálů v grafické řadě SČR  
3) Akce na propagaci Českého ráje 
4) Virtuální prohlídky 

Aktuální stav: 1) Prezentace města a regionu Český ráj na výstavách a burzách 
cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí – probíhá 

2) Vydávání propagačních materiálů s jednotným designem 
vytvořeno a probíhá. 

3) Každoroční akce Český ráj dětem-zahájení turistické sezóny. 
4) Je zařazena virtuální prohlídka Synagogy, náměstí Českého ráje. 

 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 

Podpora značky Regionální produkt Český ráj 

Záměr: Propagovat regionální produkty a vytvářet podmínky pro jejich využití. 

Aktuální stav: Značka regionální produkt je prezentována na stránkách turistického 
regionu Český ráj www.cesky-raj.info i samostatných stránkách 
www.regionalniprodukt.cz a dále prostřednictvím outdoorových a 
internetových bannerů, propagační rolety či na tištěných materiálech 
vydávaných Sdružením Český ráj. Novinkou je e-shop turistického 
regionu Český ráj, jehož prostřednictvím je možné nakupovat on-line i 
některé regionální produkty. 

 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch, Sdružení Český ráj 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
 

Město drahého kamene a šperku – specifika pro město Turnov  

Záměr: Vytvoření nosného tématu města.  Turnov je propagován jako „Město 
drahého kamene a šperku“. Téma má malou nabídku (muzeum, Družstvo 
umělecké výroby Granát).  Nové téma nebylo vytvořeno. 

Aktuální stav:  Nová aktivita. Každoroční akce Kámen a šperk v Českém ráji, 

Garant: Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov, Střední 
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Záměr bude v následujících letech předložen i Komisi pro cestovní ruch a 
zahraniční spolupráci.  

 

 
B –  Lidské zdroje 
 

B1 Podpora školství a vzdělávání 
 

http://www.cesky-raj.info/
http://www.regionalniprodukt.cz/
http://shop.cesky-raj.info/
http://shop.cesky-raj.info/
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Přehled opatření:  

B1.1 Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického stavu objektů 
B 1.2 Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol s podnikateli) 
B 1.3 Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů 
 
B1.1 Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického stavu 
objektů 
 
Aktivita B 1.1.1 Naplňování dokumentu Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov 
a jeho přirozené spádové oblasti přijaté usnesením ZM dne 27. 8. 2009 
 
 

Vytvoření základní devítileté školy v Turnově 2. 

Záměr: Vytvořit kompletní úplnou základní školu v Turnově 2. Přispěje ke snížení 
dopravy v centru města. 

Aktuální stav: Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2. - dostavba ZŠ Alešova.  

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování: 15-20 mil. Kč 

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka: Priorita č. 5 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 
 
Aktivita B 1.1.2 Zkvalitnění infrastruktury škol a školských zařízení 
 

ZŠ Turnov, Skálova 600 - rekonstrukce 

Záměr: Rekonstrukce obvodového pláště a střech, výměna kotlů, nová omítka a 
výměna oken. 

Aktuální stav: 2015 - Výměna 14 oken v šatnách školy, 3 třídy nové osvětlení a 
zbroušená parketová podlaha. Projekt je pouze na vnitřní zateplení. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, dotace MKČR , LK, 25-30 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 4 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Kulturní památka od 
roku 2011. Zatím není rozšířena památková zóna a nelze čerpat prostředky 
z MK ČR. V rozpočtu města pro rok 2016 je na opravu parket a osvětlení 
0,2 mil. Kč a na výměnu oken 0,6 mil. Kč. 

 
 

ZŠ Turnov, Žižkova 518 – výměna střešního pláště, rekonstrukce budovy 

Záměr: Výměna střešního pláště, celková rekonstrukce budovy. 

Aktuální stav: Proběhla výměna části střešních žlabů, připravena oprava střechy nad 
jídelnou, připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, 50-60 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 3 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro 
rok 2016 je na opravu střechy nad jídelnou 1,3 mil. Kč. 
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Táborová základna Krčkovice, Hrubá Skála 

Záměr: Přestavba táborové základny Žluté ponorky pro letní dětské tábory.  

Aktuální stav: Projektová dokumentace dokončena včetně stavebního povolení. Čeká se 
na vhodný dotační titul. Provozuje SVČDM Žlutá ponorka Turnov. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 10 mil. Kč 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  Priorita č. 20 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 

 
 

Hvězdárna Turnov, Vrchhůra 

Záměr: Kompletní rekonstrukce budovy hvězdárny se zvýšením o jedno patro, 
úprava prostředí kolem budovy na Vrchhůře. 

Aktuální stav: Vydáno stavebního povolení. Provedeny částečné úpravy a údržba, aby 
mohl probíhat pravidelný provoz hvězdárny. Čeká se na vhodný dotační 
titul. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 12 mil. Kč 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  Priorita č. 16 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Projekt připraven pro 
možné čerpání dotací. 

 
 

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 – rekonstrukce budovy 

Záměr: Rekonstrukce a opravy fasády a střechy 

Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 10 - 15 mil. Kč 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka: Priorita č. 8 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 

 
 
B 1.2 Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol s podnikateli) 
 
Aktivita B 1.2.1 Podpora vzdělávání 
 

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., Jana Palacha 804 - rozvoj 

Záměr: Strategický rozvoj VCT do roku 2020 
1. podpora zaměstnanosti se zaměřením na rekvalifikace v sociální oblasti, 
spolupráce s Úřadem práce ČR 
2. kurzy pro veřejnost, instituce, firmy, sociální a zdravotní oblast 
zaměřené na jazykové vzdělávání, moderní informační technologie, soft 
skills a odborné profesní vzdělávání 
3. spolupráce se školami v oblasti odborných seminářů a projektové 
činnosti 
4. pokračování v projektové oblasti pro školství, sociální oblast a oblast 
podpory zaměstnanosti 

Aktuální stav: 1. Spolupráce v oblasti podpory zaměstnanosti s úřady práce 
v Libereckém kraji, nabízí motivační kurzy pro nezaměstnané, 
rekvalifikační kurzy a připravuje projekty zaměřené na podporu 
nezaměstnaných. 
2. oblast celoživotního vzdělávání -především jazykové kurzy a kurzy IT. 
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Specializace na kurzy podporující profesní rozvoj pracovníků ve firmách, 
státních institucích a sociálních službách. Odborné semináře v soc. oblasti, 
projekt OP VK Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického 
personálu 2012 -2014  
3. cílovou oblastí jsou mateřské, základní a střední školy-spolupráce 
v rámci projektů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  
projekt OP VK Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými 
předčasným odchodem ze vzdělávání – od 1.1.2012-31. 12. 2014. 
Probíhají další dva projekty s dotací z OP VK, které se týkají školení 
pedagogických pracovníků MŠ v polytechnické výchově „Aktivně a 
kreativně ve školce“ a práce se zaostávajícími žáky na základních školách v 
turnovském regionu „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“. Nositelem 
tohoto projektu je Město Turnov- Odbor školství, kultury a sportu MÚ 
v Turnově. 

Garant: Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 

Financování: dotace z EU 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
Aktivita B 1.2.2 Podpora zaměstnanosti 
 

Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky zaměstnanosti 

Záměr: Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky 
zaměstnanosti (zástupci vzdělávacích institucí, podnikatelské sféry, úřadu 
práce…) 

Aktuální stav: Beze změn 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
Aktivita B 1.2.3 Podpora realizace výzkumných center 
 

Podpora vzniku výzkumných center  

Záměr: Podporovat a spolupracovat s institucemi a organizacemi při vzniku 
výzkumných center v Turnově.  

Aktuální stav:  Regionální Centrum speciální optiky a optoelektronických systémů, 
(Turnovské Opto  Elektronické Centrum - TOPTEC) je přímým 
rozšířením optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i 
v Turnově.  Centrum TOPTEC je projekt realizovaný v roce 2013 
v budově turnovské Dioptry. Centrum vzniklo přímým rozšířením dřívější 
turnovské Vývojové optické dílny nákladem cca 200 mil. Kč. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, MŠMT ČR,  

Financování: Projekt byl financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace Evropských strukturálních fondů, 15% z ceny uhradila dotace ze 
státního rozpočtu. 

Termín realizace: 2013 

Poznámka: Přeřazeno do realizovaných projektů. 

 
 

B 1.3 Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů 
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Aktivita B 1.3.1 Podpora vzniku zařízení klubového typu pro využití volného času mládeže  
 

Komunitní centrum Skálova ulice 

Záměr: Vybudování nového objektu (sloučení zájmových kroužků Žluté ponorky 
a knihovny do jedné budovy) u letního kina ve  Skálově ulici 

Aktuální stav: Zpracována objemová studie 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování: Město Turnov, cca 40-50 mil. Kč, podmínka realizace je dotace z EU 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 9 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 
 

Vytvoření zařízení klubového typu pro využití volného času mládeže  

Záměr: Vytvoření zařízení klubového typu pro využití volného času mládeže (pro 
teenagery)  

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka:  
 

 

Podpora činnosti občanských aktivit a pomoc při zajištění kvalitního zázemí pro klubovou 
činnost mládeže 

Záměr: Vytvářet podmínky pro činnost občanských aktivit. 

Aktuální stav: Probíhá roční grantová finanční podpora na požadované akce. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 

B2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití 
 

Přehled opatření:  

B 2.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení technického stavu 
B 2.2 Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů  

 

B 2.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení technického 
stavu 
 

Aktivita B 2.1.1 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných kulturních zařízení včetně vybavení 
 

 Městské divadlo Turnov - rekonstrukce 

Záměr: Dostavba stávajícího objektu: šatny, hygienické zázemí, foyer, malý sál. 
Rekonstrukce objektu čp. 151 na kanceláře a zázemí městského divadla. 

Aktuální stav: 2015 - oprava fasády původní historické části divadla. Je zpracována 
architektonická studie řešení nového reprezentačního vstupu do 
Městského divadla v Turnově. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 40 mil. Kč 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka: Priorita č. 6 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč 
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Knihovna v Turnově 2 – posílení občanské vybavenosti 

Záměr: Umístění pobočky knihovny, klubu seniorů, Žluté ponorky, ZUŠ 
v Turnově 2 v novém objektu nebo v objektu, který by město koupilo 

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování: cca 15 – 20 mil. Kč 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka: V Turnově 2. je pobočka Městské knihovny Antonína Marka v budově ZŠ 
Alešova 1059. 

 
 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov 

Záměr: Vyměnit okna a úpravy uvnitř budovy knihovny v Jeronýmově ulici.  

Aktuální stav: Provedeny stavebních úpravy u vchodu. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:   

 
 
Aktivita B 2.1.2 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných sportovních zařízení a areálů 

 

Sokolovna Turnov ve Skálově ulici 

Záměr: Rekonstrukce sokolovny – vnitřní opravy. 

Aktuální stav: Hotové venkovní opravy a úprava venkovního prostranství – kromě 
podélných boků sokolovny. Nutná rekonstrukce vnitřních částí: historický 
strop sálu, ubytovna, sociální zařízení ubytoven a sportovišť, podlaha a 
obložení hlavního sálu 

Garant: TJ Sokol Turnov, Město Turnov 

Financování: Podmínka realizace je získání dotace (MŠMT ČR)  

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  

 
 

Sokolovna Daliměřice včetně hřiště 

Záměr: Celková rekonstrukce škvárového hřiště na víceúčelové hřiště na házenou 
a malou kopanou s umělým povrchem (umělá krátká tráva). Zajistit 
současně sociální zázemí (šatny, sociální zařízení). Umožní přesun areálu 
házené ze současného umístění u loděnic mezi mosty. 

Aktuální stav: Fasáda je dokončena. Rekonstrukce povrchu hřiště proběhla v roce 2014. 
Chybí zajistit budovu se sociálním zázemím.  

Garant: TJ Turnov, Město Turnov 

Financování: cca 4 mil. Kč  

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:   

 
 

Fotbalový stadion Turnov, Koškova ulice 

Záměr: Upravit areál fotbalového stadionu - prostor pro diváky a rekonstrukce 
tribuny. Pokračování rekonstrukce budovy – terasa před restaurací, 
místnost správce a hlavní vchod. 
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Aktuální stav: Projektová dokumentace je hotová, stavební povolení je v řešení, hledají 
se zdroje financí z dotací. Stav nezměněn. (Stavební povolení bylo 
samostatné na rekonstrukci toalet a kiosku. Následné etapy řešeny 
samostatně.) 

Garant: Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

Financování: Dle rozsahu oprav. 

Termín realizace: 2016-2020 

Poznámka:   

 
 

Zabezpečit organizační zajištění provozu hřišť  

Záměr: Zabezpečit organizační zajištění provozu hřišť hlavně u škol. 

Aktuální stav: Existují Pravidla na využívání hřišť. Hřiště nejsou volně přístupná 
s ohledem na bezpečnost a zabezpečení majetku. U haly TSC je hřiště 
přístupné.  

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, Městská sportovní 
Turnov, 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 

Rekonstrukce stávajících vnitřních i venkovních sportovišť v majetku města (ZŠ 28. října, ZŠ 
Žižkova, gymnázium) 

Záměr: Rekonstrukce stávajících sportovišť u škol, které jsou v majetku města 
(vnitřní i venkovní povrchy –  ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova, gymnázium) 

Aktuální stav: Proběhla rekonstrukce povrchu hřiště ZŠ Žižkova (2014). Plánuje se hřiště 
u gymnázia. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku,  

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  V rozpočtu města pro rok 2016 je pro ZŠ 28. října na výměnu povrchu 
sportovního hřiště 1,4 mi. Kč, pro ZŠ Žižkova na výměnu povrchů v 
tělocvičnách 1 mil. Kč na hygienické zázemí tělocvičen 0,75 mil. Kč. 

 

Sportovní hala TSC Turnov, Alešova ulice 

Záměr: Zateplit sportovní halu TSC Turnov.  

Aktuální stav: Žádná změna.  

Garant: Tělovýchovně sportovní club Turnov 

Financování: vysoké náklady, realizace jen s dotací. 

Termín realizace: 2018+ 

Poznámka:  

 

Sportovní hala TJ Turnov, Skálova ulice 

Záměr: Dostavba posilovny komerční i sportovní u haly TJ Turnov jako doplnění 
sportovního zázemí haly a Sportcentra TJ Turnov.  

Aktuální stav: Zpracována studie a projednané architektonické pojetí. 

Garant: TJ Turnov 

Financování: cca 5,0 mil. Kč  

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  
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Rekultivace skautského ostrova  

Záměr: Rekultivace skautského areálu Ostrov, v ulici Koňský trh. Vybudování 
multifunkčního hřiště s možností dopravní výchovy a zázemí pro 
klubovou činnost turnovských skautů, které bude sloužit i jako učebna pro 
dopravní výchovu. 

Aktuální stav:  Probíhá jednání o prodeji pozemků 

Garant: TJ Sokol Turnov (vlastník pozemků), Junák – český skaut, středisko Štika 
Turnov, z.s. (vlastník budov) 

Financování: cca 4 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
 

Areál házené a loděnice TJ Turnov „mezi mosty“ 

Záměr: Dokončení úprav v areálu házené a loděnice, dokončení stávající hrubé 
stavby skladu a klubovny loděnice, oprava stávajícího hřiště s umělým 
povrchem, zpevnění břehu náhonu.   

Aktuální stav: Beze změn.  

Garant: TJ Turnov, Město Turnov 

Financování: 0,4 mil. Kč dokončení objektů, 1 mil. Kč zpevnění náhonu, 0,2 mil. Kč 
menší úpravy v areálu. 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
 

Úprava škvárového hřiště u haly TSC Turnov  

Záměr: Úprava škvárového hřiště u sportovní haly TSC v Alešově ulici 

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: Městská sportovní Turnov, s.r.o., Město Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:   

 
 
 

B 2.2 Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů  
 
Aktivita B 2.2.1 Výstavba nových sportovních zařízení – koupaliště, krytého bazénu, zimního 
stadiónu 
 

Aktivita B 2.2.2 Vymezení zón pro rekreační aktivity (přírodní areály zdraví), včetně realizace 
 

Sportovně rekreační zóna údolí Stebenky v Turnově 

Záměr: Vybudovat cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště pro děti, úpravy přírodní 
zeleně a její doplnění. Revitalizace toku (Povodí Labe), úpravy pro 
příměstskou rekreaci. 

Aktuální stav: Zpracována studie celé zóny. Vybudována část stezky (450 m) na pravém 
břehu.  

Garant: Město Turnov – OŽP, spolupracující - odbor správy majetku – za 
sportovně rekreační akce, Povodí Labe – za revitalizaci toku 

Financování: cca 10 mil. Kč, možno etapizovat á 1 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  Zpracována projektová dokumentace cesty od smuteční síně k mostku. 
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Sportovně rekreační areál Dolánky u Turnova  

Záměr: Revitalizace areálu pod Dlaskovým statkem, parkoviště, cesty pro pěší, 
cyklostezky, hřiště, kemp, lávka přes řeku, přírodní koupání 

Aktuální stav: Zpracován záměr na umístění dvou tůní u parkoviště, probíhala jednání 
s Povodím Labe. Dokončena cyklostezka, kemp, lávka pro pěší 

Garant: Město Turnov – OŽP, spolupracující - odbor správy majetku 

Financování: cca 3-2-3 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 12 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 

 

Sportovně rekreační areál Maškova zahrada, Turnov - krytý  plavecký bazén a welness 

Záměr: Vyprojektovat a realizovat krytý plavecký bazén a welness.  

Aktuální stav: Nová aktivita  

Garant: MST s.r.o., Město Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka: Aktivita vzešla z Řídící komise pro strategický plán 

 
 

Sportovně rekreační areál Maškova zahrada, Turnov – další rozvoj 

Záměr: Nalezení konečného využití plochy dnešního zařízení staveniště jako 
čelního prostoru v areálu a potřebné kroky pro tento účel (infocentrum, 
prodejna sportovního vybavení, služby pro cestovní ruch - půjčovny kol, 
atd.) 

Aktuální stav: Nová aktivita  

Garant: MST s.r.o., Město Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Aktivita vzešla z Řídící komise pro strategický plán 

 

Vyhledání investora pro stavbu hotelu u areálu Maškovy zahrady 

Záměr: Hledání investora na hotel v sousedním prostoru bývalých jatek 
(propojený úkol i pro oblast cestovního ruchu – Turnov – centrum 
českého ráje nemá kvalitní a dostatečnou hotelovou infrastrukturu a navíc 
přibyla dvě sportoviště v bezprostřední blízkosti a jednou bude welness 

Aktuální stav: Nová aktivita  

Garant: MST s.r.o., Město Turnov – odbor správy majetku, Turnovské památky a 
cestovní ruch 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Aktivita vzešla z Řídící komise pro strategický plán 

 

Propojení Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada na další území  

Záměr: Řešení propojení areálu Maškovy zahrady na další území města – 
skautský Ostrov, Koňský trh, cyklostezka městem. 

Aktuální stav: Nová aktivita. 2015 -  provedena demolice bývalých jatek 

Garant: MST s.r.o., Město Turnov  

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Aktivita vzešla z Řídící komise pro strategický plán 
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B3 Zlepšit zdravotní a sociální péči 

 
Přehled opatření:  

B. 3.1 Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Městské nemocnice včetně zajištění 
technického stavu  
B 3.2 Optimalizovat systém sociálních služeb pro tělesně a mentálně postižené spoluobčany a vyšší 
věkové skupiny) 
B 3.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální exkluzí (ženy po 
mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, 
vězni, bezdomovci…)  

 

B. 3.1 Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice Turnov včetně 
zajištění technického stavu  
 
Aktivita B 3.1.1 Zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity 
Panochovy nemocnice Turnov v souladu s Koncepcí zdravotnictví ČR, Koncepcí zdravotnictví 
Libereckého kraje a její realizace 
 

Panochova nemocnice Turnov - zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové 
kapacity  

Záměr: Vznik geriatrického oddělení v Panochově nemocnice Turnov. 
Stabilizovat nemocnici a udržet nezbytnou zdravotní péči. 

Aktuální stav: Nemocnice se sloučila s Krajskou nemocnicí Liberec od 1. 1. 2014. Nově 
bylo zahájeno oddělení soudního lékařství. Dále byla rozšířena následná 
péče o dva rodinné pokoje s možností hospicové péče sv. Zdislavy. 

Garant: Krajská nemocnice Liberec a.s. 

Financování: Krajská nemocnice Liberec a.s. 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka  

 
 
Aktivita B 3.1.2 Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů nemocnice; vybavení přístrojovou 
technikou 
 

Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů Panochovy nemocnice Turnov 

Záměr: Zkvalitnění lékařské péče prostřednictvím rekonstrukce, modernizace a 
oprav objektů nemocnice a vybavení novou přístrojovou technikou. 

Aktuální stav: 2015- otevřen babybox, nově zrekonstruovaná lékárna Dr. Max doplněná 
o prodejnu zdravotnických potřeb  

Garant: Krajská nemocnice Liberec a.s. 

Financování: Krajská nemocnice Liberec a.s. 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka  Dokument Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti 
lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v 
období 2015-2020. Akční plán 2015-2016 byl vzat na vědomí 
Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 192/15/ZK ze dne 28. 04. 
2015. 
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B 3.2 Optimalizovat a stávající systém sociálních služeb pro duševně, tělesně a mentálně 
postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny) 
 
Aktivita B 3.2.1 Zpracování koncepce optimalizace systému sociálních služeb v souladu se 
zpracovaným Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 - 2015 s cílem 
posílení terénní péče; podpora neziskových a privátních subjektů v oblasti sociálních služeb 
 

Vytvoření optimální sítě sociálních služeb v regionu  

Záměr: Vytvoření optimální sítě sociálních služeb v regionu na základě procesu 
komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku a optimální 
vynakládání finančních prostředků v sociální oblasti (bude tím vytvořeno 
prostředí pro partnerství). 

Aktuální stav: 2015 zpracován a schválen Akční plán sociálních služeb 2015 ke 
Komunitnímu plánu. Je nastavena spolupráce s poskytovateli sociálních 
služeb z okolních regionů Libereckého kraje tak, aby byly pokryty 
požadavky občanů v souladu se stanovenými prioritami KP a Akčních 
plánů. 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí, Zdravotně sociální služby Turnov, 
Liberecký kraj, FOKUS Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka  

 
 

Vydání informační brožury o sociálních službách v regionu 

Záměr: Vydání informační brožury o sociálních službách v regionu (ve spolupráci 
s Libereckým krajem) a aktualizace webových stránek Města Turnova a 
občanského sdružení FOKUS Turnov. 

Aktuální stav: Vydán Katalog sociálních služeb na Turnovsku. Je uveden a aktualizován 
na webových stránkách FOKUSU a Města Turnova. Byl proveden 
průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních služeb, výstupy jsou 
použity pro další plánování sociálních služeb v regionu. 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí, Zdravotně sociální služby Turnov, 
Liberecký kraj, FOKUS Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka  

 
 

Zvyšování kvalifikace v sociální oblasti  

Záměr: Průběžně zvyšovat kvalifikaci u sociálních pracovníků, pracovníků 
v sociálních službách a u osob pečujících.  

Aktuální stav: Vzdělávací centrum Turnov realizuje podle požadavků a finančních 
možností kurzy na zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků. 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí, Zdravotně sociální služby Turnov, 
Liberecký kraj 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka  
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Aktivita B 3.2.2 Program péče o seniory (optimalizace počtu sociálně zdravotních lůžek, rozvoj 
terénní péče, nové služby pro seniory – osobní asistence aj..) 
 

 Domov důchodců Pohoda, přístavba 24 lůžek domova se zvláštním režimem  

Záměr: Přístavba nového pavilonu - 24 lůžek pro osoby s demencí současně 
s propojením na domov důchodců Pohoda. Velikost 25 – 30 m/2 s vlastním 
příslušenstvím s možností využití terasy před okny bytů, jedna společenská 
místnost s jídelnou, zázemí pro pečující personál.  

Aktuální stav: Zpracován projekt.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, Zdravotně sociální služby Turnov 

Financování: Výše nákladů: cca 35 mil. – 40 mil. Kč. Spoluúčast města 25% 
z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na akci v případě získání dotace 
MPSV ČR.  

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka: Nahrazuje aktivitu „Vytvoření uzavřeného oddělení pro osoby s demencí 
(od 3. stupně) a Alzheimerovou chorobou“ 

 
 
Aktivita B 3.2.3 Podpora programu péče o tělesně a mentálně postižené spoluobčany v 
návaznosti na MŠ a ZŠ speciální Sluníčko Turnov o. p. (zařízení pro tělesně a mentálně postižené 
děti) a na Základní školu speciální (FOKUS Turnov z.s. a Slunce všem z.s. ) a dále pro občany 
s psychickými potížemi  
 

 

Podpora sociální integrace a činnost klubů pro osoby se zdravotním postižením 

Záměr: Podpora sociální integrace a činnost klubů pro osoby se zdravotním 
postižením; podpora aktivní politiky zaměstnanosti vytvořením nových 
pracovních míst. 

Aktuální stav:  Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené funguje, pořádá 
pravidelná setkání klientů v prostorách Městské knihovny Antonína 
Marka, nabízí poradenství, ukázky speciálních pomůcek, zprostředkování 
služeb, včetně zvukové knihovny nebo zájezdů pro nevidomé a slabozraké 
a jejich doprovod. Centrum i nadále spolupracuje s Tyflocentrem a 
Tyfloservisem Liberec.  

Garant: Městská knihovna Antonína Marka, Město Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka  

Výstavba nové budovy Komunitního centra Turnov pro děti a dospělé se zdravotním 
handicapem v lokalitě u nádraží, Brigádnická ulice -  Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM. 

Záměr: Výstavba nové budovy Komunitního centra Turnov pro děti a dospělé se 
zdravotním handicapem. Cíl je poskytovat sociální služby pro dospělé, 
těžce mentálně postižené autisty s vážnými poruchami chování. 

Aktuální stav: Dokončena stavba Centra denních služeb, Brigádnická 2260. Od února 
2015 zde spolek Slunce všem poskytuje sociální služby pro dospělé, těžce 
mentálně postižené autisty s vážnými poruchami chování. 

Garant: SLUNCE VŠEM, z.s. Liberecký kraj, Město Turnov 

Financování: Celkem 5,208 mil. Kč, stavba na pozemku, který je darem města Turnov, 
4,5 mil. Kč dotace z Libereckého kraje, 0,4 mil. Kč Město Turnov, 0,2 
půjčka Města Turnov, 0,108 mil. Kč vlastní zdroje spolku. 

Termín realizace: 2014-2015 

Poznámka  Přeřazeno do dokončených projektů. 
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B 3.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální exkluzí (ženy po 
mateřské dovolené, senioři, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, 
propuštění vězni…)  
 
Aktivita B 3.3.1 Program podpory zaměstnanosti 

 
 
 
Aktivita B 3.3.2 Program rozvoje nových forem sociálních služeb (např. služby sociální prevence 
a intervence) ve spolupráci s neziskovými a privátními subjekty 

 

 

 FOKUS Turnov - projekt  kavárna s obsluhou zdravotně postižených osob 

Záměr: FOKUS Turnov připravuje projekt pro podporované zaměstnávání osob 
ohrožených sociálním vyloučením a případné jejich navrácení na otevřený 
trh práce. Vybudovat kavárnu v prostorách Fokusu, kde budou 
zaměstnávány osoby se zdravotním postižením. 

Aktuální stav: Pro FOKUS již není prioritou. 

Garant: FOKUS Turnov, z.s. 

Financování: Fondy EU 

Termín realizace: 2018 + 

Poznámka:  FOKUS připravuje se projekt na podporované zaměstnávání 

Resocializační program pro děti a mladistvé obviněné nebo odsouzené  

Záměr: Resocializační program pro děti a mladistvé obviněné nebo odsouzené 
(doplnění systému pro uplatňování alternativních trestů pro mladistvé, 
kteří se dopustili provinění).  

Aktuální stav:  Poradna pro  rodinu  a děti – o. p. REP pokračuje ve své činnosti ve 
stejném rozsahu, i nadále je stejný počet pracovníků a zachována kapacita 
klientů. Financování: cca 1 mil. Kč/rok (95% soukromé a státní zdroje, 5 
% Město Turnov). Cíl: udržení stávajících kapacit a rozsahu služeb. 

Garant: REP o. s., Turnov, MPSV ČR, Liberecký kraj 

Financování: Město Turnov, MPSV ČR, LK, granty, 0,930 mil. Kč/rok 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Změna adresy –  REP Turnov, Trávnice 902 

Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi se zaměřením zejména na péči o ohrožené děti.  

Záměr: Vytváření programů a aktivit pro rodiny s dětmi. 

Aktuální stav: CENTRUM PRO RODINU Náruč, z.s. v průběhu roku realizuje 
programy a aktivity pro rodiny s dětmi se zaměřením na ohrožené rodiny a 
děti a na děti vyrůstající v náhradních rodinách. Zaměřuje se na rozvoj 
rodičovských kompetencí, zajišťuje poradenství, vzdělávání, zajišťuje 
služby pro děti do 3 let. Organizace má pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, připravuje registraci sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi. 

Garant: CENTRUM PRO RODINU Náruč, z.s. 

Financování: Město Turnov, MPSV, LK, granty 

Termín realizace: 2016-2020 

Poznámka:  
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Aktivita B 3.3.3 Prohloubit sekundární a terciální prevenci sociálně patologických jevů 
 

Zapojit se do projektů sekundární a terciární prevence 

Záměr: Vypracovat dlouhodobý plán (projekt) na opakované každoroční akce pro 
děti a seniory v rámci prevence. 

Aktuální stav: V Turnově je realizována protidrogová prevence o. s. Most k naději 
prostřednictvím terénního sociálního programu, ve spolupráci s o. s. 
Maják je prováděna primární prevence sociálně patologických jevů. 
Městský úřad Turnov – odbor sociálních věcí ve spolupráci s Městskou 
policií pořádá každoročně akce pro seniory a děti. 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí, Maják o.p.s. 

Financování: LK, město Turnov, granty EU 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

 
 

Zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež na Turnovsku 

Záměr: Vybudování nízkoprahového klubu pro děti a mládež 

Aktuální stav: Aktivita vyřazena z Komunitního plánu sociálních služeb Turnovska (KP) 
– není zájem o službu ani není poskytovatel služby. Ponecháno jako záměr 
do budoucna. 

Garant: Maják o.p.s., Nová naděje o. s. 

Financování: LK, město Turnov, EU granty 

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka: Vyřazení schváleno v rámci monitoringu plnění KP – Akční plán 
sociálních služeb 2015. 

 
 
 

B4 Zvýšení bezpečnosti ve městě a okolí 
 

Přehled opatření:  

B 4.1 Zajistit bezpečí občanů Turnova  
 
Aktivita B 4.1.1 Práce se zájmovými skupinami  

Sociální bydlení 

Záměr: Zajištění sociálního bydlení, které pomůže všem skupinám obyvatel 
ohrožených sociálním vyloučením v oblasti bydlení, od seniorů, přes 
samoživitelky a samoživitele s dětmi až po lidi bez domova. 

Aktuální stav:  Nová aktivita dle připraveného nového zákona o sociálním bydlení 

Garant: Město Turnov, MPSV ČR 

Financování: Město Turnov, MPSV, LK, granty 

Termín realizace: 2016-2020 

Poznámka: Komise sociální a bytová navrhuje využití objektu ubytovny na Vrchhůře čp. 
990 s možností pronájmu poskytovateli sociálních služeb a za využití 
finančních prostředků dotačních titulů. 
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Aktivita B 4.1.2 Zlepšit technické vybavení Městské policie Turnov 
 

 

 
Aktivita B 4.1.3 Zlepšit technické vybavení hasičských sborů 

 

Aktualizovat seznam krizových a zájmových míst a skupin 

Záměr: Zpracovat a aktualizovat seznam krizových a zájmových míst a skupin ve 
městě Turnově z hlediska bezpečnosti 

Aktuální stav: Při přemístění Městské policie do nových prostor ve Skálově ulici se 
vybudoval nový monitorovací kamerový systém. 

Garant: Město Turnov – městská policie 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

Budování kamerového systému ve městě – 3. etapa 

Záměr: Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) ve městě, 
a tím zajistit monitoring vytipovaných lokalit města a snížit trestnou 
činnost  

Aktuální stav: 2015 – 2.etapa, instalace 1 kamerového bodu s příslušenstvím včetně 
přenosu v lokalitě na křižovatce ulic Tázlerova a Vejrichova. 

Garant: Město Turnov – městská policie 

Financování: 1. etapa 0,370 mil. Kč, z toho dotace MV ČR 0,350 mil. Kč, 2 etapa 0,266 
mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: 1. a 2. etapa byla spolufinancována z prostředků Ministerstva vnitra 
z Programu prevence kriminality pro rok 2014 reps. 2015. 

Zajištění technického vybavení ve spolupráci s OO Policie ČR  

Záměr: Zlepšit technické vybavení OO PČR a Městské policie v Turnově tak, aby 
efektivním a moderním způsobem bylo možné zajistit zvýšenou 
bezpečnost města 

Aktuální stav: V současné době jsou připojeny všechny budovy Městského úřadu Turnov 
na pult centrální ochrany, další realizace se neplánuje.  

Garant: Město Turnov – městská policie 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

Nákup víceúčelového zásahového vozidla pro Sbor hasičů města Turnova 

Záměr: Nákup víceúčelového vozidla pro dobrovolný hasičský sbor. 

Aktuální stav: Možná dotace z Libereckého kraje 

Garant: Město Turnov – odbor správní 

Financování: Město Turnov, cca 1,5 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 16 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 
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C –  Životní prostředí 
 

C 1 Snížení povodňových rizik 

 

Přehled opatření:  

C 1.1 Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových stavů 
C 1.2. Realizace protipovodňových opatření 

 

C 1.1 Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových stavů 
 
Aktivita C 1.1.1 Zpracování a vyhodnocení protipovodňových studií  

 
C 1.2. Realizace protipovodňových opatření  
 
Aktivita C 1.2.1 Postupná realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí  

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,  nová požární stanice Turnov 

Záměr: Přestěhovat požární stanici ze záplavového území Trávnice 863 

Aktuální stav: Nová aktivita. Vybrána lokalita v ulici Jana Zajíce, probíhá změna 
územního plánu 

Garant:  Liberecký kraj, Město Turnov – odbor rozvoje města 

Financování: Možná dotace z Libereckého kraje 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka: Nutná změna územního plánu na funkční plochu občanská vybavenost 

Zpracování a vyhodnocení studií protipovodňových opatření na řece Jizeře a v jejím povodí 
v Turnově a okolí 

Záměr: Zpracovat ve spolupráci s Povodím Labe studie protipovodňových 
opatření na řece Jizeře a v jejím povodí v Turnově a okolí. Navrhnout 
konkrétní investice k realizaci protipovodňových opatření a revitalizaci 
toku (budování hrází, suchých poldrů, regulovaného jezu, úprava – 
zprůchodnění toku). 
Následně vypracovat plány na zvládání povodňových rizik. 
 

Aktuální stav: Zpracována studie „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových 
rizik oblasti povodí horního Labe a středního Labe a uceleného úseku 
dolního Labe“.  Zpracováno oznámení záměru: „Jizera, Turnov – Svijany, 
protipovodňová opatření a revitalizace“. 
Zpracován list opatření ID LA110058 v Platném plánu oblasti povodí 
horního a středního Labe. 

Garant: Město Turnov – odbor správní, Povodí Labe, s. p. 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  Dílčí záměr ID 3-11Turnov jsou  terénní  a vegetační úpravy na pravém 
břehu Jizery říční km 77,80-79,00 v místní části Nudvojovice  na k.ú. 
Turnov: rozšíření koryta naproti ČOV o cca 0,5 ha, odvodnění průlehem 
cca 2,0 ha a vegetační úpravy cca 0,6 ha.  
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Aktivita C 1.2.2 Realizace protipovodňových opatření předpokládaných a navržených v 
Územním plánu Turnov 

 

Realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí 

Záměr: Realizovat ve spolupráci s Povodím Labe návrhy protipovodňových 
opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí (přestavba jezu u Juty na 
pohyblivý, zvětšení průtočného profilu mostu Palackého, protipovodňové 
hráze na Lukách, nábřežní zdi, čištění toku aj.) 

Aktuální stav: Byla prověřena funkčnost a přínos nového pohyblivého jezu pro převádění 
povodňových průtoků a zimní ledové jevy na Jizeře. 
Byl prověřen nový rybí přechod na jezu U Juty na Jizeře. Ve spolupráci 
s HMÚ byl osazen automatický vodočet na Libuňce v Pelešanech. Byla 
získána dotace OPŽP z programu 1.3.1. Zlepšení systému povodňové 
služby a preventivní ochrany. Jde o 2 dílčí akce:  
1. Digitální povodňový plán města Turnova - doplnění monitorovacího a 
hlásného systému města Turnova – dPP Turnov za cca 0,5 mil. Kč.  VISO 
byl předán k užívání dne 18. 7. 2014. Nyní je zařízení v provozu a 
s dodavatelem se řeší zjištěné nedostatky, popřípadě jednotlivé poruchy 
2.  Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a 
hlásného systému města Turnov – VIS Turnov za cca 11 mil. Kč.   

Garant: Město Turnov – odbor správní, Povodí Labe, s. p. 

Financování:  

Termín realizace:  

Realizace protipovodňových opatření navržených Územním plánem Turnov 

Záměr: Realizace protipovodňových opatření a navržených územním plánem 
města, a to jak v aktivní zóně toku Jizery, tak v celém území reálné 
maximální záplavy. 

Aktuální stav: Nové stavby v záplavovém území jsou důsledně prověřovány z hlediska 
možných povodňových dopadů. Povodňové orgány města se vyjadřují do 
souhrnného stanoviska ke všem stavebním záměrům.  

Garant: Město Turnov – odbor správní, Povodí Labe, s. p. 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Vynucená řešení, kdy by nové stavby mohly působit zhoršení 
povodňových odtokových podmínek, musí být kompenzovány jinými 
opatřeními. 

Revitalizace nivy Libuňky  

Záměr: Revitalizaci vodního toku Libuňky jako protipovodňové opatření 

Aktuální stav: Byla zpracována projektová dokumentace. „Libuňka, Turnov- revitalizace 
vodního toku“. Problémy s vlastnickými vztahy umožnily realizovat jen 
dílčí opatření od stavebnin v Mašově k Modřišicím: dílčí záměr  ID 2-1 
drobné úpravy toku ř. km 0,0-1,0. 

Garant: Povodí Labe, s. p.   

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Dílčí záměr ID 2-2 Obnovení původního meandru, ř. km 2,2 - 2,4: Jedna 
se o úpravu zejména směrového vedeni trasy toku. Navrženo je obnoveni 
původního meandru, při kterém dojde k rozvlnění a prodlouženi trasy toku 
a ke změně profilu koryta. V daném úseku dojde k prodloužení  
toku z 220 m na 359 m. 



Strategický plán města Turnova – 3.část – Akční plán na období 2013 – 2020  
Aktualizace na volební období 2014-2018  

 

44 

C 2 Zlepšení životního prostředí 

Přehled opatření:  

C 2.1 Optimalizace způsobu likvidace odpadů  
C 2.2 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně  
C 2.3 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)  
C 2.4 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší  

 
C 2.1 Optimalizace způsobu likvidace odpadů  

 
Aktivita C 2.1.1 Optimalizace odpadové hospodářství 

 
 

 
 

Plán odpadového hospodářství a jeho vyhodnocování pro město  

Záměr: Zpracovat plán odpadového hospodářství. Nastolit nový spravedlivý 
systém odpadového hospodářství od roku 2014. 

Aktuální stav: Zpracován plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na období 
2016 - 2025. Od ledna 2014 zavedena motivační složka – úleva z poplatku 
za odpady při zapojení do pytlového sběru vybraných tříděných odpadů. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování: Město Turnov v rámci smlouvy s TS Turnov s.r.o. – výše nákladů bude 
dle skutečnosti. 

Termín realizace: 2014 + 

Poznámka:  

Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově   

Záměr: Optimalizovat způsob likvidace odpadů s cílem jejich minimalizace a 
maximálního možného využití separovaných složek, včetně biologického 
odpadu. Je nutné vyjasnit metodiku separace pytlového sběru kovových 
obalů (následné třídění železných a hliníkových obalů, plechové obaly se 
zbytky barev aj.). 

Aktuální stav: Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově – probíhá optimalizace 
sběrných míst, nadále je realizován pytlový sběr tříděných odpadů 
z domácností (směsný plast, papír, tetrapak– rozšířen o třídění směsných 
kovů. 2014 zavedena motivační složka – sleva z poplatku za odpady dle 
množství vytříděných odpadů. Po městě jsou rozmístěny nádoby na sběr 
textilu. 
Zvýšení podílu separace elektroodpadů – po městě rozmístěny kontejnery 
na drobný elektro odpad. Kontejnery na objemnější elektroodpad 
umístěny na sběrném dvoře. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace: 2014+ 

Poznámka:  
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Aktivita C 2.1.2  Likvidace  a prevence „černých skládek“ 

 
 
 
C 2.2 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně  

 
Aktivita C 2.2.1 Obnova městské zeleně  

Nový sběrný dvůr  

Záměr: Vybudování nového sběrného dvora v lokalitě Malý Rohozec za 
pivovarem u kompostárny 

Aktuální stav: 2015 – otevřena komunitní kompostárna Malý Rohozec určená pro 
bioodpad. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí, Technické služby Turnov 

Financování: cca 60 mil. Kč 

Termín realizace: 2020+ 

Poznámka: Stávající sběrný dvůr na Vesecku provozují Technické služby Turnov 
s.r.o. 

Ekologická osvěta, propagační a vzdělávací kampaň zaměřená na zvyšování podílu 
separovaného odpadu a jeho následného využití 

Záměr: Realizovat propagační a vzdělávací kampaň zaměřenou na rozšíření 
separovaného sběru v domácnostech, ve školách a na pracovištích. 

Aktuální stav: Probíhá průběžně formou letáků a článků v tisku, ve spolupráci s MKAM 
jsou připravovány programy pro ZŠ a MŠ.  Příprava odpadového 
kalendáře na rok 2016. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování: rozpočet města a Grantový program LK 

Termín realizace: průběžně 

Program odstraňování starých ekologických zátěží (nezabezpečené a „černé“ skládky) 

Záměr: Realizovat systém prevence vzniku černých skládek (osvětová kampaň, 
ekonomická opatření – stimulační i sankční. Doporučeno využití foto pastí 
na monitoring divokých skládek. 

Aktuální stav: Probíhá průběžné informování občanů o možnostech nakládání s odpady, 
kontroly na úseku nakládání s odpady (případné využití sankcí). Používají 
se foto pasti k monitorování míst, kde se nacházejí černé skládky (i v  
blízkosti sběrných míst tříděných odpadů ve městě). 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace: průběžně 

Poznámka:  
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Aktivita C 2.2.2 Obnova příměstské zeleně 

 

 

Park u letního kina 

Záměr: Revitalizace městského centrálního parku (obnova parku v centrální části 
města a jeho propojení přes Františkánskou zahradu s ul. 5. května a 
Skálovou; plocha – 220 arů, nahrazení mobiliáře …) 

Aktuální stav: 2014 - realizace průchodu Františkánskou zahradu. 2015 – umístěna 
plastika Adam a Eva, zpracována projektová dokumentace na 1. etapu: 
„Návrh dětského hřiště v parku u letního kina“. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku, dotace z EU 

Financování: cca 30 mil. Kč, vlastní zdroje tapa á 3 mil. Kč 

Termín realizace: 2017+ 

Poznámka:  Priorita č. 4 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč.  

Obnova městských lesů  

Záměr: Obnova městských lesů s cílem návratu k původní skladbě. 

Aktuální stav: Dosadby a ošetřování sazenic v lesích v Mašově a na Šetřilovsku. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

Zpřístupnění příměstského lesa Struhy – pro umožnění revitalizace přírodních složek a 
rekreačního využití  

Záměr: Zpřístupnění příměstského lesa Struhy – pro zásahy, které umožní 
revitalizaci přírodních složek a rekreačního využití lesního prostředí. 

Aktuální stav: Odbor správy majetku zajišťuje výkup pozemků. Projekt na revitalizaci 
lesního komplexu ve Struhách nebyl dosud z finančních důvodů zadán. 
Prvotní hospodářské zpřístupnění lesního komplexu v souladu s lesním 
zákonem bez projektové dokumentace, které by zajišťovalo akutní 
hospodářské činnosti směřující k uvedenému záměru je dlouhodobě 
odloženo. Komise Rady města Turnova pro životní prostředí navrhuje 
nejdříve získat dotační prostředky na uvedený cíl, které jsou dále 
podmíněny finančními prostředky na projekt. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

Revitalizace Metelkových sadů 

Záměr: Revitalizace Metelkových sadů včetně mobiliáře a dětského hřiště 

Aktuální stav: Nová aktivita. Zpracován prováděcí projekt 1.epapy – dětské hřiště 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování: Město Turnov, dotace z EU, zeleň v etapách á 3mil. Kč, vybavení - 
1.etapa  dětské hřiště 2,4 mil. Kč 

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Priorita č. 10 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč 



Strategický plán města Turnova – 3.část – Akční plán na období 2013 – 2020  
Aktualizace na volební období 2014-2018  

 

47 

 
 
C 2.4 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší  
 
Aktivita C 2.4.1 Opatření a monitoring na kvalitu ovzduší  

 
 

D –  Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 

D 1 Rozvoj města Turnova 

 

Přehled opatření:  

D 1.1 Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností  
D 1.2 Posílení pozice města a jeho regionu  
D 1.3 Naplňování principů členství v Národní síti Zdravých měst ČR – sem zařadit tituly z koncepce 
zdravého města Turnova 

Aktivita C 2.3 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)  Realizace biokoridorů a biocenter  

Záměr: 1) Realizace navrženého interakčního prvku propojujícího stávající 
biocentrum Šetřilovsko se stávajícím biocentrem Struhy, Vrchhůra, 
Kyselovsko, Valdštejnsko. V uvedené trase založit liniovou zeleň o šíři 
min. 20 m, v okraji vést cykloturistickou a pěší cestu spojující Šetřilovsko 
a Pelešany (etapovitá akce po úsecích) 
2) Revitalizace biokoridoru Stebenky a Libuňky, 
3) Propojení Jizery s lesním komplexem Vesecka přes sídliště Jana 
Patočky aj. 

Aktuální stav: Ad 1) Byly činěny kroky ke zpracování projektové dokumentace na 
realizaci, ale nebylo možné získat souhlasy vlastníků pozemků (velký 
počet vlastníků, z nichž někteří nežijí v ČR).  
Ad 2) Revitalizace BK Libuňky a Stebenky –  připraveny projekty – 
realizace projektů nebyla možná z důvodu přesunu kompetencí mezi 
správci vodních toků.  
Revitalizace Libuňky – akci plánuje Správa CHKO Český ráj, 
Revitalizace Stebenky – vypracovaná dokumentace úprav je předána na 
Povodí Labe, s. p.. Správce toku je využije při průběžné činnosti údržby 
toku.   

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí, Povodí Labe, s. p. 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

Program zlepšení kvality ovzduší  

Záměr: 1)Zavést opatření ke snížení imisí prašného spadu  
2) Monitorovat kvalitu ovzduší v Turnově 
3) Od 1. 9. 2012 nový zákon o ochraně ovzduší, který mimo jiné vede 
občany k výměně kotlů na pevná paliva za kotle šetrnější k ovzduší. 

Aktuální stav: Probíhala měření imisí v ovzduší na Malém Rohozci 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování: cca 0,140 mil. Kč 

Termín realizace: 2015+ 

Poznámka:  
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D 1.1 Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností  
 
Aktivita D 1.1.1 Efektivnější veřejná správa 

 
Aktivita D 1.1.2 Komunikace s veřejností 

 
 
D 1.2 Posílení pozice města a jeho regionu  
 
Aktivita D 1.2.1 Účast Turnova v sdruženích a svazech 

 

Naplňování  strategie MěÚ Turnov  

Záměr: Cílem kvalitní přístup ke klientům a strategické řízení úřadu dle 
dokumentu " Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov “. 

Aktuální stav: Technická vylepšení (pasy, občanské průkazy, základní registry atd.) je 
cílem přemístit většinu odborů do jednoho objektu s možností parkování 
(bývalý domov mládeže ve Skálově ulici 466). Město se zapojilo do 
projektu „Dobrý úřad“, který hodnotí v rámci ČR zapojené městské úřady. 

Garant: Město Turnov – kancelář tajemníka 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Město prodalo (2015) LK objekt Skálova 72, kde jsou 3 odbory MěÚ: 
dopraví odbor, živnostenský úřad, odbor školství, kultury a sportu. 

Různé formy komunikace s veřejností 

Záměr: Podpora oboustranné komunikace standardními formami – vydáváním 
brožur a informačních materiálů, pořádání anket, realizací informačních 
tabulí. Podporovat nové formy obousměrných elektronických komunikací 
– např. rychlý internet, digitální TV apod. s cílem zlepšit práci úřadu a 
zapojit ji do rozhodování. 

Aktuální stav: V rámci místní Agendy 21 a Zdravé město probíhají různé ankety a 
projednávají se přípravy projektů s občany, pravidelná setkání starosty 
s občany v jednotlivých místních částech města  

Garant: Město Turnov - starosta 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  

Účast v celostátních sdruženích měst a obcí, profesních organizacích a nadregionálních 
projektech - probíhá průběžně 

Záměr: Aktivní zastoupení města v celostátních sdruženích měst a obcí, 
profesních organizacích a nadregionálních projektech. 

Aktuální stav: Město Turnov je aktivním členem těchto regionálních a celostátních 
dobrovolných sdružení: Sdružení Český ráj, Euroregion Nisa, Sdružení 
obcí Libereckého kraje, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, Mikroregion Jizera, MAS Český ráj a Střední 
Pojizeří, Národní síť Zdravých měst ČR, Vodohospodářské sdružení 
Turnov 
 

Garant: Město Turnov 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka:  
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Aktivita D 1.2.2 Zahraniční spolupráce 

 
 
D 1.3 Naplňování principů členství  v Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM) 
 
Aktivita D 1.3.1. Komunitní plán zdraví a kvality života Turnov  

 
D 2 Rozvoj území ORP Turnov 
 

Přehled opatření:  

D 2.1 Podpora koncepčního rozvoje území spádové oblasti Turnova jako obce s rozšířenou 
působností  

 
Aktivita D 2.1.1 Podpora spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků obcí apod. 

 
Aktivita D 2.1.2 Spolupráce při tvorbě koncepčních materiálů pro řešené širší území 

Spolupráce se zahraničními partnery  

Záměr: Udržovat pravidelné kontakty s partnerskými městy a podporovat 
mezinárodní spolupráci i mezi dalšími organizacemi.  

Aktuální stav: Pravidelné kontakty se saským městem Ottendorf-Okrilla a polským 
městem Jawor, společné přeshraniční projekty: “Malí přírodovědci bez 
hranic“ 

Garant: Město Turnov  

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Partnerská města: Niesky a Idar-Oberstein SRN, Reeuwijk Nizozemsko, 
Jawor Polsko, Keszthely Maďarsko, Murska Sobota Slovinsko, Alvesta 
Švécko 

Spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků obcí 

Záměr: Spolupracovat a účastnit se integrovaných projektů na širším území a 
připravit tak podmínky pro získání dotace na jednotlivé akce v rámci 
širšího území.  

Aktuální stav: Spolupráce v rámci MAS Český ráj a Střední Pojizeří, které připravuje 
Integrovanou strategii rozvoje území OPS pro Český ráj 2014 – 2020“ 

Garant: Město Turnov, MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: Zpracována „Analýza činnosti dobrovolných svazku obcí v území 
správního obvodu ORP Turnov“ 
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Aktivita D 2.1.3 Realizace dílčích opatření  
 
Aktivita D 2.1.4 Vyhodnocování dopadů dílčích opatření na rozvoj řešeného území 
 

3. PŘEHLED DOKONČENÝCH PROJEKTŮ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA TURNOVA 

V OBDOBÍ 2013-2015 

 

Opatření Aktivita Rok 
dokončení 

Popis projektu 

A 2.4 A 2.4.4 2013 Rekonstrukce ulice 28. října, včetně vodovodu a 
kanalizace. Dokončená stavba společně s Kinského ulicí a 
Mariánským náměstím. Náklady cca 30 mil. Kč. 

A 2.4 A 2.4.4 2013 Rekonstrukce Kinského ulice.  Dokončená stavba 
společně s ulicí 28. října a Mariánským náměstím 

A 2.4 A 2.4.4 2013 Rekonstrukce Jeronýmovy ulice.  Provedeno v rámci 
„Čisté Jizery“ a v rozsahu dle schválení zastupitelstvem 
města.  Náklady cca 2 mil. Kč. 

A 2.4 A 2.4.4 2013 Rekonstrukce Mariánského náměstí. Dokončená stavba 
po obnově vodovodu a kanalizace v ulici 28. října. 

B 1.2 B 1.2.3 2013 Realizace výzkumného „Centra TOPTEC“ v budově 
turnovské Dioptry, Sobotecká 1660, Turnov. Centrum 
vzniklo přímým rozšířením dřívější turnovské Vývojové 
optické dílny nákladem cca 200 mil. Kč. 

B 2.2. B 2.2.1 2014 Projektová příprava sportoviště „Sportovně 
rekreačního areálu Turnov –  Sobotecká ulice, 
Maškova zahrada“ - Dokončena projektová 
dokumentace, stavba povolena, výběr dodavatele 
ukončen, stavba v realizaci. 

C 1.1 C 1.1.1 2014 Digitální povodňový plán města Turnov – II. Etapa 
protipovodňových opatření – doplnění monitorovacího a 
hlásného systému města Turnova. Projekt umožnil 
pokrytí též okrajových částí Turnova. Celkové náklady – 

Spolupráce na Integrované strategii rozvoje území OPS pro Český ráj  2014 - 2020 

Záměr: Poskytovat podklady a aktivně se účastnit na zpracování strategií pro 
území v působnosti místního partnerství OPS pro Český ráj 

Aktuální stav: Integrovaná strategie území OPS pro Český ráj je vytvořena jako základní 
podmínka pro možnost propojeného a integrovaného čerpání finančních 
prostředků z fondů Společného strategického rámce v programovém 
období 2014-2020.  Spolupráce  na projektu Svazu měst a obcí ČR 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“: Strategie území 
správního obvodu ORP Turnov a vypracování Akčního plánu a 
rozvojových aktivit meziobecní spolupráce na období 2016-2017 

Garant: Město Turnov, OPS pro Český ráj 

Financování:  

Termín realizace: 2016+ 

Poznámka: 26.11.2014  ZM schválena Rámcová partnerská smlouva s OPS pro Český 
ráj 
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12,051 mil. Kč, dotace z OPŽP 10,846 mil. Kč 

B 1.1 B 1.1.2 2014 Výstavba nové waldorfské mateřské školy 
Turnov, Daliměřice, Hruborohozecká 323 -  celkové 
náklady - 20,117 mil. Kč, dotace na zahradu z OPŽP 
0,648 mil. Kč. 

A 2.4 A 2.4.4 2014 Stavební úpravy kaple a návsi Mašov – provedena 
rekonstrukce návsi Mašov včetně kaple. Náklady - 4,715 
mil. Kč. 

C 2.1            C 2.1.1 2015 Kompostárna bioodpadu - komunitní kompostárna 
Turnov na Malém Rohozci, zařízení pro odložení 
biologicky rozložitelných odpadů – dokončena včetně 
pilotního provozu v 10/2015. Celkové náklady - 13,674 
mil. Kč, dotace z OPŽP 4,765 mil. Kč. 

B 1.1 B 1.1.2 2015 Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu, 
celkové náklady - 1,375 mil. Kč, dotace z OPŽP 1,215 
mil. Kč. 

A 2.6 A 2.6.3 2015 Parkoviště pod Valdštejnem, Dokončená investiční 
akce „Domek pro výběrčího Valdštejn“ včetně 
hygienického zázemí. Celkové náklady  - 0,480 mil. Kč 

B. 3.2 B 3.2.3 2015 Komunitní centrum Turnov pro děti a dospělé se 
zdravotním handicapem  -  Centrum denních služeb 
SLUNCE VŠEM. Brigádnická 2260, Turnov. Celkové 
náklady - 5,208 mil. Kč, dotace z Libereckého kraje 4,5 
mil. Kč. 
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4. IMPLEMENTACE A MONITORING 

 

4.1. Implementace 

Akční plán je koncipován ve dvou částech – 1. část – projekty určené k realizaci v nejbližším 
období 2016 - 2017 a 2. část -  zásobník projektů pro další období. Seznam projektů k realizaci v 1. 
části je částečně navázán na rozpočet města. Každoročně je důležité v předstihu před schválením 
rozpočtu naplánovat akce podle finančních možností města.    

Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu 
zajišťuje garant (většinou příslušný odbor mměstského 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.  

Konkrétní akce (v před realizační fázi) by měly být doplněny o ukazatele, určující dosažené cíle 
(např. nová pracovní místa, bytové jednotky, lůžka aj.,), aby bylo možné posoudit, do jaké míry byly 
po realizaci projektu splněny.  

Metodika implementace strategického plánu i zkušenost z jiných měst doporučuje zřídit funkci 
manažera strategického rozvoje, který by současně plnil funkci tajemníka Řídící komise pro 
Strategický plán města Turnova (dále „Řídící komise“). Jeho úkolem je sledovat, koordinovat a 
průběžně řešit problematiku plnění strategického plánu s jednotlivými garanty (orgány a odbory 
městského úřadu a institucemi i mimo městský úřad). Manažer strategického rozvoje by měl vést 
aktuální přehled plnění jednotlivých projektů, s jejich nositeli, zodpovědnými osobami z řad členů 
Řídící komise a garanty jednotlivých úkolů projednávat postup realizace, podílet se na přípravě 
časových plánů a řešení otázek finančního zabezpečení. Dále by měl organizovat, zajišťovat a podílet 
se na realizaci cílů neinvestičního charakteru a plnit úkoly strategického plánu, jejichž je nositelem. 

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 existujícími strukturami a nástroji, tedy zastupitelstvem, radou města a rozpočtem města.  

Doporučujeme pravidelně prověřovat možnosti financování ze zdrojů mimo městský rozpočet a 
průběžně podávat žádosti o financování ze státního a krajského rozpočtu a zvláštních fondů (např. 
SFŽP, SFDI, OPŽP…). Projekty prověřovat na další možnosti financování, např.  dotace z EU. Touto 
činností by měl být pověřen příslušný odbor města, popř. manažer strategického rozvoje či jím 
pověřený subjekt (externí spolupracující instituce např. VHS Turnov). 

 

4.2. Monitoring 

Realizaci projektů je nutné pravidelně monitorovat a vyhodnocovat, aby bylo zaručeno naplnění 
strategických cílů – opatření, jak byly definovány ve strategickém plánu. Monitoring stavu 
jednotlivých projektů, resp. procesu realizace zajišťuje jmenovaná Řídící komise pro Strategický plán 
města Turnova, složená z představitelů samosprávy, institucí a občanů, kteří se aktivně podíleli na 
přípravě strategického plánu. Řídící komise je iniciativním a poradním orgánem rady města při 
zajišťování realizace cílů strategického plánu rozvoje a souvisejících činností. Ve spolupráci s odbory 
městského úřadu sleduje a vyhodnocuje přípravu, postup realizace a výsledný přínos cílů strategického 
plánu a dalších aktivit, s rozvojem města souvisejících. Průběžně provádí koordinační činnost při 
realizaci projektů. 

 

Monitoring realizace projektů bude sledovat a vyhodnocovat: 
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a) soulad postupu realizace s navrženým postupem a plánovaným obsahem projektu 

b) plnění stanovených úkolů pro garanty realizace a spolupracující subjekty 

c) dosažené cíle realizace každého projektu v porovnání s cíli stanovenými ve strategické části 
pro dané aktivity a opatření  

d) efektivitu využití a objem vynaložených finančních prostředků v porovnání s plánovaným 
objem finančních prostředků 

e) spotřebovaný čas na realizaci v porovnání s plánovaným časovým rámcem realizace. 

Komplexní monitoring provádí Řídící komise minimálně 1x ročně (3.12.2015). Na základě 
zhodnocení plnění úkolů, vyplývajících ze Strategického plánu města Turnova, vypracuje 
monitorovací zprávu o realizaci činností a projektů, kterou předloží radě města (17.12.2015) a 
následně zastupitelstvu (28.01.2016). 

Pokud z monitorovací zprávy vyplyne, že realizace projektů probíhá jinak než bylo stanoveno 
v akčním plánu, učiní zastupitelstvo takové úkony směrem ke garantovi realizace, aby realizace 
probíhala dle schváleného plánu. 

 

4.3. Aktualizace strategického plánu 

Postupem času se snižuje aktuálnost každého rozvojového dokumentu sestaveného pro delší 
časové období. Z tohoto důvodu je nutné celý strategický plán pravidelně aktualizovat, aby časem 
nedošlo k ohrožení realizace navržených projektů (například z důvodu nemožnosti jejich realizace 
změnou některých zákonů, změny rozpočtových priorit  apod.).  

Aktualizací se ověřuje, zda jsou, i s odstupem času, stále platné předpoklady, na nichž byl 
strategický plán postaven. Při aktualizaci je prováděn sběr statistických dat pro aktualizaci analytické 
části a jsou shromažďovány nové podněty a potřeby od zainteresovaných subjektů, na něž je 
strategický plán zaměřen.  

Aktualizace strategického plánu je prováděna přímo městem (odbor rozvoje města, manažer 
strategického rozvoje). Aktualizace se vždy zaměřuje na: 
a) sledování a vyhodnocování změn vnějšího prostředí města, které by mohlo ohrozit realizaci 
navržených činností a projektů (legislativní změny, situace veřejných rozpočtů apod.) 
b) sběr a analýzu statistických dat a údajů pro aktualizaci a ověření všech postupných kroků analytické 
části (včetně sledování a vyhodnocování změn vnitřního prostředí města – analýza silných a slabých 
stránek) 
c) sběr informací o nových potřebách subjektů, kterých se strategický plán dotýká.  

Subjekt provádějící aktualizaci strategického plánu dle bodů ad a) až ad c) předkládá výsledky 
aktualizace radě města a následně zastupitelstvu města. Zároveň navrhuje změny opatření, aktivit, 
projektů, které bude nutné přijmout na základě výsledků aktualizace. Zastupitelstvo města navržené 
změny posoudí a rozhodne o jejich zařazení do strategického plánu. 

Podle vývoje městského rozpočtu a naplňování jeho priorit je Strategický plán města aktualizován 
pravidelně; zejména se jedná o vybrané krátkodobé a střednědobé aktivity Akčního plánu, které 
navrhujeme aktualizovat každoročně nebo maximálně ve dvouleté periodě. Samotný Strategický plán 
jako dlouhodobý koncepční dokument (Návrh strategie rozvoje) doporučujeme aktualizovat ve čtyřleté 
periodě shodné s volebním obdobím zastupitelstva města. 
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5. ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ 

Řídící komise pro Strategický plán města Turnova doporučuje voleným orgánům (radě a 
zastupitelstvu) a vedení města dodržet následující postup:  

V nejbližším období zkonkretizovat (doplnit) finanční stránku projektů. Náklady na realizaci 
projektů strategického plánu porovnat se stávajícími rozpočtovými prioritami a zahrnout do 
rozpočtových výhledů a rozpočtů na příští léta. 

Provádět pravidelný monitoring plnění úkolů vyplývajících ze Strategického plánu. (Řídící komise 
jako orgán rady města, bude v souladu se svým statutem a plánem činnosti i nadále zajišťovat výše 
uvedenou "společensko-politickou" složku řízení Strategického plánu tím, že bude zejména provádět 
pravidelný dohled nad realizací jednotlivých projektů – minimálně 1x ročně a bude navrhovat opatření 
v případech, kdy se změní podmínky a některé cíle již nebudou aktuální či nebudou moci být 
z objektivních důvodů dosaženy. Při této své činnosti bude využívat poznatky od garantů za jednotlivé 
dílčí projekty. 

Jednotlivé úkoly plánu budou řešeny v pracovním pořádku městského úřadu, přičemž rozhodující 
pro úspěch je monitorování a koordinace těchto úkolů.  

Řídící komise pro Strategický plán města Turnova se schází podle potřeby (minimálně 1x ročně). O 
průběhu jednání a přijatém usnesení je pořizován zápis, který je k dispozici vedení města a členům 
zastupitelstva. Rada města je průběžně informována o zjištěních, návrzích a připomínkách  Řídící 
komise. Prostřednictvím rady města jsou důležité informace o realizaci strategického plánu předávány 
členům zastupitelstva. 

Řídící komise bude trvale sledovat možnost vnějšího financování projektů strategického plánu, 
např. snahy města o zařazení těch projektů strategického plánu, které mají nadmístní význam, do 
vládních podpůrných programů a dotačních titulů a operačních programů Evropské unie.  

Se Strategickým plánem je třeba seznamovat co nejširší veřejnost včetně vysvětlení, že pro jeho 
přijetí bylo dosaženo konsensu zástupců politických stran v Řídící komise pro Strategický plán města 
Turnova a zástupců veřejného a soukromého sektoru v této skupině. Vhodnými nástroji jsou lokální 
tiskoviny a bulletiny, denní tisk regionálního charakteru, internetová prezentace na webových 
stránkách města apod. Je nezbytné i nadále získávat podporu a vytvářet podmínky pro aktivní účast 
dalších občanů města, institucí a podniků v Turnově i představitelů okolních obcí. 

Strategický plán města Turnova nelze chápán jako ukončený dokument. Tento dokument se mění a 
vyvíjí v návaznosti na změnu podmínek, za nichž je realizován. Změny začínají již okamžikem splnění 
prvního úkolu a je optimální, je-li podle potřeby doplňován a upravován (viz kap. Implementace a 
monitoring). Na druhé straně je nutné respektovat kontinuitu potřebnou pro realizaci projektů a 
zejména vnitřní vazby tohoto strukturovaného dokumentu. Proto každý případný zásah do jeho záměrů 
a cílů (reprezentovaných jednotlivými opatřeními a aktivitami) musí být podložen jasnými a 
konsensuálně přijatými argumenty. Úkolem Řídící komise pro Strategický plán, volených orgánů 
města, zástupců Městského úřadu Turnov a všech, kteří se na jeho realizaci podílejí, je zajistit, aby 
vize, záměry a cíle tohoto klíčového rozvojového dokumentu byly v co největší míře naplněny. 

 
 

6. POUŽITÉ PODKLADY 

 
 Strategický plán města Turnova (duben 2013) 
 Územní plán Turnov (červen 2014)  
 Dohoda měst o financování Vodohospodářského sdružení Turnov v letech 2016 – 2020 (říjen 

2015) 



Strategický plán města Turnova – 3.část – Akční plán na období 2013 – 2020  
Aktualizace na volební období 2014-2018  

 

55 

 Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015, Akční plán pro rok 2015 
(květen 2015) 

 Akční plán rozvoje území správního obvodu ORP Turnov pro období 2016-2017 (září2015) 
 Strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Turnov (květen 2015) 
 Strategie území správního obvodu ORP Turnov na období 2015-2024 (září 2015) 
 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 – aktualizace (září 2012) 
 Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (září 2014) 
 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (listopad 2011) 
 Odvětvové koncepční dokumenty Libereckého kraje z oblasti školství, kultury, zdravotnictví, 

dopravy, životního prostředí…  
 Studie a koncepce poskytnuté jednotlivými odbory Městského úřadu Turnov  
 Záznamy z jednání Řídící komise pro Strategický plán města Turnov a komisí rady města 
 Články z denního tisku a odborných periodik  
 Webové stránky města Turnov a dalších subjektů 

 

7. PODĚKOVÁNÍ 

Odbor rozvoje města jako zpracovatel aktualizace Strategického plánu města Turnova na období   
2013-2020 vyslovuje poděkování za vstřícnou spolupráci při řešení a projednávání jednotlivých etap 
dokumentu, za podnětné návrhy a připomínky a poskytnuté podklady vedení města a jednotlivých 
odborů městského úřadu, dále členům Řídící komise pro Strategický plán města Turnova, 
představitelům místních orgánů a institucí, komisí, zástupcům občanských sdružení a dalším 
osloveným občanům města Turnov.  

 
 
Strategický plán města Turnova na období 2013-2020 byl schválen Zastupitelstvem města 
Turnov dne 25. 04. 2013 usnesením č. 81/2013. 
 
Aktualizace Akčního plánu na volební období 2014-2018 byla schválena Zastupitelstvem města 
Turnov dne 28. 01. 2016 usnesením č. 15/2016. 
 

 

8. PŘÍLOHY 

Tabulka zkratek 
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Příloha 1 
 

TABULKA ZKRATEK 

  

EU Evropská unie 

FÚ Finanční úřad 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHKO ČR Chráněná krajinná oblast Český ráj 

ČD  České dráhy a.s. 

IDS Integrovaný dopravní systém 

KCT Kulturní centrum Turnov 

KNL  Krajská nemocnice Liberec 

KSS LK Krajská správa silnic Libereckého kraje 

KÚKL Krajský úřad Libereckého kraje 

LK Liberecký kraj 

MD  Ministerstvo dopravy 

MHD Městská hromadná doprava 

MKČR Ministerstvo kultury České republiky 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MST  Městská sportovní Turnov s.r.o. 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MÚK Mimoúrovňová křižovatka 

NSZM Národní síť Zdravých měst ČR 

OO Policie ČR Obvodní oddělení Policie České republiky 

OPŽP Operační program životní prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

ROP SV Regionální operační program severovýchod 

RTIC Regionální turistické informační centrum 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SČR Sdružení Český ráj 

SčVK Severočeské vodovody a kanalizace 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SOLK Sdružení obcí Libereckého kraje 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty s. o. 

TJ Tělovýchovná jednota 

UPSU Územní plán sídelního útvaru  

ÚP Územní plán 

VCT Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. 

VHS Turnov Vodohospodářské sdružení Turnov  
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ZK Zastupitelstvo kraje 

ZM Zastupitelstvo města 

ZÚR LK Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

ZÚŠ Základní umělecká škola 

 


