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

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány s pfied-
chozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Karel ·írek, Libereck˘ kraj, Libor Preisler, Li‰kovi, Farmáfiské trhy, Hospicová péãe sv. Zdislavy, Graphis.

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

K tanci a poslechu hrál tradičně jedinečný Or-
chestr Ladislava Bareše, moderace se ujal pan
Martin Rejman. Ples byl zahájen tanečním vystou-
pením tanečního studia M Jičín – Petr a Jaroslava

Mertlíkovi. Nechybělo ani půlnoční překvapení,
které se z technických důvodů změnilo, ale i přes-
to vystoupení v podobě umělce a žongléra Atiho
stálo za zhlédnutí. K dispozici byla možnost za-

půjčit si večerní granátové šperky, ale i možnost
zakoupení čestné vstupenky, za kterou návštěvní-
ci obdrželi krásné ceny. „Sponzorské dary nám
poskytli společnosti a podnikatelé ze širokého re-
gionu Českého ráje. Díky jejich štědrosti se výtě-
žek vyšplhal na 18 000 korun, ke kterým se připo-
čítá ještě 15 000 korun, jako finanční dar získaný
od turnovských firem,“ sdělila Monika Donátová,
která veškerou administrativu a ceny zajištovala.
Na základě výtěžku, bude poskytnut z rozpočtu
Města Turnova sponzorský dar ve výši 33 000 ko-
run Základní škole Zborovská. Škola tento dar
použije na vybudování nové školní zahrady, kte-
rou žáci ztratili při svém přestěhování. 

Děkujeme všem partnerům akce a všem firmám
za poskytnuté věcné i finanční dary! Bude pro nás
potěšením spolupráce na příštím 8. ročníku v roce
2017.

Děkujeme všem sponzorům VII. městského
plesu za poskytnuté dary:

BUSLINE, a. s., BYLINY Z RÁJE, CAFÉ BAŤA,
CENTRUM BABYLON, a. s., CRYTUR, spol. s r. o.,

V˘tûÏek z mûstského plesu
pomÛÏe k nové zahradû 
Poslední pátek v měsíci lednu patří neodmyslitelně městskému plesu. Dne 29. ledna 2016 se
konal již 7. ročník. 
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ČSOB pobočka TURNOV, DELIKATES, v. o. s.,
DŽEM Z ČESKÉHO RÁJE – JITKA ZAJÍCOVÁ,
FABIO PRODUKT spol. s r. o., GRANÁT, d. u. v.,
TURNOV, GRUPO ANTOLIN TURNOV, s. r. o.,
JOHN CORMEN, s. r. o., KERAMIKA KVĚTINY
TÝNA, KOMERČNÍ SLÉVÁRNA TURNOV,
KOOPERATIVA pojišťovna, a. s., KOSMETIC-
KÝ SALON BIOLINE, KULTURNÍ CENTRUM
TURNOV, s. r. o., MĚSTO TURNOV, MĚSTSKÁ
SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o., MĚSTSKÁ TEP-
LÁRENSKÁ TURNOV, s. r. o., MIDAS MODES,
s. r. o., MOŠTOVNA LAŽANY, s. r. o., ONTEX
CZ, s. r. o., PARSI, s. r. o., PARTNERS FINAN-

CIAL SERVICES, a. s., PEKÁRNA a CUKRÁR-
NA MIKULA, s. r. o., PESO KOŘENÍ – ČAJE, PI-
VOVAR ROHOZEC, a. s., PIVOVAR SVIJANY,
a. s., RYBÁŘSKÝ KRÁMEK U MLSNÉ ŠTIKY,
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ TOMÁŠ HUDEC,
SFS INTEC, s. r. o., STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV,
STUDIO ŠPERK, s. r. o., TECHNICKÉ SLUŽBY
TURNOV, s. r. o., TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
TURNOV, TRITON TURNOV, TURNOVSKÉ
PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH, p. o., UNI-
PRESS, spol. s r.o., TURNOVSKÉ TISKÁRNY,
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s.,
ZAHRADNICTVÍ JAN HÁJEK

ManÏelé Li‰kovi oslavili 
60 let spoleãného Ïivota
V sobotu 23. ledna 2016 Eva a Ladislav Liškovi
z Turnova oslavili diamantovou svatbu. 

Připomněli si tak slib, který si dali před 60 lety
na radnici v Turnově. Společně s manželkou vy-
chovali tři děti, mají osm vnoučat, čtyři pravnuky
a jednu pravnučku. Žili a stále žijí pohodový život.
Mají rádi cestování, návštěvu divadel. V roce 2006
oslavili zlatou svatbu, letos diamantovou a již za
pět let se těší na oslavu kamenné a také platinové
(70 let manželství). „Přeji vám, abyste všechny
příští dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu
a spokojenosti, obklopeni láskou a péčí svých nej-
bližších, své velké rodiny. Užívejte každé chvilky
svých životů, jak při vašem oblíbeném cestování,
tak třeba při návštěvě divadla,“ popřál starosta
Tomáš Hocke. V upomínku byla manželům předá-
na květina, dárkový balíček a pamětní list.

Dotaãní tituly

Město Turnov vyhlašuje program k předkládá-
ní žádostí o dotace v sociální oblasti

Odbor sociálních věcí přijímá žádosti o finanční
dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města. 

První výzva k předkládání žádostí o finanční
prostředky je určena na podporu sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb. Druhá výzva k před-
kládání žádostí o dotaci je určena na podporu so-
ciální oblasti. Žadatelé mohou své žádosti podá-
vat v období od 3. 3. 2016 do 15. 3. 2016 do 12.00
hodin. Bližší informace je možné získat na inter-
netových stránkách města, buď v sekci Dotace
města – sociální oblast, či na Úřední desce města.
Zde jsou obě výzvy vyvěšeny. Rádi bychom upo-
zornili na zcela nové formuláře a k nim patřící pří-
lohy. Přílohy jsou opět rozděleny podle dané ob-
lasti.

Město Turnov vyhlašuje dotační program na
podporu zahraniční spolupráce

Žadatelé mohou své žádosti podávat v období
od 5. 3. 2016 do 15. 3. 2016 do 12.00 hodin. 

Bližší informace je možné získat na interneto-
vých stránkách města, buď v sekci Dotace města –
zahraniční spolupráce, či na Úřední desce města,
kde je ode dne 4. 2. vyvěšena výzva k předkládání
žádostí. Rádi bychom upozornili na zcela nové
formuláře pro dotační oblasti. Správcem této do-
tační oblasti je odbor školství, kultury a sportu.

Prodej osobního automobilu
Město Turnov vyhlašuje prodej osobního auto-
mobilu

Jde o referentský vůz značky Renault Thalia,
který vyřazujeme ze svého majetku.

Technická specifikace:
• rok výroby 2008 
• najeto cca 90 tis. km 
• benzin – objem motoru 1,2 – 55 kW
• červená barva
• tažné zařízení
• rozvody 2015
• STK do 8. 9. 2016
• zachovalý stav, pravidelně servisováno

Své nabídky podávejte do 31. 3. 2016 poštou na
adresu Město Turnov, OVV – Ing. Jan Zárybnický,
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov. Obálku
označte „NEOTVÍRAT – PRODEJ VOZU“. 

Vozidlo bude odprodáno za nejvyšší cenovou
nabídku. Případné dotazy směřujte na e-mail:
j.zarybnicky@mu.turnov.cz

Ing. Jan Zárybnický, 
vedoucí odboru vnitřních věcí

Oba prameny vody jsou pitné
Podle posledního rozboru, vyhotoveného 18. led-
na 2016, vyplývá, že pramen Boží voda i pra-
men pod Valdštejnem jsou pitné!



bfiezen 2016 | | 23

Turnovské radniãní listy

Prvňáčci turnovských základních škol byli v obdo-
bí od 26. ledna do 1. února 2016 královnou a krá-
lem pasováni do řádu čtenářů. 

Děti napjatě očekávaly příchod královny Elišky,
krále Jana a rytířky Evy. Rytířka Eva si děti vy-
zkoušela, zda už opravdu vědí, co které písmenko
znamená a zda už umí číst. Děti zopakovaly slib,
který stvrdily pokleknutím před krále Jana. Ten je
se slovy „pasuji tě na rytíře do řádu čtenářů“ pa-

soval. Děti v upomínku obdržely od královny pa-
sovací glejt na své jméno, Řád rytíře čtenáře, zá-
ložku do slabikáře s desaterem pro čtenáře,
Leporelo Putování se skřítkem Knihovníčkem
a také přihlášku do knihovny, a dle zájmu, bez-
platnou průkazku čtenáře na celý rok. „Letos bylo
z turnovských základních škol pasováno 205 prv-
ňáčků,“ sdělila Eva Kordová. A dodala, že zájem
o akci je i ze spádových obcí, kde bude v nadchá-
zejících měsících pasováno 66 prvňáčků. 

Tato každoročně oblíbená akce se koná od roku
2002 a má děti přivést ke čtení již od útlého věku.
Je součástí celoročního projektu Knížka pro prv-
ňáčka – Už jsem čtenář, který pasováním odstar-
tuje pro děti půl roku práce, pořady výchovy ke
čtenářství a setkání v knihovně nad knížkami.
Vrcholí na konci školního roku v červnu Slavností
abecedy a čtení v městském divadle. Tam je všem
prvňáčkům předána nová, jen pro ně napsaná
knížka. 

Fotografie byly pořízeny při pasování v Základní
škole 28. října. Další jsou k vidění na facebooku.

Îáci prvních tfiíd se stali 
rytífikou a rytífiem fiádu ãtenáfiÛ

Příchod jara bude v letošním roce doprovázen i po-
kračováním farmářských trhů, které se v minulém
roce úspěšně vrátily na náměstí Českého ráje a sta-
ly se velmi oblíbeným místem nákupů čerstvých
potravin a řemeslných výrobků pro obyvatele Tur-
nova a okolí. 

Trhy začnou na Bílou sobotu – 26. března 2016,
a budou probíhat až do konce října. A to vždy od
7.30 do 12.00 hodin.

Co na jarních trzích očekávat? „První jarní trhy
nabídnou sadbu, pomlázky a velikonoční dekora-
ce, květiny, maso a uzeniny, ryby, mléčné výrobky,
různé druhy pečiva, koření, med, řemeslné výrob-
ky a mnoho dalšího. Zelenina a ovoce sice ještě

nebude letošní, ale i tak Vám místní farmy přive-
zou svá skladovaná jablka, hrušky, kořenovou ze-

leninu, česnek, cibuli, kapustu, zelí, pórek anebo
třeba červenou řepu. Sortiment se s příchodem
teplého počasí bude rozšiřovat a obměňovat pod-
le sezony,“ říká pořadatelka trhů, Ing. Pavlína
Honzů a dodává: „Nezapomínejte, že trhy mohou
být příležitostí i pro Vás. Můžete zde nabídnout
své výrobky, ovoce, zeleninu či květiny ze zahrád-
ky. Stačí nás jen kontaktovat a domluvit se na
účasti.“ 

Více informací o trzích naleznete na webových
stránkách www.trhyfarmarske.cz a nebo pro ak-
tuální dění se přidejte do facebookové skupiny
Pojizerské Farmářské Trhy. Těšíme se na Vás v so-
botu, 26. března 2016 dopoledne na náměstí Čes-
kého ráje. 

Farmáfiské trhy budou od bfiezna zpátky!
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Záslužné medaile IZS Libereckého kraje II. stup-
ně převzal ve čtvrtek 21. ledna 2016 z rukou hejt-
mana Libereckého kraje Martina Půty velitel
Hasičů Města Turnova Martin Bartoníček, který
spolu se svými kolegy podával mimořádné výkony
při zásahu požáru Agby v prosinci roku 2015.

„Požár v Turnově byl jednou z největších mimo-
řádných událostí v Libereckém kraji posledních
mnoha měsíců. Bez nasazení členů jednotek dob-
rovolných hasičů by profesionálové zvládali požár
jen obtížně, především v případě dohašovacích
prací. Za jejich nasazení, i to, že se činnosti dob-
rovolných hasičů věnují ve svém volném čase, jim
chci poděkovat,“ řekl hejtman Martin Půta. Slova
uznání směřoval i k zástupcům měst a obcí Libe-
reckého kraje, které dobrovolné hasiče podporují. 

Oceněný Martin Bartoníček je velitelem JSDHO
Turnov a medaili obdržel za osobní podíl při likvi-
daci požáru objektu Agba v Turnově, kam přijel
spolu s kolegy jako první. „Medaili IZS nevnímám

jako ocenění mé osoby, ale celé jednotky za vyni-
kající a obětavou práci ve svém volném čase. Rád
bych poděkoval rodinám členů jednotky za jejich
trpělivost a snášení strachu a obav při zásazích.
Velké díky patří všem příznivcům a podporovate-
lům hasičů, bez kterých by to prostě nešlo,“ uvedl

Martin Bartoníček, který byl na místě tvůrcem
dopravních a útočných vedení. Jako velitel úseku
organizoval evakuaci požárem nezasažených vý-
robků z hořícího objektu. Svými výbornými organi-
začními a komunikačními dovednostmi význam-
ně přispěl k záchraně majetku značné hodnoty
a úspěšné likvidaci požáru.

Slovy chvály nešetřila ani místostarostka Tur-
nova Petra Houšková. „Jsme hrdí na to, že máme
takové skvělé hasiče a myslím, že i turnovští oby-
vatelé. Moc nás potěšilo i překvapilo, že se lidé
v Turnově ve dnech zásahu zapojili a nosili nejen
hasičům, ale i strážníkům a dalším na místo požáru
nápoje, vařili jim guláše,“ popsala Petra Houšková. 

Spolupráci všech složek při turnovské tragédii
vyzdvihl i ředitel Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje Vladimír Hadač, stejně tak
i členové Bezpečnostní rady Libereckého kraje.
Právě rada navrhla na ocenění Martina Barto-
níčka a také Petra Prokopa z Malé Skály, který byl
také oceněn. (Zdroj: TZ KÚLK)

Velitel turnovsk˘ch hasiãÛ byl ocenûn hejtmanem

Hospicová péče sv. Zdislavy provozuje služby od
roku 2009. Nabízí zdravotní sociální služby hospi-
cové péče. Posláním je doprovázet těžce a nevyléči-
telně nemocné klienty a jejich rodiny prostřednic-
tvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní
podpory. 

Pracovníci organizace respektují jedinečnost člo-
věka a dbají na to, aby byl zachován individuální
přístup. Přání a nároky klientů a jejich rodin jsou
pro ně na prvním místě. Vždy se snaží o to, aby byla
zachována kvalita života v co největší možné míře.

Co Hospicová péãe sv. Zdislavy
nabízí:
• Služby lůžkového hospice 
• Služby terénního (domácího) hospice
• Rodinné pokoje v nemocnicích v České Lípě

a Turnově

• Sociální odlehčovací služby
• Odborné sociální poradenství
• Program dobrovolnické služby

SluÏby provozované pro obãany
Turnovska:
• Lůžkový hospic sv. Zdislavy – k dispozici 28

jednolůžkových pokojů
• Terénní (domácí) hospicová péče v dojezdové

vzdálenosti 30 km od Liberce a Jablonce nad 
Nisou

• Dva Rodinné pokoje na oddělení následné péče
v Panochově nemocnici 

• Poradna Zdislava 

Kontakt: 605 111 313, od 8.00 do 20.00 hodin,
7 dní v týdnu. Více informací na webových strán-
kách www.hospiczdislavy.cz 

Tým Hospicové péče sv. Zdislavy

Hospicová péãe sv. Zdislavy



V nemocnici mÛÏe zaparkovat
o pár aut víc

V areálu turnovské nemocnice je možné zdar-
ma využít nový prostor pro parkování. 

Kvůli nedostatku parkovacích míst před budo-
vou turnovské nemocnice se Město Turnov do-
hodlo s Krajskou nemocnicí Liberec o pronájmu
plochy uvnitř areálu. 

Lidé tak mohou využít nového prostoru umístě-
ného za záchrannou službou, který nabízí 47 par-
kovacích míst. Věříme, že se situace zlepší a obča-
né budou spokojeni.
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Od 1. 1. 2016 nastala změna v organizaci pytlové-
ho sběru tříděných odpadů. Pytle již nejsou sváže-
ny od domů, ale jsou určena dvě sběrná místa,
kam mohou občané pytle s vytříděným odpadem
odvážet. 

Jedná se o sběrný dvůr Vesecko a kontejner před
sídlem Technických služeb Turnov, s. r. o. Zatím
byly načteny pytle dovezené od 1. 1. 2016 do 26. 1.
2016 na SD Vesecko, nebo svezené z kontejneru
v Sobotecké ulici do 26. 1. 2016. 

Celkem bylo zaznamenáno 1350 pytlů se štítky
s čárovými kódy. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny údaje o množství pyt-
lů, hmotnosti vytříděných odpadů a slevě za část
ledna 2016.

Tabulka č. 1 
Název Poãet Hmotnost Cena za Celkem
odpadu pytlÛ v kg kg (Kã) (Kã)
Plasty 684 1 806,92 4,5 8 131,40 Kã
Nápojov˘ karton 117 239,86 4,5 1 079,37 Kã
Papír 498 3 493,56 1,5 5 240,34 Kã
Smûsné kovy 51 200,36 4,5 901,62 Kã
celkem 1 350 5 740,70 15 352,47 Kã

V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty občanů, kteří
v tomto období třídili do pytlů jednotlivé druhy
odpadů

Tabulka č. 2
Poãet úãastníkÛ sbûru Plasty 260
Poãet úãastníkÛ sbûru Nápojov˘ karton 93
Poãet úãastníkÛ sbûru Papír 208
Poãet úãastníkÛ sbûru Smûsné kovy 46
Celkov˘ poãet úãastníkÛ sbûru 280

Podle informací Technických služeb Turnov, s. r. o.
probíhá pytlový sběr velmi dobře. Kontejner
v Sobotecké ulici se naplní přibližně za týden a za
stejnou dobu se naplní buňka na sběrném dvoře,
kde obsluha pytle skladuje. Celkem se jedná při-
bližně o 400–500 pytlů za týden.

Před sběrným dvorem bývají přes noc ve všední
dny pouze 2–3 pytle, přes víkend je zde asi do
10 ks pytlů.

Až na výjimky se občané chovají slušně a do
kontejneru a před SD dávají tříděné odpady v pyt-
lích dle stanovených pravidel.

Celkem bylo k datu 26. 1. 2016 registrováno
1 147 občanů ke třídění. V druhé polovině roku
2015 se registrovalo do 9 nových třídičů měsíčně
(rozmezí bylo 4–9 nových účastníků za měsíc).
V lednu jsme zaznamenali nárůst – do 26. 1. 2016
se zaregistrovalo 20 nových účastníků do pytlové-
ho sběru.

Děkujeme všem, kteří se do třídění zapojují
a dodržují stanovená pravidla.

V případě nejasností se můžete obracet na od-
bor životního prostředí MěÚ Turnov (481 366 160,
ing. Sedláková, pí. Košková).

Děkujeme všem, že třídíte odpad. 
odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Informace o fungování nového systému 
pytlového sbûru v roce 2016

centrum Benátky

parkovi‰tû s poplatkem

parkovi‰tû s poplatkem

parkovi‰tû zdarma

NEMOCNICE

ZÁCHRANNÁ
SLUÎBA PP

vjezd



Nov˘ zpÛsob zadávání 
zakázek na Mûstû Turnov
Město Turnov zavedlo v únoru 2016 elektro-
nický nástroj pro zadávání veřejných zakázek
E-ZAK od firmy QCM, s. r. o. E-ZAK předsta-
vuje pokrokový nástroj, který navíc umožňuje
multiprofil, tzn. řízení veřejných zakázek též
pro příspěvkové a obchodní společnosti zřízené
městem. 

Odkaz na veřejné zakázky na portále města
www.turnov.cz nalezne zájemce v horní liště na-
bídky. Uživatel v podnabídce Aktuální zakázky mů-
že zvolit buď aktuální profil zadavatele s aktuálními
zakázkami od 1. 2. 2016 https://zakazky.turnov.cz/
a nebo listuje v dobíhajících zakázkách vypsaných
před tímto datem. 

Pro uchazeče a potenciální dodavatele je v no-
vém systému vedení zakázek určena záložka
Registrovat dodavatele. Po registraci se doplní da-

tabáze dodavatelů o identifikační a kontaktní úda-
je a bude k dispozici pro zadavatele při vypsání
další zakázky. Pro zadavatele se tímto postupem
vytváří seznam, z něhož vybírá potenciální doda-
vatele k oslovení s výzvou k předložení nabídky. 

Město proto vyzývá všechny dodavatele, kteří
mají zájem se ucházet o veřejné zakázky u Města
Turnov nebo u jeho společností, aby se zaregistro-
vali a zvýšili tak pravděpodobnost, že budou oslo-
veni v nových zakázkách. Postup pro registraci je
uveden přímo na webových stánkách pro registraci
https://zakazky.turnov.cz/registrace.html v uživa-
telské příručce a manuálu appletu pro elektronický
podpis. Zadavatel sám může provést předregist-
raci dodavatele při vypisování veřejné zakázky,
pak je na dodavateli, aby tuto předregistraci do-
končil a vytvořil podmínky pro plnohodnotnou
komunikaci v systému E-ZAK.

Ing. Eva Krsková, 
Město Turnov

Setkání s obãany probûhne
v lokalitû Kasárna,
Hru‰tice, Károvsko
Ve středu 9. března 2016 proběhne od 17.00
hodin v jídelně Základní školy Žižkova setkání
se starostou.

Přijďte podiskutovat o problémech, které vás
v této lokalitě trápí a dozvědět se aktuální infor-
mace o dění ve městě a chodu radnice.
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ãtvrtek 31. bfiezna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Ve dnech 30. 11. 2015 až 1. 12. 2015 proběhlo
v blízkosti průmyslové zóny Vesecko, v lokalitě
Malého Rohozce, v pořadí již třetí měření kvality
ovzduší. Stejně jako v předchozích dvou letech bylo
měření provedeno mobilní měřící jednotkou
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. 

Výsledky tohoto měření jsou zhodnoceny v násle-
dující tabulce:

znečišťující látka – hodnocení namûfien˘ch koncentrací

oxid siřičitý – leÏí hluboko pod imisními limity
oxid dusičitý – leÏí hluboko pod imisním limitem
oxidy dusíku – lze pfiedpokládat, Ïe imisní limit bude

dodrÏen
oxid uhelnatý – není pfiedpoklad pfiekroãení limitní

koncentrace
prach, susp. částice, frakce PM 10

– leÏí pod úrovní limitní koncentrace
s dobou prÛmûrování 24 hod.

ozón – leÏí pod limitní koncentrací
benzo(a)pyren – dosaÏeno hodnoty imisního limitu

s dobou prÛmûrování 1 rok
benzen – lze pfiedpokládat, Ïe limit bude

dodrÏen
těkavé organické látky (toluen, tetrachlorethy-
len, ethylbenzen, xyleny, styren)

– koncentrace leÏí hluboko (fiádovû)
pod referenãními koncentracemi

Na základě naměřených hodnot jednotlivých kon-
centrací znečišťujících látek lze tedy konstatovat,
že v době měření nebyla překročena žádná hodno-
ta imisního limitu nebo referenční koncentrace
Státního zdravotního ústavu. Při interpretaci vý-
sledků je ovšem důležité si uvědomit, že se jednalo
o krátkodobé měření, které je ovlivněné konkrétní
situací v době odběru vzorků a měření – topná se-
zóna. Z naměřených hodnot lze tedy usuzovat, že
imisní limity dle zákona o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb. budou i z pohledu celého roku s nej-
větší pravděpodobností dodrženy. 

V porovnání s výsledky předchozích měření,
provedených ve stejné lokalitě v prosinci 2013
a listopadu 2014, jsou výsledky posledního prove-
deného měření prakticky srovnatelné a v naměře-
ných hodnotách nejsou významné rozdíly.

Podrobný komentář provedeného měření včet-
ně kompletních protokolů z měření je uveden na
webových stránkách města.

Odbor životního prostředí

Mûfiení zjistilo kvalitu ovzdu‰í


