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Komise pro občanské záležitosti – 25. 4. 2016 

(4. jednání v roce) 

  

Přítomni: Adamová, Dudová, Ducháč, Fričová, Kordová Landrová, Meixnerová, Šupíková, 

Zajíčková, Houšková, Chlupová 

 

Nepřítomni: Kocourová, Zárybnický, Čejková, Janák, Černý, Rakoušková 

 

Omluveni: Kocourová, Zárybnický, Čejková, Janák, Černý, Rakoušková 

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Rozdělení jubileí 

2) Informace z radnice 

3) Pozvánky 

4) Podněty, stížnosti 

 

Přivítání členů předsedkyní Evou Kordovou 

 

1) Rozdělení jubileí 

 

2) Informace z radnice 

Místostarostka Petra Houšková přítomné seznámila s uplynulými i plánovanými 

událostmi z radnice. 

- sobota 30. dubna proběhne Český ráj dětem, 13. ročník otevírání turistické 

sezony 

- byl otevřen Dům přírody v Dolánkách, kde je nová interaktivní expozice  

- proběhl Den Dlaskova statku u příležitosti 300. let existence, je zde otevřena 

nová expozice Josefa Dlaska 

- rada schválila pro zájemce, kteří nemají trvalé bydliště v Turnově, zrušení 

poplatku ve výši 50.000 Kč pro přijetí do DPS 

- zcela zjednosměrněna Skálova ulice, proto vznikne asi 12-15 nových 

parkovacích míst 

- nový impuls na omezení vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun do centra 

města – hledá se nová objízdná trasa respektive obchvat na Semily 

- omezení parkování nákladních aut nad 3,5 tuny – nová parkovací místa na 

Vesecku budou vybudována na náklady města, parkování bude zpoplatněno 

- přijata vyhláška města proti kasinům na území města 

- schválen formát akcí na podporu cestovního ruchu – Turnovské léto (sdružuje 

aktivity všech aktérů přes letní sezonu) 

- prezentace projektu na úpravu Metelkových sadů a dětského hřiště v centrálním 

parku 

- oznámení termínu konání Fóra Zdravého města Turnov 31. 10. 2016 

- na ZM 28. 4. bude: 

- schvalování prodeje Šetřilovska 

- svoz odpadu v okrajových částech Turnova 

- schvalování partnerské smlouvy s obcemi na spolupráci na vybudování 

Greenway (Přepeře, Příšovice,…) 

- výroční zprávy KCT, Městské sportovní 
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3) Pozvánky 

30. 4. Český ráj dětem 

30. 4. Pálení Čarodějnic 

4. 5. Setkání s občany Bukoviny v Domě přírody v Dolánkách 

5. 5. Putování po památkách pro ZŠ 

7. 5. Prima roadshow 

8. 5. Oslavy vítězství + otevření koupaliště v Maškově zahradě 

14. 5. Otevření hřiště Mašov 

17. 5. Bratři Koškové – večer Na Sboře 

24. 5. Memoriál L. Daňka 

25. 5. Zájezd pro seniory – Loučeň, pořádá OŽP a MKAMT 

26. 5. Literární toulky Turnovem 

28. - 29. 5. Staročeské řemeslnické trhy 

 

4) Podněty, stížnosti 

- technické problémy s klimatizací v KCT, problémy s rozdělením sálu a akustika 

- třeba uzpůsobení provozu konání literárních večerů v KUSu 

- kladné ohodnocení dopoledních představení pro seniory 

- vyhodnocení dubna pro planetu Zemi včetně aktivit kolem Tatobitské lípy 

- zájem o turnovské rodáky – aktivně se účastní okolo 20 lidí 

 

Další komise: 30. 5 2016 v pondělí ve 13:00 hodin 

 

Zapsala: Ing. Anna Šupíková 

 

Ověřila: Eva Kordová 


