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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2017

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. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, Technické sluÏby Turnov, por. Mgr. Iva Michalíãková, MKAMT, NSZM, KCT, Archiv MûÚ, Radek Dra‰nar.

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

Tomá‰ Hocke
Milý čtenáři,
byl jsem osloven s prosbou, abych se podíval do
křišťálové koule a vyvěštil budoucnost Turnova
v roce 2017. Protože lepší než koule je návrh roz-
počtu města pro rok 2017, tak se Vás pokusím se-
známit s plánovanými akcemi.

Asi tou největší bude stavba druhé radnice v býva-
lém objektu sirotčince ve Skálově ulici. Pro radost
si snad postavíme nové velké dětské hřiště v parku
u letního kina a také jedno na Turnově 2 u TSC.
Snad dojde na nové parkoviště za Vesnou.

Z komunikací se pokusíme opravit Pekařovu
ulici, chodník Výšinka-Kamenec, dokončit chod-
ník v Sobotecké ulici, za Billou, v ulici Jana
Palacha, Jana Zajíce či chodníčky v Metelkových
sadech u nové lávky. V případě, že obdržíme dota-
ci, budeme pokračovat v revitalizaci sídliště
U Nádraží, Studentské ulice a stavbě přechodu
u Žluté ponorky. Zasíťujeme další lokalitu pro
stavbu rodinných domů na Hruštici. Mělo by rov-
něž proběhnout nové dopravní značení směřující
parkování kamionů do průmyslové zóny Vesecko.

Z oprav městských objektů bychom měli zahájit
velkou rekonstrukci hygienického zázemí ZŠ
Skálova, dokončit šatny v ZŠ Žižkova. V bytovém
fondu bychom měli opravit střechu v DPS Žižko-

va, vyměnit stoupačky v DPS Granátová a pokra-
čovat v postupných opravách bytů. 

V případě obdržení dotace bychom rádi vybudo-
vali fotbalové hřiště s umělou trávou na místě bý-
valého „škváráku“. Pokračovali v opravách měst-
ských sportovišť – rekonstrukci běžeckého oválu
na Turnově 2, tribuny na fotbalovém stadionu. 

Z drobných památek bychom rádi opravili hřbi-
tovní zeď a fasádu hřbitovní kaple na Pelešanech,
v případě dotace i další část hřbitovní zdi u chrá-
mu Panny Marie. Na hradě Valdštejn bychom rádi
za přispění dotace opravili fasádu na kapli, most
a prostor před hradem.

Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením
Turnov bychom měli dělat výměnu vodovodu na
Károvsku, opravit druhý vodojem na Károvsku
a spolupracovat na inženýrských sítích v Pekařově
ulici, na Hruštici a v Sobotecké ulici.

V rámci projektů životního prostředí bychom
rádi provedli sadovnické úpravy na křižovatce
Bezručova-Palackého-Nádražní, na zahradě ZŠ
Alešova, trvalky v ul. 28. října, na Daliměřicích či
parčík u autobusového nádraží.

Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt
Nádražní a rekonstrukce silnice na Přepeře, pro-
jekt rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov, projekt
dostavby divadla, projekt nového Fokusu, projek-
ty velkých vodohospodářských staveb, projekt
opravy Markovy ulice a oprava pasáže radnice.

O desítkách až stovkách drobných oprav
a úprav se nezmiňuji, protože se stávají samozřej-
mostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2017.
Do roku 2017 přeji nám všem hodně zdraví, štěs-
tí, lásky a vzájemné tolerance, také hodně sil k na-
plnění záměrů a někdy společně na viděnou.

Tomáš Hocke

Jaké jsou zámûry vedení
mûsta v roce 2017
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Jana Svobodová
Rok 2016 se v České republice nesl ve jménu otce
vlasti Karla IV., letošním motivem je české baroko. 

Rušné stavební práce budou probíhat i na měst-
ském hradě Valdštejn, dokončovat se bude krov
a střecha na barokní kapli sv. Jana Nepomuckého,
začneme s opravou fasády, pustíme se do opravy
mostu. Upravovat budeme prostranství před hra-
dem, které se nachází na Zlaté stezce Českého rá-
je, která letos slaví své 80. výročí.

Vloni jsme úspěšně dostavěli areál Maškovy za-
hrady, akci tohoto rozsahu letos neplánujeme, ale
i tak se bude v Turnově budovat na mnoha mís-
tech. Letos se rozběhne rekonstrukce druhého ob-
jektu radnice ve Skálově ulici, kde nyní sídlí měst-
ská policie, což bude asi největší investiční akce
asi za 20 mil. Kč. Cílem je umístění odborů úřadu
pouze ve dvou budovách a ne v současných čty-
řech. Pokračovat bude regenerace sídliště u nád-
raží již 5. etapou. Připravena je rekonstrukce zá-
kladních škol, velkou akcí je oprava toalet v ZŠ
Skálově v rozsahu přes 6 mil. Kč. Koaliční prohlá-
šení ve smyslu hledání nových parkovacích ploch
ve městě budeme naplňovat budováním parkoviš-
tě za Vesnou u Havlíčkova náměstí s předpokláda-
nou rozpočtovou cenou 4,5 mil. Kč. Mně osobně
udělá velkou radost realizace dětského hřiště
v městském parku u letního kina, které je rozpoč-

továno na 8 mil. Kč a je první etapou celkové po-
stupné rekonstrukce tohoto významného prosto-
ru v centru města.

Pro rozvoj bydlení a bytových zón je důležité,
abychom prodali další pozemky na Hruštici, loň-
ské prodeje nás přesvědčily o tom, že je to správný
směr, zájemců o pozemky v Turnově je mnoho.
Letos budeme pokračovat se zasíťování pozemků
na Hruštici, jež financujeme z předchozích prode-
jů pozemků. 

V letošním roce bychom měli přistoupit k zásadní-
mu koncepčnímu řešení městské části Turnova 2.
Pokračovat budeme v jednáních s partnerskými
obcemi na projektu Greenway Jizera trasovaného
přes Turnov a dále do Svijan až k Loukovu.

Uvažujeme o vybudování návštěvního centra
v sousedství informačního centra. Chtěli bychom
vybudovat moderní informační a návštěvnické
centrum, kde by se město Turnov prezentovalo ja-
ko srdce Českého ráje, Geoparku UNESCO, dále
jako město drahého kamene a šperku. Prostory by
měly nabízet i větší prezentaci regionu, ať už v po-
době suvenýrů nebo interaktivních prvků.

Ze sportovních investic připravujeme ve spolu-
práci s fotbalovým klubem realizaci fotbalového
hřiště s umělou trávou z dotace Ministerstva škol-
ství mládeže a tělovýchovy za spoluúčasti města
2,5 mil. Kč, které bude dotvářet fotbalový areál. 

Přeji všem úspěšný a pohodový rok 2017 a nám
zastupitelům správná rozhodnutí. 

Jana Svobodová

Petra Hou‰ková
Tak nám ten rok opět utekl jako voda a nastává
čas bilancování. Zvládli jsme a udělali jsme toho
pro město a pro vás občany dostatek nebo je to
standard a měli bychom ještě přidat? 

Každý z vás, kdo čtete tyto řádky, vidí život
v Turnově svýma očima, má své priority, svá zbož-
ná přání, řeší své menší či větší obtíže. Naší sna-
hou je reagovat na vaše podněty a jsme rádi, že je
s námi sdílíte, setkáváte se s námi, komunikujete
s námi „formálně na radnici“, i běžně na ulici. 

Tedy tady je něco z toho mála nebo mnoha, co se
v roce 2016 podařilo. V sociální oblasti máme roz-
pracovaný projekt na vybudování Alzheimer cent-

ra u Domova důchodců Pohoda, schválený záměr
na vytvoření dětského stacionáře pro děti a osoby
do 26 let s kombinovaným postižením při MŠ
a ZŠ Sluníčko, zpracovává se projekt a podání žá-
dosti do Integrovaného operačního programu na
vybudování zázemí pro Fokus Turnov. Všechny ty-
to projekty by měly být v roce 2017 dále propraco-
vávány. Snažíme se odborně zvyšovat a rozšiřovat
péči v Dětském centru, ve Zdravotně sociálních
službách Turnov se podařilo navýšit mzdy pečova-
telkám a zakoupit dvě nová auta pro zajištění
terénní pečovatelské služby, zefektivnilo se posky-
tování tzv. krizových bytů především matkám
s dětmi, zmapována byla potřebnost služeb pro
děti a dospělé s autismem a do naší sítě sociálních
služeb byly zahrnuty další služby pro tuto cílovou
skupinu. V pensionu pro důchodce v Žižkově ulici
se obyvatelé dočkali úspornějšího ohřevu vody. 

V oblasti školství je schválena studie rekon-
strukce a přístavby mašovské školy. V roce 2017
budeme připravovat projektovou dokumentaci
a samotné zahájení realizace stavby. Aktuálně fini-
šuje zpracování projektu za cca 24 mil. na moder-
nizaci našich základních škol. Pokud budeme ús-
pěšní při přidělení žádosti o dotaci, pak by se naše
školy mohly dočkat moderních odborných učeben
přírodovědných předmětů a jazykových předmětů
a dvě naše školy by mohly být zcela bezbariérové.
Každá škola má další upravené prostory – na ZŠ
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Alešova byla dokončena poslední etapa rekonstruk-
ce, na ZŠ Skálova mají děti svůj odpolední klub, na
ZŠ 28. října novou družinu, na ZŠ Žižkova byla
opravena střecha nad jídelnou a budují se nové šat-
ny pro nejmladší žáky, aby nemuseli setrvávat ve
vlhkém sklepě. V příštím roce se konečně na ZŠ
Skálova dočkají děti nových toalet. Záležitost,
o které tu slyším již asi 10 let. V rámci přeshranič-
ní spolupráce budeme žádat o dotaci na táborovou
základnu Krčkovice. Na každé naší základní škole
začali v rámci projektu fungovat školní psycholo-
gové a speciální pedagogové. Velmi svěžím způso-
bem byla obnovena činnost Informačního centra
mládeže v knihovně, díky nadšení a báječným ná-
padům tu má naše mládež zajímavé zázemí pro
volný čas. Nelze rovněž přehlédnout, jak v letoš-

ním roce prokoukl interiér knihovny. Ve výčtu ne-
mám tolik prostoru, abych mohla jmenovat
všechny akce, na závěr se ale ráda pochlubím ješ-
tě akcemi pro seniory, které se podařily na podzim
roku 2016. Otevřel se první rok Akademie umění
a kultury při základní umělecké škole a proběhl
velmi inspirativní Den zdraví na téma Zdravé
stárnutí, který nám ukázal, že o stáří se dá pře-
mýšlet zcela jinak a i ve stáří můžeme zažívat krás-
né a jedinečné okamžiky. 

Sama za sebe hodnotím uplynulý rok poměrně
optimisticky a jásám, neboť se stále každý den tě-
ším na radnici, co zde další den nového přinese.
Nuda a stereotyp mě tu naštěstí neohrožují. A na
co se těším v roce 2017? Na studii od předních
českých architektů p. Pleskota a p. Lábuse, kteří

se pokusí zhmotnit naše představy na rozšíření
zázemí našeho krásného, historického divadla.
Dále se těším na další krok, kterým umožníme ob-
čanům více se zapojit do dění ve městě, zkusit si
vytvořit vlastní projekt a prosadit ho. Nezapomeňte,
v lednu začínáme s participativním rozpočtem! 

Podle čínského kalendáře má být rok 2017 ro-
kem Kohouta. Četla jsem, že s kohoutem má přijít
doba tvrdého dorozumívání mezi lidmi. Mé přání
se tedy týká porozumění a komunikace mezi lid-
mi. Mějme prosím na paměti, že laskavost, srdeč-
nost, optimismus a dobré vztahy v rodině i v za-
městnání nám přinesou více radosti a udělají nás
lepšími než arogantnost, rvavost, přetvářka nebo
netrpělivost.

Vše dobré v roce 2017 přeje Petra Houšková

Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že pro rok 2017 činí poplatek za svoz ko-
munálního odpadu 660 Kč/osoba/rok a občané
ho mohou uhradit na těchto místech:

1/ Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kance-
lář č. 202 nebo č. 209 a to ve dnech pondělí a stře-
da od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.,
dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.00 a od
12.00 do 13.00 hodin, kde je možné rovněž uplat-
nit a předložit doklady, týkající se úlev a vyřešit
případné nedoplatky, přeplatky, (splátky).

2/ V informačním středisku Turnovské památ-
ky a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje,
ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin,
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do
31. 3. 2017. 

3/ Bezhotovostní platbou na účet města Turnov
č. 50032-1263075359/0800
Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné
uvedení variabilního symbolu, který získají obča-
né od správce poplatku:

Pavlína Hozdecká:
e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, tel. 481 366 214

Zdeňka Salačová:
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 202 

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby
v dalších letech.

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

A další osvobození a slevy viz platná obecně zá-
vazná vyhláška.

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2016,
naleznete na internetových stránkách města
Turnova v sekci životní prostředí – pytlový sběr
tříděných odpadů a o tuto částku Vám bude poní-
žen poplatek v roce 2017 (jedná se o úlevu uvede-
nou v souboru za měsíc říjen 2016). 

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

ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč. 

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

Případné reklamace na celkovou výši slevy za
třídění odpadu (období listopad 2015–říjen 2016)
vyřizuje odbor životního prostředí tel. č.: 481 366
161 (pí. Sedláková).

Poplatek za komunální odpad v roce 2017



Městská knihovna Antonína Marka Turnov, tur-
novské základní školy a Město Turnov s odborem
školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov vyhlašují 9. ročník projektu výchovy ke čte-
nářství na rok 2017, který je zapojen do aktivit
Zdravého města a MA21. 

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, je
zaměřen na letošní žáky prvních tříd základních
škol, také pro žáky druhých, případně třetích roč-
níků speciálních škol z celé republiky. Žáci se do
projektu hlásí opět prostřednictvím dětského od-
dělení Městské knihovny Antonína Marka, která
pro ně připravuje téměř celý školní rok hodiny vý-
chovy ke čtenářství, besedy se spisovateli a ilus-
trátory, knižní výstavy, společná čtení dospělých
s dětmi a podobně. Cílem projektu je přivést děti
od počátku školní docházky do knihovny. Vytvořit
u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšířit jejich
dovednosti v získávání informací. Včasné zvlád-

nutí čtení s porozuměním pomáhá dětem dobře
zvládat všechny vyučovací předměty a vytváří zá-
klad pro pozdější úspěšné další studium. 

Úspěšní účastníci projektu obdrží na závěr první
třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“. Je specifická
tím, že je napsána a ilustrována pouze pro prvňáč-
ky v příslušném školním roce do projektu přihlá-

šené a nedá se nikde koupit. Ve školním roce
2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkov-
ského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

Do projektu bylo vloni přihlášeno přes 400 prv-
ňáčků nejen z Turnova, ale i ze spádových obcí
Turnovska. Ve školním roce 2016/2017 je to cel-
kem 415 prvňáčků. Projekt má za sebou osm ús-
pěšných ročníků a za tu dobu se ho účastnilo více
než 100 000 prvňáčků celostátně. Za Turnovsko
kolem 2 700 dětí. Předchozí Knížky pro prvňáčka
napsali a ilustrovali významní tvůrci české litera-
tury pro děti a mládež. 

Od roku 2013 projekt převzal Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. Více informací na
www.skipcr.cz. Letošním garantem pomoci v zís-
kání potřebných finančních prostředků se opět
stává projekt Čtení pomáhá a můžeme za přispění
dětských čtenářů být nápomocni v pokračování
projektu pro prvňáčky, který se ocitl opět v tomto
roce ve finančních problémech. Eva Kordová

Projekt UÏ jsem ãtenáfi – KníÏka pro prvÀáãka
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

Mûsto Turnov má novou
obchodní spoleãnost na
odpadové sluÏby

Nová obchodní společnost Turnovské odpado-
vé služby, s. r. o., ve které má 100% podíl Město
Turnov a je jediným vlastníkem zahájí svoji čin-
nost od 1. ledna 2017.

Nová obchodní společnost bude zajišťovat svoz
komunálního a separovaného odpadu, dále pro-
voz sběrného dvora na Vesecku, kompostárny na
Malém Rohozci a také výlep plakátů. Sídlo společ-
nosti bude na stejné adrese jako Technické služby
Turnov v Sobotecké ulici čp. 2055. Za novou spo-
lečnost bude jednat Libor Preisler.

Zveme na vrchol 
plesové sezóny
Město Turnov srdečně zve milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na Městský ples. 

Již 8. ročník se uskuteční v pátek 27. ledna 2017
od 20.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra
Střelnice. 

Těšit se můžete na kulturní program, bohatou
tombolu i půlnoční překvapení. K tanci a poslechu
bude hrát Orchestr Ladislava Bareše. Předprodej
vstupenek byl zahájen již od 5. prosince 2016 na
recepci Kulturního centra Turnov v jeho provoz-
ních hodinách. 

Cena v předprodeji je 220 Kč, z kapacitních dů-
vodů však neváhejte. 



Projekt zapojování
dlouhodobû 
nezamûstnan˘ch do 
ãinností mûsta pokraãuje 

Město Turnov zprostředkovává práci dlouhodo-
bě nezaměstnaným, kteří jsou evidováni na Úřa-
du práce ČR díky veřejně prospěšným pracím. 

Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce vyu-
žívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,
které jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění
uchazečů o zaměstnání s převážně méně kvalifi-
kovanou prací. Město Turnov je hrdé, že spoluprá-
ce s Úřadem práce ČR trvá již od roku 2014.
Během této doby se povedlo zaměstnávat pracov-
níky na úklidové a další pomocné práce. Na platy
pracovníků přispívá Úřad práce ČR na základě
dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rám-
ci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěv-

ku, který je spolufinancován ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu.

Od 1. prosince 2016 nastoupilo nových 5 pracov-
níků na úklidové a pomocné práce, aby si osvojili
nebo oživili pracovní návyky. Skupinu pracovníků
vede osoba koordinátora, která také nastoupila do
své funkce z úřadu práce. Každý z pracovníků má
na starost konkrétní část města, kterou uklízí dva-
krát do týdne a zbylé dny pomáhá s dalšími po-
mocnými pracemi. Díky skvělé práci nejen pomá-
hají udržovat město, ale také zvyšují své šance na
volném trhu práce. 

Turnov se zúãastnil 
konference UdrÏitelné
mûsto 2016
Za účasti mnoha vzácných hostů a téměř 200
zájemců o témata spojená s udržitelným rozvo-
jem obcí proběhla v pražském Hotelu Jalta

konference Národní sítě Zdravých měst ČR
„Udržitelné město“.

23. Konference Národní sítě Zdravých měst pro-
běhla 1. prosince 2016 pod záštitou předsedy vlá-
dy ČR Bohuslava Sobotky a na tématech se velkou
měrou podílely ministerstva životního prostředí,
místního rozvoje a vnitra společně s Radou vlády
pro udržitelný rozvoj a renomovaných institucí. 

Konference byla pořádána v souladu se zásadami
společenské odpovědnosti, které Národní síť Zdra-
vých měst ČR uplatňuje v rámci svých akcí.
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Novela zákona o přestupcích dává obcím možnost
„hlídat“ noční klid, ale pořádání společenských
akcí může po dvaadvacáté hodině noční klid naru-
šit či ohrozit.

Noční klid je určen jako pokojný stav v přesně vy-
mezenou dobu od 22. hodiny do 6. hodiny ranní.
Regulace je přímo na úrovni zákona, a z toho dů-
vodu se jedná o celospolečenský a státem chráně-
ný zájem. Novela zákona ustanovuje obcím mož-
nost zkrácení doby nočního klidu prostřednictvím
výjimky, kterou obce stanoví přímo v textu obecně
závazné vyhlášky na zasedání zastupitelstva.

Společenské akce, oslavy či jiné veřejné i neve-
řejné akce mohou noční klid omezit. Novelizace
proběhla hlavně z důvodu, aby se obyvatelé žijící
v místě konání takových akcí mohli na počet a roz-
ložení potenciálně probdělých nocí připravit. 

Město Turnov vydalo v říjnu 2016 obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 4/2016 o nočním klidu, kde
jsou uvedeny pouze dva výjimečné případy, kdy je
noční klid vymezen dobou kratší. Vzhledem k to-

mu, že však město nechce, aby po dvaadvacáté ho-
dině město zcela ztichlo, neboť kulturní a spole-
čenský život ve městě představuje jednu ze základ-
ních hodnot společenství občanů, upozorňuje
proto organizátory různých společenských a kul-
turních akcí, u nichž je předpoklad, že jejich
program přesáhne dvaadvacátou hodinu, jak ma-
jí postupovat, aby jejich akce mohla pokračovat
i po 22. hodině. 

Vše vyplývá z ústavního práva ostatních občanů
na klidný pokojný život, a proto je třeba dny či o-
kolnosti, kdy je zájem na dodržení obecně závazné
doby nočního klidu převážen zájmem na udržení
místních tradic a upevňování mezilidských vazeb
skrze noční aktivity, vymezit dostatečně určitě
a předvídatelně, aby občané, kteří se těchto aktivit
nezúčastní, byli na tyto aktivity dostatečně upo-
zorněni vymezením těchto aktivit v obecně závaz-
né vyhlášce města.

Dny, které naruší noční klid, je nutné vymezit
konkrétním datem (například 1. 1. 2017) nebo
datovatelným obdobím, kterým jsou například ve-

likonoční svátky či období od 5. 6. do 7. 6. 2017.
Všechny akce musí být nahlášeny s dostatečným
časovým předstihem, aby bylo možné na zasedání
zastupitelstva přijmout výjimku. V současné době
připravuje město Turnov obecně závaznou vyhláš-
ku s výčtem aktivit, které mohou noční klid naru-
šit. Prosíme proto všechny obyvatele a pořadatele
společenských a dalších akcí, aby své termíny po-
sílali panu Hovorkovi elektronickou poštou na ad-
resu z.hovorka@mu.turnov.cz vedoucímu správ-
ního odboru Městského úřadu Turnov do pátku
31. března 2017. 

Obecně lze také říci, že akce mohou být konány
respektive pokračovat i po 22. hodině bez udělení
výjimky. V takovém případě je však nutné akci při-
způsobit tak, aby nebyl narušován noční klid. Při
nenahlášené akci v obecně závazné vyhlášce, kte-
rá narušuje noční klid hlasitými projevy účastníků
nebo například hlasitou hudbou, se postupuje
v souladu se zákonem o přestupcích. Formulář na
žádost o přidání výjimky do obecně závazné vy-
hlášky naleznete na stránkách města Turnova.

Noãní Ïivot v Turnovû po 22. hodinû 

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Upozornûní drÏitelÛm psÛ
Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2017.

Poplatníkům nejsou rozesílány složenky.
Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, pravé schodiště – kancelář číslo
202. A to v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin. Při jiném způsobu
platby je nutné zjistit si u správce poplatku – tel. č.

481 366 202 příslušný variabilní symbol, aby byla
platba správně zaúčtována. Tento variabilní sym-
bol je možné používat i pro následující roky při
platbách trvalým příkazem převodem z účtu. Včas
nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
pro drÏitele psÛ, jejichÏ jedin˘m zdrojem pfiíjmu je dÛchod 200 Kã
pro drÏitele psÛ, ktefií bydlí v rodinném domku 400 Kã
pro drÏitele psÛ, ktefií bydlí v domû 
(s více jak 3 samostatn˘mi byty) 800 Kã
Za druhého psa téhoÏ drÏitele se poplatek zvy‰uje o polovinu pfií-
slu‰né sazby.

Energetické úspory
v bytov˘ch domech
Žadatelům o podporu z evropských fondů se
otevřela nová možnost, jak spolufinancovat
projekty zaměřené na zvýšení energetických
úspor v bydlení. 

V Integrovaném regionálním operačním pro-
gramu (IROP) je na ně pro celé programové ob-
dobí 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy
skoro sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě
„Energetické úspory v bytových domech II“ je
k dispozici skoro devět miliard korun.

Všechny potřebné informace naleznete na we-
bových stránkách města Turnova nebo stránkách
Libereckého kraje. Kontaktní osobou Centra pro
regionální rozvoj ČR pro Liberecký kraj je Ing.
Andrea Faltusová, tel. 488 570 935, e-mail: and-
rea.faltusova@crr.cz.

ãtvrtek 26. ledna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
upozorňuje původce odpadů a oprávněné osoby,
kterým za rok 2016 vznikla ohlašovací povinnost,
že dle zákona o odpadech je nutné nejpozději do
15. 2. 2017 podat roční hlášení o produkci a na-
kládání s odpady. Hlášení se podává, stejně jako
v předchozích letech, elektronicky prostřednictvím
ISPOP - Integrovaného systému plnění ohlašova-
cích povinností. 

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

Subjekt podávající hlášení musí být v systému
ISPOP zaregistrován. Bez registrace není hlášení
přijato a zpracováno. Doporučujeme provést re-

gistraci subjektu v dostatečném předstihu a mini-
malizovat tak možnost delší časové prodlevy při
zpracování žádosti o registraci, tzn., abyste včas
získali přístupové údaje do systému ISPOP a po-
dali hlášení v řádném termínu. Zaslaná hlášení již
není nutné autorizovat a zasílat poštou listinnou
autorizaci hlášení na adresu CENIA. Autorizace
hlášení probíhá automaticky. Způsob autorizace
registračních formulářů zůstává stejný!

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (p.cech-
lovska@mu.turnov.cz, tel. 481366157). Manuály
a návody pro registraci subjektu a podávání hláše-
ní jsou dostupné na internetové adrese www.is-
pop.cz, pod odkazem „Jak podat hlášení“.

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

Každá právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vzniká

odpad, je původcem odpadů a má dle § 16 zákona
o odpadech řadu povinností. Mezi tyto povinnosti
patří i následující, na které však většina původců
velmi často zapomíná a vystavuje se tak riziku fi-
nančního postihu za neplnění povinností:

• třídit odpady podle jednotlivých druhů,
• zabezpečit odpady před odcizením, únikem

a znehodnocením,
• odpady předávat oprávněné osobě dle zákona

o odpadech (dle § 12 odst. 3), tzn. osobám, které
mají patřičná povolení ke sběru, výkupu, využití
nebo odstranění určitých druhů odpadů – tuto in-
formaci si ověřuje osoba, která odpad předává,

• využívat systém shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů zavedený obcí pouze na základě píse-
mné smlouvy s obcí,

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

Odbor životního prostředí

Hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016


