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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 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, OSM, Z· Skálova, Z· 28. fiíjna, MKAMT, Radek Dra‰nar.

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

Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou
soutěž k zachycení zimní atmosféry města. Soutěž
je otevřená pro každého příležitostného fotografa,
fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou kategoriích.
Fotografovat můžete krajinu, osoby či zvířata při
zimních radovánkách, zkrátka vše co souvisí se
zimním Turnovem. Kreativitě se meze nekladou. 

Kategorie soutěže: 
• Děti a mládež do 18 let
• Dospělí 

Pravidla soutěže: 
• Každý fotograf může zaslat jeden snímek do

soutěže.
• Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze

v elektronické formě ve formátu jpg.
• Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně

autorský a bude označen názvem.
• Snímek musí být pořízen na území města

Turnova.
• Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které ne-

souvisí s tématem „Zimní Turnov“, nebudou

u nich uvedeny požadované údaje nebo fotogra-
fie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním
nebo jinak pohoršujícím popiskem.

• Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjmení,
věk (rok narození) a adresu.

• Termín uzavření soutěže je 10. února 2017.
• Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutě-

žící organizátorovi výhradní licenci k užití foto-
grafií za účelem propagace města Turnova, a to
ke všem známý způsobům užití. Licence k užití
fotografie je poskytnuta bez časového, množ-
stevního a teritoriálního omezení. Licence se po-
skytuje bezúplatně. Organizátor není povinen li-
cenci využít.

• Snímky budou zaslány elektronickou poštou
s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ
– ZIMA.

• Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účast-
ník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů se zpracováním osob-
ních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem
zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostřed-
cích a na internetových stránkách. 

Své snímky se zimní tematikou zasílejte nejpoz-
ději do 10. února 2017 na e-mailovou adresu
a.supikova@mu.turnov.cz. 

Po ukončení soutěže vybere porota složená ze
zástupců Města Turnova a pozvaných odborníků
vítězné snímky, které budou odměněny věcnými
dary. 

Fotografie budou také zveřejněny na webových
a Facebookových stránkách města a dalších médiích.

Turnov vyhla‰uje zimní 
fotografickou soutûÏ
Turnov se v letošním roce ocitl pod bílou sněhovou pokrývkou. Zasněžené město tak vybízí k vytvoření zajímavé fotografie. 
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První lednový den roku 2017 byl v Turnově již tra-
dičně pořádán novoroční ohňostroj. 

Začátek roku připadl na neděli, která byla rozzá-
řena již devátým ročníkem ohňostroje pořádaného
městem Turnov v prostoru centrálního parkoviště
Na Lukách. Počasí je pro podívanou ohňostroje
zásadní a všichni máme v živé paměti dva roky
starý ohňostroj schovaný za mlhavými mračny.
Přes letošní vánoční svátky jsme se obávali inverzní-
ho počasí, avšak nový rok začal s jasnou oblohou.

S jasným nebem přišlo i mrazivé počasí, které
neodradilo velké množství obyvatel Turnova
a okolí. Začátek akce byl v 16.30 hodin a pro za-
hřátí se všichni rozpohybovali v rytmu kapely
Waldovy Matušky. Hudební vystoupení se usku-
tečnilo na pódiu, které i letos poskytla darem fir-
ma Dovosstrans. Starosta města Tomáš Hocke

společně s moderátorkou Evou Kordovou popřáli
všem přítomným vše nejlepší do nového roku 2017.

Malí návštěvníci také měli možnost vyměnit své
výtvarné dílko s vánoční tematikou za sladkou od-
měnu. Všechny výkresy s vyobrazením Ježíškovy
nadílky či zimních radovánek můžete vidět na tur-
novské radnici, kde jsou již vystaveny. 

Se sedmnáctou hodinou byl po společném od-
počítávání odpálen ohňostroj, který i v letošním
roce připravoval Zdeněk Pohl. Všichni přítomní
nadšeně sledovali velkolepou show, která by se
neobešla bez sponzorských darů místních firem,
které přispěly nemalými částkami. 

Děkujeme sponzorům a partnerům akce:
BusLine, a. s., Ontex CZ, s. r. o., Pivovar Svijany,
a. s., Final obaly, Trevos, a. s., Crytur, s. r. o.,
Grupo Antolin, s r. o., Kontakt s. r. o., Šroubárna
Turnov a. s., Zikuda, Vodohospodářské stavitel-
ství, Granát Turnov, Prima Kámen plus, s. r. o.,
Triáda, realitní kanceláře, Vianor – Pneuservis
Haloun, Autosklo Turnov.

Dále děkujeme Městské policii Turnov i Policii
ČR za zajištění bezpečnosti a Technickým služ-
bám Turnov za technické zabezpečení akce.

Rok 2017 byl odstartován ohÀostrojem

Setkání se starostou
odstartuje v Turnovû II. 
Starosta města Tomáš Hocke zve občany lokality
Turnova II. a Přepeřské na pravidelné setkání. 

Setkání proběhne ve středu 15. února 2017 od
17.00 hodin v jídelně na prvním stupni základní
školy Skálova v Alešově ulici. Hlavními tématy
setkání bude velký projekt Nádražní ulice a ob-
čanská vybavenost Turnova II. Přijďte podiskuto-

vat o problémech, které Vás trápí a ovlivnit dění ve
vašem okolí. 

VyuÏijte poradnu âOI
v Turnovû
Pracovníci České obchodní inspekce i v roce
2017 nabízí bezplatnou poradnu pro obyvatele
Turnova a spádových obcí. 

Poradna funguje v sídle obecního živnostenské-
ho úřadu sídlícího ve Skálově ulici čp. 72 v prvním
poschodí. Poradna bude k dispozici pravidelně kaž-
dou první středu v měsíci od 10.00 do 15.00 hodin. 

Termíny poradny: 1. února, 1. března, 5. dubna,
3. května, 7. června, 12. července, 2. srpna, 6. zá-
ří, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince 2017.

Mostek pfies Stebenku
je uzavfien
Odbor správy majetku Městského úřadu
Turnov informuje o uzavření mostu Na Házce
mechanickou zábranou. 

Most přes Stebenku je dlouhodobě určen pro
přesun výhradně pěších osob. Kontrola technic-
kého stavu mostku potvrdila, že je most bezpečný
pro užívání pouze pro chodce a nikoli pro doprav-
ní prostředky. Někteří řidiči však opakovaně nere-
spektují dopravní značení zákaz vjezdu, což se po-
tvrdilo i během kontrolní prohlídky mostu. Pro
dodržování místních pravidel a zabezpečení bez-
pečnosti pro pěší byly k mostu umístěny mecha-
nické zábrany v podobě betonových květníků. 
Děkujeme za pochopení.
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Mûsto Turnov vyhla‰uje
dotaãní programy
Správcem programových dotací je odbor škol-
ství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov.

• Podpora kultury z kulturního fondu města
Turnov 
– žádosti se podávají od 19. 1. 2017 do 14. 2. 2017 

• Podpora obnovy objektů nacházejících se na ú-
zemí městské památkové zóny města Turnov 
– žádosti se podávají od 19. 1. 2017 do 27. 2. 2017 

• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
a mimoškolních aktivit 
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017 do 5. 4. 2017 

• Podpora sportu ze sportovního fondu města
Turnov
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017 do 5. 4. 2017

• Podpora obecně prospěšné činnosti
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017 do 5. 4. 2017

Potřebné informace k dotačním programům jsou
zveřejněny na webové stránce města Turnov:
www.turnov.cz – sekce „Dotace města“ a dále na

úřední desce Města Turnov ve výzvách k předklá-
dání žádostí o dotaci.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Marková (ve-
doucí odboru školství, kultury, sportu), m.marko-
va@mu.turnov.cz , tel. 481 366 757.

V˘zva k údrÏbû zelenû
zasahující do profilu
chodníkÛ a komunikací
S vydatným sněžením je zde i doba, kdy je nut-
né provádět intenzivně zimní údržbu komuni-
kací a chodníků. 

Průjezd mechanismů, které zimní údržbu zajiš-
ťují, je na mnoha místech ztížen nejen odstavený-
mi vozidly, ale také větvemi stromů a keřů rostou-
cích v jejich blízkosti. Řada majitelů nemovitostí
sousedících s místními komunikacemi včetně
chodníků má vysazeny stromy a keře v těsné blíz-
kosti plotů. Dochází k prorůstání a přerůstání vět-
ví až do prostoru chodníků či komunikací. Porost
zasahující do profilu komunikace a chodníků zne-
možňuje výhled řidičům, ale i samotnou mecha-
nickou zimní údržbu. V některých případech ne-

jsou stroje schopny uklidit komunikace a chodní-
ky z důvodu skloněných větví, které znemožňují
průjezd. Menší větve techniku samotnou nebo je-
jich výstražná a signalizační zařízení poškozují. 

Z hlediska bezpečnosti chodců a řidičů, ale
i obsluhy technických služeb Vás žádáme o od-
stranění větví stromů a keřů, které zasahují ze
soukromých pozemků do místních a účelových
komunikací a chodníků, případně zastiňující do-
pravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení.
Prosíme také majitele, aby tuto údržbu na svých
pozemcích provedli v době vegetačního klidu
v termínu do 28. února 2017. 

Regulace nočního klidu je na úrovni zákona,
avšak stanovuje možnost zkrácení doby nočního
klidu prostřednictvím výjimky, kterou obce při-
jmou v textu obecně závazné vyhlášky. 

Noční klid může být narušován požádáním spole-
čenských akcí, oslav či jiných veřejných i neveřej-
ných aktivit. Novelizace zákona určuje, že omeze-
ní nočního klidu je možné pouze přijetím obecně
závazné vyhlášky na zasedání zastupitelstva měs-
ta. Z toho důvodu byla v říjnu 2016 přijata vyhláš-
ka o nočním klidu, která upravuje prozatím dva
výjimečné případy, kdy je možné zkrátit dobu noč-
ního klidu. Kulturní a společenský život je jednou
ze základních hodnot společenství občanů, a z to-
ho důvodu město Turnov nechce aktivity pořada-

telů po 22. hodině zcela tišit. Dle ústavního práva
ostatních občanů na klidný pokojný život se proto
dostatečně určitě a předvídatelně určí dny, které

naruší noční klid. Je nutné je vymezit konkrétním
datem (například 1. 1. 2017) nebo datovatelným
obdobím, kterým jsou například velikonoční svát-
ky či období od 5. 6. do 7. 6. 2017. Všechny akce
musí být nahlášeny s dostatečným časovým před-
stihem, aby bylo možné na zasedání zastupitel-
stva přijmout výjimku. 

V současné době připravuje město Turnov obec-
ně závaznou vyhlášku s výčtem aktivit, které mo-
hou noční klid narušit. Prosíme proto všechny
obyvatele a pořadatele společenských a dalších
akcí, aby své termíny posílali vedoucímu správní-
ho odboru panu Hovorkovi elektronickou poštou
na adresu z.hovorka@mu.turnov.cz do pátku 31.
března 2017. Formulář naleznete na webových
stránkách města Turnova.

Noãní Ïivot v Turnovû
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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.

Nový projekt výchovy ke čtenářství, který doplňuje
aktivity Klubu Matýsek a je realizován ve školním
roce 2016/2017 pod záštitou a ve spolupráci
s o.p.s. Celé Česko čte dětem a Zdravé město
Turnov a MA21.

Pilotně se jako první zapojily mateřská škola 28.
října Turnov a MŠ Zborovská Turnov. 

Tento projekt spojuje tři generace – děti, rodiče
a seniory. Byl vymyšlen, aby umožnil setkávání
nejmladší a nejstarší generace a posílil mezigene-
rační sdílení času, prostoru a předávání hodnot.
Pravidelnými činnostmi v rámci projektu se zave-
de tradiční a důležitý rituál předčítání do rodin
a pomůže dětem ve čtenářské a jazykové gramot-
nosti. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém
prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají
a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize,
jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. 

Projekt má svá pravidla a návaznost jednotli-
vých činností. Pohádková babička nebo dědeček
přijdou v dopoledních hodinách do konkrétní tří-
dy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dě-
tem pohádku v časovém rozmezí 5–10 minut.
Poté si bude s dětmi vyprávět, může si také malo-
vat nebo se podílet na dalších společných činnos-

tech. Na závěr své návštěvy předá dědeček či ba-
bička dětem krátkou pohádku natištěnou na A5,
kterou si děti vlepí do svého pohádkového bloku.
Ten pak přinesou domů a rodiče dostanou za do-
mácí úkol tuto pohádku dětem přečíst. Tímto ak-
tem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či
prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další
den pak přijde opět babička či dědeček do školky
a zeptá se dětí, o čem ta „domácí“ pohádka byla.
Za odměnu dostávají děti nálepky do pohádkové-
ho sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou ma-
lí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé
koláže. 

Na konci projektu, tzn. Na konci školního roku,
pak dětem zůstane jakási pohádková knížka ve
formě sešitu, kde budou mít spoustu krátkých po-
hádek i s autorskými obrázky či nálepkami. Ke
knize se děti mohou kdykoliv vracet, ať už ve škol-
ce nebo doma s rodiči při společném čtení.

Projekt Babiãka a dûdeãek do ‰kolky

Dûti jsou v pÛlce
‰kolního roku
Žákům a studentům na základních, středních
a základních uměleckých školách končí první
polovina školního roku 2016/2017. 

Pololetní vysvědčení se rozdává již ve čtvrtek
2. února 2017 a hned v pátek 3. února všechny če-
kají jednodenní pololetní prázdniny. 

Významným volnem pro děti a mládež školou
povinnou jsou jarní prázdniny v délce jednoho
týdne, které letos připadají na 20. až 26. února
2017. 

Zápisy budoucích 
prvÀáãkÛ 
Zápisy dětí do základních škol jsme byli do loň-
ského roku zvyklí provádět v lednu až v únoru
kalendářního roku. 

S rokem 2017 přišla změna vyplývající z novely
školského zákona, kdy dojde k posunu zápisů

k povinné školní docházce. Zápisy tak budou pro-
bíhat od 1. do 30. dubna 2017. Slavnostní zápis je
připraven na 4. dubna 2017 na všech základních
školách v Turnově.
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Ve středu 18. ledna se uskutečnila další beseda
v rámci Zdravého města a MA21 s místostarost-
kou Petrou Houškovou v Centru pro rodinu Ná-
ruč. Cílem setkání bylo představit rozsáhlá téma-
ta prorodinné politiky, sociálních služeb a školství. 

V úvodu setkání přítomné místostarostka přivíta-
la a seznámila je s plánovanými aktivitami nejen
investiční povahy. Na ZŠ Žižkova se do konce ledna
dokončily šatny pro žáky. Jedním z dlouhodobých
záměrů je rekonstrukce hygienického zázemí na
ZŠ Skálova, kde se děti dočkají nových toalet,
a postupná výměna oken. Již je schválena studie
rekonstrukce a přístavby mašovské školy, pro kte-
rou se bude v letošním roce připravovat projekto-
vá dokumentace a samotné zahájení realizace
stavby se plánuje na rok 2018. Kromě plánů byly
také zmíněny již hotové projekty, kterým je napří-
klad dokončená rekonstrukce ZŠ Skálova v Ale-
šově ulici, kterou čeká jen poslední úprava na za-
hradě. 

Dalším bodem besedy byly plochy na hraní pro
děti. Místostarostka představila plánované inves-
tice v parku u letního kina, kde by během letošní-
ho roku mělo vyrůst nové hřiště pro starší děti.
Hřiště s lanovými prvky a zabudovanými trampo-
línami je první etapou postupné rekonstrukce
prostoru městského parku. Plánovaná je další
úprava herních prvků v lokalitě nádraží, kde se
zcela odstraní hřiště „hrad“ a bude nahrazeno no-
vou herní plochou u základní školy. 

V herně centra se sešly maminky se svými malými
ratolestmi, aby diskutovaly s místostarostkou na
témata blízká vzdělávacím institucím. Na základě
změny vyplývající z novely školského zákona došlo
k posunu zápisů dětí k povinné školní docházce.
Do loňského roku probíhaly zápisy dětí od ledna
do února, v letošním roce budou zápisy probíhat
od 1. do 30. dubna. Zápis dětí do mateřských škol
připadně na 10. května 2017. Zastupitelstvo města
také schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou
stanovilo školské obvody mateřských škol. Vznikly

dva spádové obvody (pro území města Turnova
a pro území a ulice Mašova, Pelešan a Kadeřavce).

Závěr besedy věnovala místostarostka Houš-
ková tématu připravované změny v občanské vy-
bavenosti na Turnově II. Zájemce o toto téma po-
zvala na setkání se starostou Tomášem Hocke,
které proběhne 15. února v jídelně ZŠ Skálova
v Alešově ulici. Další vyjádření svého názoru
a ovlivnění tamní situace bude možné prostřed-
nictvím připravované ankety. Podrobné informa-
ce z besedy naleznete na webu města Turnova.

Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Novou formou zapojování veřejnosti do rozvoje
města je tzv. participativní rozpočtování, kdy oby-
vatelé města mohou rozhodovat o využití části
městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či
projektu v rámci Zdravého města Turnova
a MA21.

Pro rok 2017 zastupitelstvo města vyčlenilo na
participativní projekty investičního charakteru
200 000 Kč. 

Charakter projektu s názvem Můj projekt pro
Turnov a jeho kritéria:
• Investiční projekt ke zkvalitnění veřejného pros-

toru
• Realizace na veřejném prostranství nebo ve ve-

řejně přístupné budově
• Na pozemku, v budově ve vlastnictví města

• Respektující finanční limit
• Realizovatelný do 10 měsíců
• Je proveditelný, realizace neodporuje zákonům,

územnímu plánu, strategickému plánu, ani dal-
ším rozvojovým koncepcím města

• Projekt přispěje občanům města

Do 1. března 2017 je možné podat zpracovaný ná-
vrh projektu na předepsaném formuláři. Je ne-
zbytné splnit podmínky ve schválené metodice.
K žádosti je nutné přiložit seznam 30 podporova-
telů a rozpočet projektu. 

Kontaktní osoba pro podávání žádostí je mís-
tostarostka Mgr. Petra Houšková, e-mail: p.hous-
kova@mu.turnov.cz, telefon: 730 815 711. 

Jak vypadá celý proces: 

Další potřebné informace včetně metodiky
a formulářů naleznete na webových stránkách
www.turnov.cz v sekce Zdravé město Turnov
a MA21 pod záložkou Participativní rozpočet. 

MÛj projekt pro Turnov 2017

V Náruãi se diskutovalo s místostarostkou
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Na Turnovsku byla
stanovena cena vody 
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady
sdružení VHS Turnov 20. prosince 2016, a to
jako výstup z opakovaného projednávání. 

Úpravy jsou stanoveny pro města Turnov,
Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice,
Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami
a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice,
Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný,
Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Se-
mil, Chuchelna a Benecko. 

1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst ceny je schváleno
1,89 % u vodného a o 4,69 % u stočného. Mezi-
roční nárůst celkové ceny vodného a stočného je
3,24 %. 

2. Celková cena (m3) pro rok 2017
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 46,96
Kč a stočné na hodnotu 44,61 Kč. Celková součto-
vá cena vodného a stočného činí 91,57 Kč.
Meziroční nárůst celkové ceny představuje
2,87 Kč, a to z 88,70 Kč v roce 2016. 

Celková cena vodného a stočného včetně zapo-
čítání DPH je pak stanovena na výši 105,30 Kč,
z toho je vodné 54 Kč a stočné 51,30 Kč.

3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním
řízení společného svazku, která byla uzavřena me-
zi městy a obcemi v roce 2015. Finální návrh ceny
byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje
sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladi-
na je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastní-
kovi – Severočeské vodárenské společnosti

Jsme přesvědčeni, že díky dalšímu nárůstu ceny
vodného a stočného pro rok 2017 naplníme stano-
vené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele,
organizace i firmy zabezpečena ze strany provo-
zovatele majetku i nadále dodávka pitné vody i čiš-
tění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také ze-
jména ve vysoké kvalitě. Ing. Milan Hejduk, 

předseda Rady sdružení VHS Turnov

Další zdůvodnění úprav cen a další informace o čin-
nostech VHS můžete nalézt na webových strán-
kách www.vhsturnov.cz nebo na webových strán-
kách města Turnova. 

Turnov je v kategorii C 
Zdrav˘ch mûst
Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě
Zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost
v projektu Turnov – Zdravé město a místní
Agenda 21. 

Obyvatelé Turnova často ani nevědí, že patříme
do Zdravého města. Aktivity, které se v Turnově
dějí, jsou však standardizované sítí Zdravých
měst a programem místní Agenda 21, která
zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do
praxe. 

Díky účasti a spolupráci veřejnosti a také orga-
nizací v Turnově Vás s radostí informujeme, že
město Turnov postoupilo do vyšší kategorie hod-
nocených měst. 

Děkujeme Vám všem, kteří se podílíte a pomá-
háte formovat naše město. 

ãtvrtek 16. února 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Finanční správa ČR informuje poplatníky daně
z nemovitých věcí o nové službě, a to zasílání úda-
jů pro placení daně e-mailem. 

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa
České republiky umožní v rámci klientského pří-
stupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít
nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. 

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro pla-
cení daně e mailem, obdrží každoročně před splat-
ností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu
na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze
zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro pla-
cení daně ve formátu pdf. 

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na
dané zdaňovací období musí být Žádost poplatní-
kem podána správci daně nejpozději 15. března

zdaňovacího období. Údaje pro placení daně bu-
dou zasílány poplatníkovi daně automatizovaně
jedním e-mailem pravidelně každý rok do doby,
než poplatník ukončí nebo zruší toto zasílání pro-
střednictvím několika možností. 

Více informací naleznete na webových stránkách
www.financnisprava.cz v sekci Daň z nemovitých
věcí.

Zasílání údajÛ k placení danû z nemovit˘ch
vûcí se zjednodu‰uje


