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Komise pro občanské záležitosti  

9. leden 2017 (1. jednání v roce) 
  

Přítomni: Fričová, Dudová, Ducháč, Janák, Meixnerová, Rakoušová, Šupíková, Zajíčková, 

Houšková, Chlupová, Čejková, Kordová 

 

Nepřítomni: Černý, Adamová, Kocourová, Landrová, Zárybnický 

 

Omluveni: Černý, Adamová, Landrová, Kocourová, Zárybnický 

 

Komise je usnášeníschopná.  

 

Program: 

1) Rozdělení jubileí 

2) Informace z radnice 

3) Pozvánky 

4) Podněty, stížnosti 

 

Přivítání členů proběhlo předsedkyní komise Evou Kordovou.  

 

1) Rozdělení jubileí 

 

 

 

 

2) Informace z radnice 

- je schválený rozpočet na rok 2017  

- Největší investiční akce je zahájení rekonstrukce nového úřadu ve Skálově ulici 

(rekonstrukce do konce roku 2018) 

- Městská policie sídlící v budově čp. 466 bude po dobu rekonstrukce 

přestěhovaná do mobilních buněk 

- budova čp. 72 se bude přestavovat na horolezecké muzeum 

- vítání občánků bude přesunuto na OHŠ (prostor Muzea Českého ráje U Sasíků 

již nebude možné využívat na společenské akce) 

- v roce 2017 se připravuje možná rekonstrukce divadla, prozatím se jedná o 

projektu s architektem Pleskotem a Lábusem 

- připravuje se rozšíření a stavební práce pasáže u radnice 

- do léta 2017 má vzniknout nové hřiště pro starší děti v městském parku u letního 

kina 

- plánují se velké investice na hradě Valdštejn (dokončení oprav krovu, prostor 

před hradem, most, zabezpečovací systém, fasáda na kapli) 

- je připravené zasíťování dalších pozemků na Hruštici 

- ZŠ Skálova – rekonstrukce hygienického zázemí a současně s tím bude probíhat 

rekonstrukce oken 

- do konce ledna by měly být dokončeny šatny v ZŠ Žižkova 

- připravuje se oprava střech na DPS v Žižkově ulici 

- v rozpočtu se také počítá s opravou stoupaček v DPS Výšinka 

- připravuje se 5. etapa rekonstrukce sídliště u nádraží ve Studentské ulici (v 

závislosti na úspěšnost čerpání dotace) 
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- bude se opravovat Pekařova ulice, chodník za Billou, a další komunikace a 

chodníky 

- v areálu Maškovy zahrady by se mělo rozšiřovat občerstvení v části koupaliště 

- rozbíhá se komunikace ohledně uhelných skladů u nádraží 

- SŽDC přidala na základě podnětů od občanů a ze strany města lavičky na 

turnovském nádraží 

- Začíná intenzivní jednání o občanské vybavenosti Turnova II. (hřiště „hrad“ by 

měl být na jaře zdemolován a začne se budovat nová herní plocha) 

- Městský architekt B. Šonský bude ve své funkci pro město Turnov bude končit 

(město hledá nového městského architekta) 

- Město Turnov postoupilo do kategorie C v rámci Zdravého města a MA21 

 

3) Pozvánky 

 

10. 1. Večer Na Sboře – putování do Santiaga de Compostela 

11. 1. Vernisáž výstavy Mikroregion v galerii U Zlatého beránka 

11. 1. O literatuře s Milošem Urbanem v kavárně KUS 

17. 1. Popírání Šoa/holocaustu 

19. 1. Putování po Číně (klub aktivních seniorů) 

23. 1. – 1.2. Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů 

25. 1. Den otevřených dveří Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná 

škola  

26. 1. Koncert ve škole (41. Pokračování cyklu koncertů v sále ZUŠ) 

27. 1. Městský ples v KC Turnov 

28. 1. Valná hromada Rodáků Turnov 

3. 2. Babička a dědeček do školky 

4. 2. Ples ZUŠ Turnov – 2. Reprezentační ples v KC Turnov 

13. 2. Cestování Pobaltím (klub aktivních seniorů) 

27. 2. Bali, ostrov zážitků v pobočce knihovny na ZŠ Skálova v Alešově ulici 

28. 2. Večer Na Sboře – autorský večer Martina Hyblera 

 

4) Podněty, stížnosti 

- Situace na Koňském trhu – prozatím nenastal žádný pozitivní pokrok – město 

dle vyjádření vlastníka pozemků není lukrativním partnerem 

- Vyhláška na omezení zábavní pyrotechniky na území Turnova – diskuse a 

hlasování komise se shodla a odhlasovala podporu na vytvoření městské 

vyhlášky (hlasování proběhlo: 12 pro 0 proti 0 zdrželi se) 

- Úklid chodníků – hlavně k nemocnici a dalším strategickým místům v Turnově 

 

 

Usnesení č. 1/2017 

Komise pro občanské záležitosti navrhuje RM, aby vznikla nová vyhláška na omezení 

zábavní pyrotechniky na území města Turnov. Komise pro občanské záležitosti 

schvaluje omezení užití zábavní pyrotechniky minimálně v průběhu vybraných dnů.  

 

Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdrželi se 

 

 

Další komise: pondělí 27. února 2017 ve 14:00 hodin. 
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Zapsala: Ing. Anna Šupíková 

 

 

 

 

Ověřila: Eva Kordová 


