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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2018

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 pfiedchozím 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, Pavel Charousek, Klára Preislerová, Odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ.

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 2018. Protože lepší než koule je návrh roz-
počtu města pro rok 2018, tak se Vás pokusím se-
známit s plánovanými akcemi. 

V roce 2018 budeme stavět spíše z povinnosti ke
komunikacím a dalšímu majetku města, méně pro
radost. To bude spojeno s dopravními omezeními
a potřebnou mírou tolerance a trpělivosti. Po-
měrně velké množství projektů je vázáno na do-
tační tituly. Mohu jmenovat rekonstrukci učeben
a nové výtahy v základních školách, chodníky
v Mašově či nový objekt Fokusu ve Skálově ulici,
Asi tou největší bude stále stavba druhé radnice
v bývalém objektu sirotčince ve Skálově ulici.
Uvidíme, jak se vyvine soutěž na dodavatele
Rekonstrukce a dostavby ZŠ Mašov. Ta by pak by-
la asi druhou největší stavbou města.

Z komunikací se pokusíme opravit kousek
chodníku na sídliště Výšinka, silnici na Bukovině
Na Hranici, zřídit výhybny na silnici mezi Dlasko-
vým statkem a Loužkem, opravit slibovaný chod-
ník v Alešově ulici, postavit přechod a nové auto-
busové zastávky u Žluté ponorky, dodělat chodník
a veřejné osvětlení v Pekařově ulici, chodník a ve-
řejné osvětlení v Aleji legií, opravit cestu v parku
u letního kina po stavbě horolezecké expozice.
Dojde k opravě schodiště u TSC a posledního
chodníku v sídlišti U Nádraží. Když nám budou
přát dotační tituly, mohli bychom vybudovat
chodník v Sobotecké ulici směrem na Kalužník či

Zámûry vedení mûsta v roce 2018
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chodník ze Sobotecké ulice na mašovskou náves.
Budou zahájeny práce na Nádražní. Zasíťujeme
další lokalitu pro stavbu rodinných domů na
Hruštici. Mělo by rovněž proběhnout rozšíření
ploch kompostárny. Možná dojde i na autobuso-
vou zastávku u Lidlu. Společně s Vodohospo-
dářským sdružením Turnov pak budeme realizo-
vat opravu Přemyslovy ulice. 

Z oprav městských objektů bychom měli zahájit
výměnu oken na ZŠ Žižkova, pokračovat ve výmě-
ně oken na ZŠ Skálova a v opravě části fasády na
objektu gymnázia. Domov důchodců Pohoda by
se měl dočkat nové kotelny. Dojde k otevření nové
pobočky knihovny na turnovském nádraží. V byto-
vém fondu bychom měli zahájit další opravy měst-
ských bytů, výměn oken v Bezručově čp. 1054
a 1055, zateplení střechy v DPS Granátová, výměn
ležatých rozvodů a snad i části oken v DPS Žižkova.

Obdrželi jsme dotaci na vybudování fotbalové-
ho hřiště s umělou trávou na místě bývalého
„škváráku“, snad tedy bude do podzimu 2018 ho-
tovo. Budeme pokračovat v opravách městských
sportovišť, rekonstrukce běžeckého oválu na Tur-
nově 2 a fotbalových šaten. 

Z drobných památek bychom rádi opravili další
část hřbitovní zdi a fasády hřbitovní kaple v Pele-
šanech, v případě dotace i další část hřbitovní zdi
u kostela Narození Panny Marie. Vyměnili další
část oken na historické radnici. Na hradě Vald-
štejn bychom rádi za přispění dotace opravili terasu
nad biliárovým sálem a střechu na vstupní bráně.

Vodohospodářské sdružením Turnov s kofinan-
cováním ze strany města a hlavně SFŽP bude v ro-
ce 2018 budovat dvě klíčové stavby a to kompletní
rekonstrukci úpravny vody v Nudvojovicích včet-
ně zabezpečení vrtů proti povodni a rekonstrukci
vodovodních řadů na Vesecku včetně nového nad-
zemního vodojemu v Ohrazenicích. Také se pustí-
me do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních
řadů v Nádražní ulici v úseku Hotel Beneš až
Ohrazenice. Za námi by měl nastoupit Liberecký
kraj s kompletní rekonstrukcí této komunikace
včetně navazující rekonstrukce silnice II/610
z Turnova na hranici kraje.

Ve spolupráci s Libereckým krajem bude prove-
dena rekonstrukce Palackého ulice. Zde dojde
k náhradě kostek za tichý asfalt v jízdních pruzích.
Kostky zůstanou tak pouze v parkovacích záli-
vech. V rámci projektů životního prostředí by-
chom rádi provedli sadovnické úpravy v Pekařově
ulici, v Aleji legií, u chodníku na Kamenec či par-
čík u autobusového nádraží.

Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt
dostavby divadla, projekt Alzheimer centra, pro-
jekt opravy pasáže radnice či studie nové městské
knihovny. O desítkách až stovkách drobných
oprav a úprav se nezmiňuji, protože se stávají sa-
mozřejmostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2018.
Do roku 2018 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

Jana Svobodová
Co nás čeká v roce 2018, v roce oslav 100. výročí
vzniku republiky.

Čeká nás čtvrtý rok volebního období současné-
ho zastupitelstva, které připravilo další investiční
akce, opět se v Turnově bude budovat ve všech ob-
lastech. Již se pracuje na přestavbě bývalého sirot-
čince ve Skálově ulici na druhou budovu městské-
ho úřadu. Hned zkraje roku se budeme zabývat
podzemními kontejnery na tříděný odpad, vytipo-
vána jsou dvě místa – parkoviště U Raka a prostor
u obchodu Billa u nádraží. Turnovské odpadové
služby se chystají rozšířit plochy kompostárny na

Malém Rohozci. Pokračovat budou rekonstrukce
na městském hradě Valdštejn s pomocí dotace mi-
nisterstva kultury a Libereckého kraje. Letos se
plánuje obnova terasy nad biliárním sálem a ob-
nova střechy a krovů vstupní brány. Hrad Vald-
štejn se v loňském roce těšil velké návštěvnosti,
zaznamenal nárůst o více než 5 tisíc návštěvníků.
Od jara se budou opravovat krajské komunikace,
určitě Palackého, chystá se i Nádražní ulice, obě
tyto rekonstrukce bohužel znepříjemní průjezd
městem. Také se bude opravovat ulice Přemyslova.
Chystají se velké vodohospodářské akce podpoře-
né dotacemi Státního fondu životního prostředí.
Posunout dál se budeme snažit velké projekty jako
je dostavba městského divadla, bytové domy v uli-
ci 5. května a přístavba Domova důchodců Poho-
da. Neméně významné jsou investice do základ-
ních škol, ať už je to kompletní rekonstrukce školy
v Mašově nebo výměna oken a oprava střechy na
velkých školách. Ze sportovních investic se chystá
stavba fotbalového hřiště s umělou trávou za při-
spění dotace ministerstva školství a města.
Pokračovat budeme v projektech, které vyžadují
delší přípravu, jako je pokračování Greenway Jizera
z Turnova do Svijan. 

Na podzim se budou konat komunální volby,
kde my, zastupitelé, budeme podrobeni hodnoce-
ní občanů. Myslím, že se mám toho povedlo hod-
ně a v Turnově jsou investice vidět.

Přeji všem úspěšný rok a pevné zdraví.
Jana Svobodová
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Petra Hou‰ková
2018 – Rok výročí vzniku republiky v Turnově

Rok 2018 znamená pro Českou republiku mno-
ho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým ak-
cím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968
patří neodmyslitelně k významným milníkům na-
ší historie. 28. října 2018 nás čeká výročí vzniku
samostatného Československa. Uběhne přesně
100 let od chvíle, kdy byla vyhlášena pro národy
bývalého Rakouska-Uherska samostatnost! V ten
den se začala psát nová kapitola našich dějin.
V Turnově rok 2018 tradičně zahájíme novoroč-
ním ohňostrojem. 

Připomínce vzniku republiky bude věnován
městský ples 16. 2., Den vítězství 4. 5., vrcholem
bude oslava svátku 28. října, jehož součástí bude
slavnostní večer na Střelnici za účasti Podkrko-
nošského symfonického orchestru. Na mimořád-
nou kulturní akci ke vzniku republiky se můžeme
těšit v červnu v rámci festivalu Dvořákův Turnov

a Sychrov, kdy by měla v turnovském divadle vy-
stoupit operní pěvkyně Gabriela Beňačková. Co
nás čeká dále – v červnu by měl být k vidění na tur-
novském nádraží ojedinělý Legiovlak a proběhne
Všesokolský slet. Na září plánujeme setkání part-

nerských měst. Děti v našich základních školách
oslovíme soutěží s futurologickým tématem.
Tematicky k výročí republiky připravují své pro-
gramy na příští rok Muzeum Českého ráje,
Městská knihovna A. Marka, Turnovské památky
a cestovní ruch i další organizace. U příležitosti vý-
ročí republiky bude vydána reedice publikace
o Turnovu. Mnoho zajímavých tematických akcí
pro veřejnost připravuje i Liberecký kraj, který vý-
ročí využije k představení regionální historie. Jeho
putovní výstava, mapující vybrané historické mo-
menty posledních sta let spjaté s naším regionem,
bude ke zhlédnutí rovněž v Turnově. Za pozornost
bude určitě v roce 2018 stát i výročí dvou turnov-
ských škol – gymnázia a ZŠ Skálova. Jménem
vedení města srdečně zvu na připravované akce
a věřím, že nás čeká rok bohatý na vzpomínky, za-
jímavý na akce a otevřený pro nové smysluplné
skutky.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018
přeje Petra Houšková.

Poplatek 
za komunální 
odpad v roce 2018
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozor-
ňuje občany, že pro rok 2018 činí poplatek za
svoz komunálního odpadu 660 Kč za osobu a rok,
občané ho mohou uhradit na těchto místech:

1/ Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, kancelář č. 202 ne-
bo č. 209 a to ve dnech pondělí a středa 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 uplatnit a před-
ložit 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. 2018.

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: tel. č.: 481 366 214,
e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, 
– Zdeňka Salačová: tel. č.: 481 366 202,
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, 

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 po-
tvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2017, na-
leznete na internetových stránkách města Turno-

va v sekci životní prostředí – pytlový sběr třídě-
ných odpadů a o tuto částku Vám bude ponížen
poplatek v roce 2018 (jedná se o úlevu uvedenou
v souboru za měsíc říjen 2017). 

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 vyřizuje odbor životního prostředí
tel. č.: 481 366 161 (pí. Sedláková).

Zdeňka Salačová, 
finanční odbor 
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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.

Městský úřad Turnov zavedl ve svých budovách
další možnou formu úhrady. 

Město Turnov se dlouhodobě snaží rozšiřovat
množství služeb Městského úřadu Turnov. Obyva-
telé České republiky dávají stále častěji přednost
platbě kartou před hotovostí. Na základě podnětů
od obyvatel přistoupilo Město Turnov k anketní-
mu šetření pro zjištění zájmu o tento druh platby.
Na webových stránkách města probíhalo od břez-
na 2017 hlasování, jehož výsledky ukázaly, že
74 % respondentů preferuje tuto bezhotovostní
formu úhrady. Po tomto kroku byl zahájen proces
pro pořízení a zprovoznění platebních terminálů
na jednotlivých odborech městského úřadu. 

Platební terminály byly pořízeny od společnosti
ČSOB, u které má Město Turnov vedený svůj ban-
kovní účet. Činnost devíti platebních terminálů

prošla dvouměsíčním zkušebním provozem, bě-
hem kterého se dořešily poslední technické detai-
ly. Od prosince 2017 je možné na všech budovách
Městského úřadu Turnov využít úhrady platební
kartou.

V současné době je možné na Městském úřadě
Turnov platit všechny správní poplatky, mezi kte-
rými jsou například poplatky za uskutečnění sva-
tebního obřadu, poplatky související s vydáváním
dokladů, správní poplatky na odboru dopravy či
na obecním živnostenském úřadě. Kromě poplat-
ků je možné využít platby kartou na úhradu pokut,
nákladů řízení nebo běžné místní poplatky, mezi
kterými je poplatek za zábor prostranství, ze psů
či za svoz komunálního odpadu.

Na Mûstském úfiadu Turnov mÛÏete platit kartou

Mûsto Turnov vyhla‰uje
dotaãní programy
Správce programových dotací, odbor školství,
kultury a sportu Městského úřadu Turnov, in-
formuje o vyhlášených dotacích pro rok 2018.
• Podpora kultury z kulturního fondu města
Turnov 
Žádosti se podávají od 8. 1. 2018 do 16. 2. 2018. 

• Podpora obnovy objektů nacházejících se na
území městské památkové zóny města Turnov 
Žádosti se podávají od 8. 1. 2018 do 28. 2. 2018. 

• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mlá-
dež a mimoškolních aktivit 
Žádosti se podávají od 8. 1. 2018 do 28. 2. 2018. 

• Podpora sportu ze sportovního fondu města
Turnov
Žádosti se podávají od 8. 1. 2018 do 16. 2. 2018.

• Podpora činnosti sportovních spolků
Žádosti se podávají od 2. 1. 2018 do 10. 1. 2018.

• Podpora obecně prospěšné činnosti
Žádosti se podávají od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.

• Podpora zahraniční spolupráce
Žádosti se podávají od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.

• Fond na podporu sociální oblasti Města
Turnova
Žádosti se podávají od 15. 2. 2018 do 5. 3. 2018.
Správce dotace je odbor sociální věcí Městského
úřadu Turnov.

• Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů
Žádosti se podávají od 5. 3. 2018 do 30. 4. 2018.
Správce dotace je odbor správní Městského úřadu
Turnov.

Potřebné informace k dotačním programům jsou
zveřejněny na webové stránce města Turnova
v sekci Dotace města a dále na úřední desce Města
Turnov ve výzvách k předkládání žádostí o dotaci.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Marková (vedou-
cí odboru školství, kultury, sportu), e-mail:
m.markova@mu.turnov.cz , tel. 481 366 757.

Turnov je i nadále
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 města 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 České republiky a programem místní
Agenda 21, která zavádí principy trvale udržitel-
ného rozvoje do praxe. Za své aktivity postoupilo
Město Turnov do kategorie C mezi hodnocenými
městy již v minulém roce. Díky spolupráci aktiv-
ních obyvatel a také organizací v Turnově Vás s ra-
dostí informujeme, že si svou kategorii C Turnov
i v letošním roce udrželo. 

Děkujeme Vám všem, kteří se podílíte a pomá-
háte formovat naše město.
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Město Turnov srdečně zve milovníky tance, hudby
a dobré zábavy na Městský ples. 

Již 9. ročník se uskuteční v pátek 16. února 2018
od 20.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra
Střelnice. V průběhu roku 2018 budou v Turnově
probíhat připomínkové akce k výročí vzniku re-
publiky a městský ples by měl tento rok oslav za-
hájit. Těšit se můžete na pestrý kulturní program
či bohatou tombolu. 

K tanci a poslechu bude hrát Orchestr Ladi-
slava Bareše. Výtěžek 9. ročníku plesu bude pou-
žit na podporu setkávání dětí a mládeže se seniory
a jejich společných aktivit na Oddělení následní
péče v turnovské nemocnici a v Domově důchod-
ců Pohoda. 

Předprodej vstupenek byl již zahájen a vstupen-
ky jsou k dispozici na recepci Kulturního centra
Turnov v jeho provozních hodinách. 

Těšíme se na Vás.

Mûstsk˘ ples odstartuje akce k v˘roãí vzniku republiky

Mûstskou kroniku
zdobí obrázek 
turnovské Ïákynû
V Turnově se stalo již tradicí, že městskou kro-
niku obohatí kresba žáků turnovských základ-
ních škol. Soutěžní obrázky žáků zdobí také
turnovskou radnici. 

Každý rok osloví kronikářka žáky jedné základ-
ní školy, aby namalovali obrázky o Turnovu. Ze
všech výtvorů zaslaných do soutěže je vybrán je-
den, který zdobí titulní stranu turnovské kroniky.
V roce 2017 byli osloveni žáci ze ZŠ Mašov, aby se
podíleli na dokončení kroniky za rok 2016.
Všechny přijaté obrázky byly vyhodnoceny, a jako
vítězný byl vybrán obrázek Jany Pokorné z 1. roč-
níku Základní školy Mašov (v současném školním

roce žákyně 2. ročníku). Autorka vítězné kresby
byla odměněna starostou města Ing. Tomášem
Hockem a městskou kronikářkou Mgr. Alžbětou
Kulíškovou.

Všechny soutěžní obrázky jsou vystaveny na
radnici od 8. prosince 2017 do 12. ledna 2018. 

Kronika jako významný doklad o životě v Tur-
nově, v kraji i ve světě obsahuje zápis o nejdůleži-
tějších událostech jednotlivých oblastí života měs-
ta i jeho obyvatel. Kronika města Turnova byla
v minulosti již několikrát oceněna: v roce 2010
a v roce 2017 byla shodně ohodnocena na druhém
nejlepším místě v kraji a v roce 2013 získala do-
konce první místo v kategorii obcí nad 2 000 oby-
vatel v soutěži kronik obcí a měst, kterou vyhlašu-
je Liberecký kraj. 

Kroniku města vede Mgr. Alžběta Kulíšková,
vedoucí oddělení historických sbírek Muzea Čes-
kého ráje v Turnově a fotografickou přílohu kroni-
ky zajišťuje Pavel Charousek. 

Martina Marková, 
odbor školství, kultury a sportu

Turnov je vysoko
v Ïebfiíãku Indexu
participace 
Zdravé město Turnov se zúčastnilo analýzy,
která hodnotila aktivity měst ve vztahu k zapo-
jování veřejnosti, komunikaci a transparent-
nosti. Turnov se umístil na krásném 17. místě
mezi stovkou největších měst České republiky. 

Index participace, který zpracovala D21, je vý-
sledkem zkoumání 21 indikátorů, které jsou mezi
sebou propojeny a pokrývají 3 oblasti v 6 kategori-
ích (transparentnost, komunikace, zapojení, in-
kluze, implementace, evaluace). Do pilotního
projektu analýzy obcí se zapojilo 101 největších
měst s obyvateli nad 10 tisíc obyvatel, kdy byly
hodnoceny aktivity v období od 1. ledna 2015 do
31. prosince 2016. 

Město Turnov získalo 54 bodů a umístilo se tak
na 17. místě mezi městy nad 10 tisíc obyvatel.
Stejný počet bodů obdržela například Třebíč nebo
Praha 7. Pomyslným vítězem se v žebříčku měst
stala Praha 10 se 71 body a hned za ní skončily Ří-
čany s 68 body.

Z podrobných výsledků, které jsou dostupné na
webových stránkách města Turnova, je patrné, že
Turnov získal téměř maximum možných bodů
v oblasti otevřenosti. Zde se zkoumala transpa-
rentnost například rozpočtu, dostupnost informací
o dotacích, grantů, veřejných zakázek či jednání
zastupitelstva. Oblast otevřenosti dále zkoumala
tradiční i digitální komunikační kanály. Druhou
zkoumanou oblastí bylo zapojení veřejnosti.
Ačkoli výsledky Turnova byly nadprůměrné, tak
od roku 2017 využívá město další možnosti zapo-
jování obyvatel do dění, a to konáním participativ-
ního rozpočtování. Poslední zkoumanou oblastí
byla realizace, ve které se zkoumala četnost a pro-
centuální podíl zúčastněných obyvatel. Zde by-
chom rádi poděkovali všem aktivním občanům
Turnova, jejichž činnost a zpětná vazba umožňuje
Městu Turnov rozvíjet naše okolí.Vítûzn˘ obrázek Jany Pokorné
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Majitelé psÛ by nemûli
zapomenout na roãní
poplatek
Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2018.

Poplatníkům nejsou rozesílány složenky.
Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, kancelář číslo 202. A to v pon-
dělí 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 správ-
ně zaúčtována. Tento variabilní symbol je možné
používat i pro následující roky při platbách trva-
lým příkazem převodem z bankovního účtu. Včas
nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu

je důchod 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč

• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak
3 samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje
o polovinu příslušné sazby.

Hlá‰ení o produkci 
a nakládání s odpady 
za rok 2017
Městský úřad Turnov odpor životního prostředí u-
pozorňuje původce odpadů a oprávněné osoby,
kterým za rok 2017 vznikla ohlašovací povinnost,
že dle zákona o odpadech je nutné nejpozději do
15. února 2018 podat roční hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení se podává, stejně jako v předchozích le-
tech, elektronicky prostřednictvím ISPOP – Integ-
rovaného systému plnění ohlašovacích 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 kalendář-
ní rok. Oprávněné osoby podávají hlášení vždy,
pokud v daném roce nakládají s odpadem, bez o-
hledu na jeho množství. 

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

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (tel.
481366157). Manuály a návody pro registraci
subjektu a podávání hlášení jsou dostupné na in-
ternetové adrese www.ispop.cz, pod odkazem
„Jak podat hlášení“.

Odbor životního prostředí

ãtvrtek 25. ledna 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov informuje o aktivitách, které byly realizo-
vané během podzimních dnů. 

Úprava prostranství v okolí bytov˘ch
domÛ v ulici 5. kvûtna a Husova
Před bytovými domy č. 1359 a 1360 byl dle pro-
jektové dokumentace vysazen pás růží, který byl

doplněn okrasnými travinami. Cena realizace:
117 390 Kč včetně DPH

Obnova zelenû v ulici Josefa ·trégla
V ulici Josefa Štrégla bylo přistoupené k výměně
zbývajících akátů, které na stanovišti neprospero-
valy, za hlohy. Stávající trávník v rabátkách byl na-
hrazen výsadbou půdopokryvných keřů pámelní-
ků. Cena realizace: 64 802 Kč včetně DPH

Projekt fie‰ení zelenû v ulici Aleji Legií
Výsadba stromů kolem autobusové zastávky, kde
byly vysazeny 4 lípy velkolisté. Cena realizace:
35 880 Kč včetně DPH

Úprava prostranství pfied bytov˘m domem
v ÎiÏkova ulici
Herbicidní postřik plochy a následné založení par-
kového trávníku ve svahu, výsadbě skalníku u chod-
níku. Cena realizace: 10 696 Kč včetně DPH

O‰etfiení stromÛ na Mariánském hfibitovû
Na Mariánském hřbitově probíhalo ošetření pyra-
midálních dubů. Cena realizace: 101 519 Kč včet-
ně DPH

Mechanizovaná v˘sadba cibulovin
Výsadba v ulici Skálově (před domem Na Sboře),
u kruhové křižovatky ulic Nádražní, Bezručova,
Palackého a v parčíku u Billy. Cena realizace:
91 953,95 Kč včetně DPH

Náhradní v˘sadba stromÛ
V ulici Přepeřské byly vysazeny 2 lípy řapíkaté, na
sídlišti v ulici Dělnické byly vysazeny 2 katalpy
trubačovité a třešňová alej na Bukovině byla dopl-
něna o 4 třešně ptačí. Cena realizace: 56 216 Kč
včetně DPH

Miloslava Šípošová
odbor životního prostředí

Na podzim probíhaly v Turnovû úpravy zelenû


