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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 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.

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

Participativní rozpočet je forma zapojování veřej-
nosti do rozvoje města. Obyvatelé města mají
možnost vymyslet svůj vlastní projekt investiční-
ho charakteru, který zkvalitní veřejný prostor
města. 

Kromě prvotního nápadu něco vybudovat,
opravit či pořídit sami obyvatelé města rozhod-
nou, který z podaných projektů bude uskutečněn.
Realizace projektu dle pravidel participativního
rozpočtu musí být do konce roku 2018.

Charakter projektu s názvem MÛj
projekt pro Turnov a jeho kritéria:
• Projekt ke zkvalitnění veřejného prostoru
• Realizace na veřejném prostranství nebo ve ve-

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

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

územnímu plánu, strategickému plánu, dalším
rozvojovým koncepcím města

• Projekt přispěje občanům města
• Roční provozní náklady projektu nesmí přesáh-

nout 10 % z celkové částky projektu 

Pfiedkladatel: 
Předkladatelem může být obyvatel s trvalým byd-
lištěm v Turnově starší 16 let. 

Předkladatel musí současně s návrhem předložit
seznam min. 30 podporovatelů s trvalým bydliš-
těm v Turnově. Předkladatel podá pouze 1 projekt.
Jeden podporovatel může podepsat více návrhů. 

âástka:
• 300 000 včetně DPH, minimální náklady projek-

tu nesmí být menší než 75 000kč včetně DPH.
Maximální částka zahrnuje prostředky na reali-
zaci i přípravu záměru (např. zpracování projek-
tové dokumentace). Předkladatel si musí ověřit
reálnost rozpočtu před podáním projektu.

• Pokud předkladatel zajistí další finanční podpo-
ru z jiných zdrojů, mohou celkové náklady pře-
sahovat stanovenou výši o tento příspěvek.
Předkladatel je povinen písemně doložit poskyt-

MÛj projekt pro Turnov 2018 
Po úspěšném prvním ročníku Město Turnov vyhlašuje Můj projekt pro Turnov 2018. 
Pro rok 2018 Zastupitelstvo města Turnova vyčlenilo na participativní projekty investičního
charakteru 300 000 Kč. 
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Mûsto Turnov vyhla‰uje 
dotaãní programy

Správcem programových dotací odbor sociál-
ních věcí Městského úřadu Turnov informuje
o vyhlášených dotacích na rok 2018. 

Podpora sociální oblasti Města Turnova
• žádosti se podávají od 15. 2. 2018 do 5. 3. 2018 
• dotace se poskytují na podporu sociální oblasti

pro aktivity v oblastech: rodiny s dětmi, osoby se
zdravotním postižením a senioři, protidrogová
prevence, sociální a zdravotní preventivní pro-
gramy

Podpora sociálních služeb Města Turnova 
• žádosti se podávají od 15. 2. 2018 

do 5. 3. 2018
• dotace k financování nákladů souvisejících s po-

skytováním základních činností sociálních slu-
žeb 

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 osoby:
Mgr. Hana Kocourová (vedoucí odboru sociálních věcí),
h.kocourova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 854
a Klára Vlková, k.vlkova@mu.turnov.cz, tel.: 481
366 853. 

nutí tohoto příspěvku formou čestného prohlá-
šení donátora. Čestné prohlášení dodá jako pří-
lohu předkládaného návrhu projektu.

• Předkladatel ručí za správnost kontaktních
a věcných údajů.

• Nevyčerpání alokované částky: nevyčerpaná alo-
kovaná částka bude vrácena do rozpočtu města

• Více náklady: pokud v průběhu realizace dojde
k navýšení nákladů, jsou tyto více náklady hraze-
ny z rozpočtu města 

Od začátku roku 2018 je možné konzultovat pro-
jekty s místostarostkou Mgr. Petrou Houškovou
prostřednictvím e-mailové adresy: p.housko-
va@mu.turnov.cz, telefonicky: 730 815 711 nebo
osobně na turnovské radnici. 
Do 1. března 2018 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. 

Jak vypadá cel˘ proces: 

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

Začátek roku 2018 připadl na pondělí, které roz-
jasnil již desátý ročník ohňostroje pořádaného
Městem Turnov v prostoru centrálního parkoviště
Na Lukách. 

S nadprůměrnými teplotami se sešly stovky ná-
vštěvníků, mezi kterými byli kromě obyvatel
Turnova i lidé z širokého okolí. Na začátek pří-
tomné potěšila živá hudba v podání Duo BigBand
s hostem Ondřejem Švingalem. Z pódia, které
i v letošním roce zapůjčila firma Dovosstrans,
pronesl novoroční přání starosta města Tomáš
Hocke společně s Evou Kordovou.

Novoroční ohňostroj je tradičně spojen s vý-
tvarnou soutěží. Děti za svůj obrázek s vánoční te-
matikou obdržely malou sladkou odměnu.
Všechna výtvarná díla byla umístěna na turnovské
radnici, kde budou k vidění do poloviny února. 

Se sedmnáctou hodinou byl po společném od-
počítávání odpálen ohňostroj, který připravoval

Zdeněk Pohl. Všichni přítomní nadšeně sledovali
velkolepou show, která by se neobešla bez spon-
zorských darů místních společností, které přispě-
ly nemalými částkami. 

Děkujeme sponzorům a partnerům akce:
• BusLine, a. s.
• 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 stavitelství 
• Granát Turnov
• Natočíme Maturák CZ
• Triáda, realitní kanceláře
• Vianor – Pneuservis Haloun
• Tenisová hala Turnov – Jan Kreysa
• Kašír
• Autosklo Turnov

Dále děkujeme Městské policii Turnov i Policii ČR
za zajištění bezpečnosti a Technickým službám
Turnov za technické zabezpečení akce a Místní
skupině Českého červeného kříže Turnov za zdra-
votnický dozor.

První lednov˘ den rozzáfiil novoroãní ohÀostroj
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Pro město Turnov je dodávána voda z podzemních
zdrojů, které lze rozdělit na zdroje s tvrdou vodou
– činí 81 % dodávky (Dolánky a Nudvojovice)
a zdroje s měkkou vodou – 19 % dodávky (Kalich,
Záborčí a Šlejferna). 

Tvrdostí vody se rozumí suma vápníku (Ca) a hoř-
číku (Mg). Vyjadřuje se v mmol/l.

Meze tvrdosti vody

Pitná voda mmol/l
velmi tvrdá > 3,76
tvrdá 2,51–3,75
stfiednû tvrdá 1,26–2,50
mûkká 0,70–1,25
velmi mûkká < 0,7

V˘znam pfiítomnosti vápníku
a hofiãíku ve vodû 
Pro lidský organismus má vápník a hořčík neza-
stupitelný význam. Vápník je nejdůležitější látkou
při tvorbě kostí a zubů. Je nutný k přenosu nervo-
vých vzruchů, ovlivňuje srážlivost krve, aktivuje
některé hormony, kontroluje rovnováhu kyselin
a vyvolává spánek.

I význam hořčíku pro lidský organismus je
nezastupitelný. Dostatečný příjem hořčíku v po-
travinách podporuje srdeční činnost, trávení
a motilitu neboli hybnost střev. Hořčík je nezbyt-
nou součástí stravy diabetiků. 

Zdravotní přínos určitého obsahu Ca a Mg
v pitné vodě byl – především díky populárnímu
sloganu H. A. Schroedera (jednoho z prvních prů-
kopníků výzkumu v této oblasti) „Čím tvrdší voda,
tím měkčí arterie“ – znám hygienikům i vodohos-
podářům již od konce 60. let.

O tom, že také pitná voda může být zdrojem e-
senciálních (t.j. pro život nezbytných) prvků jako
je Ca a Mg, se vědělo již před druhou světovou vál-
kou a tento „nutriční“ význam se připomíná již
v tehdejších hygienických publikacích (Kabrhel,
1927). Přímý důkaz o zdravotním vlivu různě tvr-
dých vod se však objevil až koncem 50. let. Vztah
mezi tvrdostí vody a četností výskytu cévních one-

mocnění poprvé v literatuře popsal japonský che-
mik J. Kobayashi (Kobayashi, 1957), když na zá-
kladě epidemiologického rozboru ukázal, že
úmrtnost na mozkově cévní choroby (mozkové
krvácení – apoplexie) je vyšší v okolí japonských
řek, které mají kyselejší (měkčí) vodu, v porovná-
ní s řekami zásaditějšími (tvrdšími), odkud byla
voda využívána pro pitné účely.

Optimální tvrdost pitné vody z hlediska zdra-
votního se pohybuje v mezích 2 až 4,0 mmol/l.

Nev˘hody tvrd‰í vody
Zatímco ze zdravotního hlediska je vyzdvihován
význam tvrdosti vody, vyšší tvrdost vody může
zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody. Na hla-
dině kávy nebo čaje můžeme vidět tvorbu povlaku.
Z jídel a nápojů může dojít ke ztrátě aromatických
látek způsobené vyvázáním na uhličitan vápenatý. 

Jednoduchým návodem, jak předejít tvorbě nežá-
doucího povlaku na hladině čaje u tvrdé vody, je
mírné okyselení vody – buď několika kapkami citró-
nu nebo chuťově neutrální kyselinou askorbovou
(vitamin C) nebo kyselinou citrónovou (1 špetka na
1 litr vody), které lze běžně zakoupit v lékárně. 

Z technického hlediska není žádoucí ani velmi
měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje koro-
zi potrubí, ani voda velmi tvrdá, která zase snižuje
životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Tvrdá
voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho
spotřebu. Specifickým problémem se stává tvrdost
u teplé vody, kdy dojde při zahřívání k vysrážení
vápence ve formě tuhého vodního kamene na stě-
nách varných nádob, trubek a bojlerů. Z těchto dů-
vodů se vápník a hořčík z napájecí vody odstraňuje. 

Dodávka pitné vody pro mûsto
Turnov
Z hlediska prospěšnosti obsahu vápníku a hořčí-
ku na lidské zdraví nastavuje legislativa i mini-
mální koncentrace pro tyto prvky pro případ, kdy
je používáno změkčení vody, potom musí být do-
drženy mezní minimální hodnoty, a to 30 mg/l pro
vápník a 10 mg/l pro hořčík. 

Z přehledu o kvalitě dodávané pitné vody vyplý-
vá, že dodávka pitné vody ze zdroje Dolánky vyho-
vuje doporučenému celkovému obsahu vápníku
a hořčíku – tvrdost vody v mezích 2 až 3,5 mmol/l.
Doporučenou hodnotu mírně překračuje zdroj Nud-
vojovice. Ostatní zdroje jsou měkké až velmi měkké. 
Měkkou a velmi měkkou vodu je vhodné před do-
dávkou vody k zákazníkovi, upravovat filtrací přes
mramorovou náplň, čímž dochází k jejímu ztvrze-
ní. Část vody pro město Turnov se tímto způso-
bem upravuje. 

Závûr
Všechny výše uvedené skutečnosti potvrzují důle-
žitý zdravotní význam přítomnosti vápníku a hoř-
číku v pitné vodě. Z tohoto důvodu dochází ke sni-
žování tvrdosti vody pouze v případech, kdy obsah
vápníku a hořčíku výrazně přesahuje doporuče-
nou horní hranici tvrdosti (5 mmol/l), a není-li
k dispozici jiný vhodný zdroj vody. Pokud je ne-
zbytné vodu změkčit z technických důvodů, musí
být použita taková technologie, která zachová mi-
nimální obsah vápníku a hořčíku stanovený legis-
lativou. Pokud tyto hodnoty nejsou dodrženy, mu-
sí být zajištěna možnost odběru nezměkčené vody
pro pití a vaření. Ing. Iveta Kardianová

Pitná voda v Turnovû
Pitná voda dodávaná pro mûsto Turnov má níÏe uvedené parametry 

ukazatel jednotka limit ÚV ÚV Borek zdroj Bûlá u Turnova zdroj 
doporuãené Nudvojovice Záborãí Dolánky ·lejferna ‰tola Kalich
hodnoty prÛmûr prÛmûr prÛmûr prÛmûr prÛmûr

hofiãík mg/l 20–30 10,3 3,31 2,25 1,48 3,78
vápník mg/l 40–80 139 17,8 118 45,7 19,1
vápník a hofiãík mmol/l 2–3,5 3,89 0,58 3,03 1,2 0,63

tvrdá velmi mûkká tvrdá mûkká velmi mûkká
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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.

BlíÏí se prvorepublikov˘
mûstsk˘ ples
Město Turnov srdečně zve milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na Městský ples. 

Rok 2018 patří nejen v Turnově oslavě 100 výročí
vzniku republiky. Již 9. ročních městského plesu
se ponese v prvorepublikovém duchu a uskuteční
se v pátek 16. února 2018 od 20.00 hodin ve vel-
kém sále Kulturního centra Střelnice. 

Příznivci tance, hudby a plesové nálady mohou,
ale nemusí využít příležitosti zapojit se do prvore-
publikové atmosféry a přijít v dobovém plesovém
oblečení. Těšit se dále můžete na vystoupení ta-
nečního studia Swing Busters či na módní pře-
hlídku s kolekcí originálních šperků s českými

granáty družstva umělecké výroby Granát Turnov.
Chybět nebude ani bohatá tombola. K tanci a po-
slechu bude hrát Orchestr Ladislava Bareše z Li-
berce. 

Výtěžek 9. ročníku plesu bude použit na podpo-
ru setkávání dětí a mládeže se seniory a jejich spo-
lečných aktivit na Oddělení následní péče v tur-
novské nemocnici a v Domově důchodců Pohoda.
Předprodej vstupenek probíhá od prosince na re-
cepci Kulturního centra Turnova v jeho provoz-
ních hodinách. Těšíme se na Vás.

Ovûfiování pravosti 
podpisÛ mimo budovu 
Mûstského úfiadu Turnov
Městský úřad Turnov provádí ověřování pra-
vosti podpisů mimo budovu úřadu podle § 15
(1) zákona Sb. č. 21/2006 o ověřování pouze ze
závažných důvodů, jakým je především imobili-
ta osoby.

Úřednice, které jsou pověřeny ověřováním, mo-
hou navštívit imobilní občany například doma,
v nemocnici či v domě s pečovatelskou službou
a jejich podpis ověřit. 

Tuto službu Městský úřad Turnov poskytuje
pouze v pátek od 8.00 do 12.00 hodin. 

Domluvit ověřování mimo budovu městského
úřadu ve výše uvedeném časovém rozmezí je mož-
né na telefonních číslech: 481 366 801, 481 366
802 nebo 481 366 803

Městský úřad Turnov nemá zákonnou povin-
nost tuto službu poskytovat, a proto úřad vymezil
výše uvedené časové rozmezí, kdy lze tuto službu
za přítomnosti rodinného příslušníka nebo jiné
blízké osoby poskytnout.

Pokud potřebujete ověření okamžitě, obraťte se,
prosím, na některé ze soukromých zařízení, např.
na služby notáře. Děkujeme za pochopení. 

Odbor správní Městského úřadu Turnov

Dûti jsou v polovinû 
‰kolního roku
Žákům a studentům na základních, středních
a základních uměleckých školách končí první
polovina školního roku 2017/2018. 

Pololetní vysvědčení se rozdává ve středu
31. ledna 2018. A v pátek 2. února všechny čeká
jednodenní pololetní prázdniny. 

Významným volnem pro děti a mládež školou
povinnou jsou jarní prázdniny v délce jednoho
týdne, které letos začínají 26. února a končí nedělí
4. března 2018. 

Na radnici dorazila 
v˘stava obrázkÛ Turnova
Žáci Základní školy 28. října přichystali pro ná-
vštěvníky turnovské radnice výstavu výtvar-
ných prací. 

Výstava nabízí výtvarné práce různých technik,
které vyobrazují krásy Turnova a jeho okolí. Žáci
turnovské školy se zaměřili na architektonicky vý-
razné stavby na Turnovsku. 

Prostory turnovské radnice budou hostit tuto
výstavu až do jarních prázdnin. 

Těšíme se na Vaši účast. 
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Městská knihovna Antonína Marka Turnov, tur-
novské základní školy a Město Turnov s odborem
školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov vyhlašují 10. ročník projektu výchovy ke
čtenářství na rok 2018, 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 prv-
ní třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“. Je spe-
cifická tím, že je napsána a ilustrována pouze pro
prvňáčky v příslušném školním roce do projektu
přihlášené a nedá se nikde minimálně tři roky

koupit. Ve školním roce 2017/2018 je to kniha
spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Ra-
domíry Kielbergerové s názvem Bráchova bota. 

Do projektu bylo vloni přihlášeno 415 prvňáčků
nejen z Turnova, ale i ze spádových obcí Tur-
novska. Ve školním roce 2017/2018 je to celkem
425 prvňáčků. Projekt má za sebou devět úspěš-
ných ročníků a za tu dobu se ho účastnilo více než
200 000 prvňáčků celostátně. Za Turnovsko ko-
lem 3 100 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 KníÏka pro prvÀáãka pokraãuje

Na Turnovsku byla 
stanovena cena vody 
na rok 2018
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady
sdružení VHS Turnov 6. listopadu 2017. 

Úpravy jsou stanoveny pro města Turnov, Se-
mily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytni-
ce nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce
Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vys-
keř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Louč-
ky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chu-
chelna a Benecko. 

1. Cena vodného a stočného se nemění
Bylo dohodnuto, že cena bude v roce 2018 pone-
chána na stejné výši jako v letošním roce a nebude
tedy uplatněn žádný meziroční nárůst vodného,
stočného a ani celkové ceny. 

2. Celková cena (m3) pro rok 2018
Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 46,96 Kč

bez DPH a stočné na stejné hodnotě 44,61 Kč bez
DPH. Celková součtová cena vodného a stočného
bude činit 91,57 Kč bez DPH. Celková cena vod-
ného a stočného včetně započítání DPH tedy zů-
stane na letošní výši 105,30 Kč, z toho cena vod-
ného bude 54 Kč a stočného 51,30 Kč.

3. Východiska pro projednávání cenové otázky
rok 2018
Starostové měst a obcí se prakticky již od počátku
letošního roku zabývali otázkou, jak se postavit
k cenové problematice roku 2018. S ohledem na
celkovou situaci ve vodárenství v České republice
začali vážně řešit, zda opravdu neponechat cenu
alespoň jeden rok na stejné úrovni, nebo zda ji o-
pět meziročně navýšit podle schválených dřívěj-
ších dohod.

Posuzování východisek (dostupné na webových
stánkách Města Turnova) vyústilo do klíčového
rozhodnutí o stanovení optimální výše ročního
nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek.
Ten VHS Turnov dostává jako svůj základní roční

příjem. Nic jiného nemohou starostové v každo-
ročním cenovém jednání ovlivnit, protože všech-
ny ostatní položky, které společně vytvoří cenu
vodného a stočného, byly stanoveny předem
v soutěžním koncesním řízení. Nájemné je největ-
ší nákladovou položkou v kalkulaci vodného
a stočného. Používá se tedy jako základní a zásad-
ní položka pro financování potřebné obnovy ma-
jetku, na spolufinancování nově připravovaných
investic, dílčí provozní výdaje, výdaje na chod
VHS a na splátky úvěrů z minulých let. Podílově je
nájemné ve skvělé cenové struktuře oproti jiným
vlastnickým skupinám v ČR – tvoří reálně 53 %
z vybraných peněz od zákazníků. 

Na konečném jednání starostů byla nakonec zvo-
lena hodnota nájmu pro příští rok ve výši 100 mil. Kč.
Hodnota nájmu je o více jak 3 mil. Kč nižší než v le-
tošním roce, a to proto, aby mohla být zachována
stejná cena vodného a stočného i pro příští rok.

Ing. Milan Hejduk, 
předseda Rady sdružení VHS Turnov
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Hlá‰ení o produkci 
a nakládání s odpady
za rok 2017

Městský úřad Turnov odpor životního prostředí
upozorňuje původce odpadů a oprávněné oso-
by, kterým za rok 2017 vznikla ohlašovací po-
vinnost, že dle zákona o odpadech je nutné nej-
později 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
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 (tel. 481
366 157). Manuály a návody pro registraci sub-
jektu a podávání hlášení jsou dostupné na interne-
tové adrese www.ispop.cz, pod odkazem „Jak po-
dat hlášení“.

Odbor životního prostředí

Setkání se starostou 
odstartuje téma
Palackého ulice

Starosta města Tomáš Hocke zve občany z cent-
ra města na první setkání v roce 2018. 

Setkání proběhne ve středu 7. února 2018 od
17.00 hodin v obřadní síni na turnovské radnici.
Hlavním tématem se stane úprava Palackého uli-
ce, kde dojde v letošním roce k nahrazení kostek

za tichý asfalt. Starosta města bude také informo-
vat o průběhu práce na projektu nového úřadu ve
Skálově ulici. Nebude chybět ani zhodnocení roku
2017 a plány do roku 2018. Přijďte podiskutovat
o problémech, které Vás trápí a ovlivnit dění ve va-
šem okolí. 

Město Turnov informuje obyvatele i návštěvníky,
že s novým rokem došlo ke zpoplatnění parkování
v Nádražní ulici. 

Dnem 2. ledna 2018 začala platit povinnost uhra-
dit poplatek v parkovacích automatech za stání
vozidel v Nádražní ulici. Jedná se o vymezený úsek,
který je označen dopravním značením. Dva pla-
tební automaty jsou umístěny vždy na každé stra-
ně ulice od „Kudrnáčových hodin“ po vjezd do
sídliště v ulici Kosmonautů včetně vjezdu k termi-
nálu u budovy Drahstavu. Automaty byly do toho-
to prostoru umístěny již na podzim roku 2017,
avšak zprovoznění bylo podmíněno ukončenými
pracemi na komunikacích. 

Parkování je zpoplatněno od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00 hodin. Sazba poplatku činí do 1 ho-
diny státní 5 Kč a do 24 hodin státní 20 Kč. Platbu
je možné uskutečnit hotově přímo v automatech

nebo pomocí bezhotovostní platby. Podobně jako
na dalších místech ve městě je možné parkovné
uhradit SMS zprávou či speciální mobilní aplikací
v chytrém telefonu. Parkování o víkendu je zdar-
ma. 

Zaplacení poplatku lze prokázat také roční par-
kovací kartou, kterou vydává odbor dopravy
Městského úřadu Turnov. Poplatek za kartu pro
tuto oblast činí 3 000 Kč. 

Hlavním motivem tohoto opatření, které vyplý-
vá z nařízení města č. 2/2017 je eliminovat celo-
denní parkování vozidel a umožnit nakupujícím
zaparkovat poblíž obchodů. Kompletní přehled
zpoplatněného parkování naleznete na webových
stránkách města v sekci Parkování v Turnově. 

NádraÏní ulice je od nového roku zpoplatnûna

úter˘ 20. února 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


