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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 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 Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek – TvA, Odbor správy majetku MûÚ Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, p. o., Z· ÎiÏkova.

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

Teoreticky by se úředníci mohli stěhovat ještě do
konce roku, ale vedení turnovské radnice zvažuje,
zda nenechat přesun úředníků až na leden.

Důvodů je hned několik. Jednak jsou na konci ro-
ku plně vytížené stěhovací kapacity a jednak jsou
sami úředníci zaměstnaní uzavíráním agend.

A co vlastně bude v jednotlivých patrech nového
městského úřadu? V suterénu samozřejmě tech-
nické zázemí, část bude využívat městská policie.
Městští strážníci budou mít svou hlavní základnu
v přízemí se samostatným vstupem do objektu.
V přízemí bude dále sídlit odbor správní – občan-
ské průkazy a cestovní doklady, matrika – včetně
uchování toho nejcennějšího, tj. matričních knih.
Místo zde bude i pro krizové řízení a požární
ochranu.

O patro výš budou mít kanceláře úředníci z od-
boru sociálních věcí, nad nimi ve třetím nadzem-
ním podlaží bude sídlit odbor dopravní a další méně
navštěvované agendy. Ve čtvrtém podlaží najdete
odbor přestupkového řízení, živnostenský úřad
a v neposlední řadě odbor školství, kultury a spor-
tu. Pod střechou vznikl prostor na velkou zasedací
místnost.

„Jižní stranu objektu doplní exteriérové žaluzie
s automatickým pohonem. V této části budovy se
bojíme přehřívání, a proto byla doplněná také kli-
matizace. Druhá strana objektu bude mít žaluzie
pouze v interiéru,“ popsal detaily starosta města
Tomáš Hocke. Jak dodal, podlahy kanceláří budou
z PVC, chodby pokryje dlažba. Práce probíhaly
a probíhají také v okolí nového městského úřadu,
vedle ZŠ Skálova vznikla nová příjezdová cesta, ze
zadní strany objektu došlo k vydláždění parkova-
cích ploch.

Rekonstrukce domu čp. 466 ve Skálově ulici
přesáhne částku 60 milionů korun, stavbu prová-
dí jablonecká firma Termil.

Mgr. Zdenka Štrauchová, 
tisková mluvčí MěÚ Turnov

Sirotãinec bude nahrazen 
nov˘m mûstsk˘m úfiadem
Stavební práce na přestavbě bývalého Skálova sirotčince na městský úřad jdou do finiše.
Přestože stavba nabrala na začátku zpoždění kvůli statickému zajištění, do konce listopadu
bude rekonstrukce kompletně dokončená.
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Provizorní stav v Nádražní ulici bude trvat do ja-
ra. Přestože byl na zářijové Radě Libereckého kra-
je vybrán zhotovitel díla, do konce roku se rekon-
strukce nestihne.

V celé délce Nádražní ulice až do Ohrazenic jsou
hotové vodohospodářské sítě a po dohodě
s Krajskou správou silnic Libereckého kraje došlo
ke zprovoznění dvou jízdních pruhů, část ulice
slouží k parkování. Rychlost je omezena pro
všechna vozidla na 30 km v hodině. Takový je sou-
časný stav, který bude trvat do jara 2019.

Na Radě Libereckého kraje byl 18. září vybrán
zhotovitel stavby „Silnice II/610 Turnov – hranice
Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, jejíž
součástí je i rekonstrukce Nádražní ulice. Zahájit
stavbu před zimou ale není reálné. „Momentálně
rada kraje rozhodla o výběru zhotovitele a běží od-
volací lhůta. Následně bude probíhat řízení o do-
pravních omezení, které také nějakou dobu potr-
vá, proto není reálné začít stavbu před zimou.
Nejnižší cena činí 205 mil. Kč a dalo ji sdružení
společností EUROVIA CS a STRABAG, a. s., při-
blížil Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje.

Rekonstrukce, která povede od hranice se
Středočeským krajem až ke křižovatce se silnicí
III/2797, bude spolufinancována Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
IROP ve výši necelých 146 milionů korun.

Město Turnov bude do stavby investovat zhruba
18 milionů korun. „Finance půjdou do chodníků,
veřejného osvětlení, sadovnických úprav či cyklo-
stezky. K tomu budeme částkou 5 milionů Kč spo-
lufinancovat vytvoření vodohospodářských sítí
okolo viaduktu. Pro Turnov je to velká akce,“ upřes-
nil podíl města starosta Tomáš Hocke. Jak dodal,
smlouvu o provedení stavby město Turnov schvá-
lilo na posledním jednání rady 20. 9. a nyní ji bu-
dou schvalovat i další obce. „Jakmile budeme mít
konkrétní harmonogram prací, ihned ho zveřejní-
me,“ doplnil Hocke.

Přestože byly na vozovce v Nádražní ulici vy-
spraveny největší nerovnosti, tamní obyvatele trápí
otřesy při průjezdu kamionové dopravy. „Měření
ukázala, že otřesy nepřekračují stanovené normy.
Přesto si uvědomuji vážnost situace, a proto jsem
požádal odbor dopravy o omezení tranzitní dopra-
vy v úseku od Hotelu Beneš do Ohrazenic,“ sdělil
starosta Turnova. Podle jeho slov se žádost pro-
jednává a čeká se na vyjádření správních orgánů. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, 
tisková mluvčí MěÚ Turnov

Rekonstrukce NádraÏní ulice bude pokraãovat na jafie

Zmûna platnosti technické 
kontroly u motocyklÛ
Odbor dopravy Městského úřadu Turnov upo-
zorňuje, že od 1. 10. 2018 došlo k prodloužení
platnosti technické prohlídky u motocyklů
o 2 roky.

Tato změna nevyžaduje zápis do technického
průkazu vozidla ani výměnu kontrolní červené ná-
lepky na registrační značce. Držitel motocyklu
podléhající technické kontrole bude tedy stroj při-
stavovat k technické kontrole ve lhůtě 6 let ode
dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel

a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení
předchozí pravidelné technické prohlídky.

Mgr. Pavel Vaňátko, 
vedoucí odboru dopravy MěÚ Turnov 

Uzavírka sjezdu
v Ohrazenicích
Z důvodu výstavby protihlukové stěny v Ohraze-
nicích došlo 17. října k částečné uzavírce provozu
na silnici I/35 (km cca 42,00) a na silnici I/10 (sjez-
dové větve na silnici I/35 ve směru na Liberec). 

A dále k úplné uzavírce odbočovacího pruhu na
Ohrazenice ze silnice I/10 ve směru na Turnov.
Doba trvání úplné uzavírky je plánovaná do 31.
11. 2018, částečná uzavírka do 18. 12. 2018.

Z důvodu uzavírky sjezdu v Ohrazenicích došlo
k výlukám pravidelných autobusových linek 340,
350, 530 a 550. V obci Paceřice byla pro dopravu
ve směru do Turnova zřízena provizorní zastávka
Paceřice, obec. 

Výlukové jízdní řády naleznete pod tímto odka-
zem: http://www.iidol.cz/aktuality/4555:pozor-
uzavirka-sjezdu-v-ohrazenicich-vyluka-na-lin-
kach-340-350-530-a-550.html
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Město Turnov vyhlašuje záměr prodeje části po-
zemku parc. č. 1660/1 o výměře části cca 4 234 m2

v kat. území Turnov, obec Turnov, evidované na LV
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily, a to za kupní
cenu v minimální výši alespoň 1 250 Kč/m2 prodá-
vané části pozemku.

Prodej dotčené části pozemku se uskuteční na zá-
kladě uzavření smlouvy budoucí kupní a následné
kupní smlouvy za výlučným účelem výstavby otev-
řené zástavby bytových domů, u kterých bude pre-
ferováno obsažení přízemních bytů s předzahrád-
kou, podzemních garáží a menší rozloha i velikost
bytových domů, vše dle regulativů územního plánu.

O přijetí záměru prodeje rozhodlo po několika
projednáváních zastupitelstvo Města Turnov na
svém zasedání konaném dne 20. 9. 2018. Přibliž-

ná výměra části pozemku parc. č. 1660/1 v kat.
území a obci Turnov, který je předmětem tohoto
zveřejnění, byla zpřesněna na základě měření

Geodetické kanceláře Semily, která následně
zpracuje celý geometrický plán k prodávané části
pozemku.

Záměr prodat část pozemku parc. č. 1660/6
o výměře cca 362 m2 v kat. území Turnov, obec
Turnov evidovaného na TV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální praco-
viště Semily, za účelem rozšíření počtu parkova-
cích stání v ulici Rubínová adresovaný kupující-
mu části pozemku pare. č. 1660/1 bude vyhlášen
poté, co dojde ke změně funkčního využití pozem-
ku v Územním plánu Turnov. 

Konečný termín předložení písemných nabídek
zájemců o koupi je dne 15. 1. 2019 do 12.00 ho-
din. Záměr je zveřejněný na úřední desce a webo-
vých stránkách města Turnov. 

Bc. Olga Bažantová, 
referent správy majetku MěÚ Turnov

Mûsto Turnov vyhla‰uje zámûr prodeje

Informace o provozní 
dobû kompostárny 
a sbûrného dvora 
v zimním období
Kompostárna na Malém Rohozci bude přijímat
bioodpad ještě do konce listopadu tohoto roku.
Provozní doba kompostárny bude během listopadu:
pondělí, středa, pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Od soboty 1. prosince bude kompostárna uza-
vřena až do 31. března 2019.

V tomto období bude možné bioodpad odevzdat
na sběrném dvoře Vesecko.

Provozní doba sběrného dvora Vesecko bude
v zimním období (listopad–únor)
pondělí – pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Dále upozorňujeme občany, že sběrný dvůr
Vesecko bude během listopadu a prosince tohoto
roku uzavřen v těchto termínech:
17. 11. 2018 – sobota - státní svátek
22. 12. 2018 až 1. 1. 2019 – od soboty před vá-

nočními svátky až do nového roku Znovu otevře-
no bude ve sběrném dvoře až ve středu 2. 1. 2019.

Ing. Zuzana Sedláková, 
odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Petice za zachování 
stávající územní 
pÛsobnosti ORP Turnov
a vzniku okresu Turnov
Město Turnov je realizátorem petice za zřízení
nového okresu Turnov. Toto řešení podporuje
svým platným usnesením 36 zastupitelstev
měst a obcí z ORP Turnov, zastupitelé Libe-
reckého kraje i tisíce občanů, kteří stihli petici
podepsat před volebními místnostmi.

„Rád bych informoval o petiční aktivitě našeho
města, kdy potřebujeme získat 10 tisíců podpisů
pod Petici za zachování stávající územní působ-
nosti Obce s rozšířenou působností Turnov a vzni-
ku okresu Turnov,“ přiblížil starosta města Tomáš
Hocke. Prostřednictvím petičního výboru Posla-
necké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR chce
Turnov upozornit na problematiku připravované-

ho zákona o územně správním členěním státu. „Je
to jedna z cest, jak komunikovat s poslanci a sená-
tory,“ dodává Hocke.

Petici je možné podepsat na podatelně Měst-
ského úřadu Turnov a v Regionálním turistickém
informačním centru na náměstí Českého ráje.

Celé znění petice najdete na webových strán-
kách Turnova.

PETICE NA PODPORU VZNIKU 
OKRESU TURNOV

Potfiebujeme
10 000 podpisÛ
Dûkujeme!
Ing. Tomá‰ Hocke
starosta Mûsta Turnova
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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.

Posvícení na ÎiÏkovce

Paní učitelky budoucích prvních tříd srdečně zvou
všechny předškoláčky v úterý 6. 11. 2018 na pečení
posvícenských koláčů. 

Se školními skřítky navštívíme malou „školič-
ku“ plnou písniček a interaktivních úkolů. Posví-
censké putování zahájíme v 15.30, 15.45, 16.00,
16.15 a 16.30. 

Ať je teplo nebo zima, na Žižkovce je vždy prima!
Pedagogové ze Žižkovky

Den otevfien˘ch dvefií 
na ÎiÏkovce

Srdečně zveme na Den otevřených dveří nejen
pro budoucí šesťáky v úterý 6. 11. 2018.

Začínáme prohlídkou školy v 15.00 (sraz
u hlavního vchodu), pokračujeme setkáním s bu-
doucími třídními učiteli v 16.00. 

Pojďte s námi prožít prima den! 

Pedagogové ze Žižkovky

Pozvání na ÎiÏkovku

Hned tři mateřské školy jsou zapojeny v Turnově
do projektu Skutečně zdravá škola. Waldorfská
mateřská škola Turnov je druhou, která získala
bronzový certifikát ve zdravém stravování. 

Waldorfská mateřská škola musela plnit po celý
rok daná kritéria ve stravování, aby jí mohl být
udělen bronzový certifikát Skutečně zdravá škola.
Zapojit se do projektu nebylo složité, v mateřské
škole mají totiž kuchařku Lucii Bučkovou, kterou
zdravý životní styl baví. Podle jejich slov to bylo
v první fázi hlavně o změně dodavatelů. „Začali
jsme používat jiné přísady jako jablečný ocet, olivo-
vý olej a třeba sůl dávám jen mořskou,“ popsala. 

Jak pokračovala, důraz je ve stravování kladen
především na čerstvou zeleninu a ovoce. „Čer-
stvost je v jídelníčku hodně důležitá. Žádné kon-
zervanty nepoužíváme,“ dodala. V bio kvalitě pak
vaří především luštěniny, rýži a také těstoviny.
Pečivo bere školka z turnovské malé pekárny,
mléčné výrobky odebírají ze Splzova.

Příprava jídel vyžaduje svůj čas a Lucie Bučko-
vá přiznává, že se od páté ráno nezastaví. „Vařím

pro děti moc ráda a baví mě to. Ve svém volném
čase jezdím ještě na školení,“ říká s úsměvem.
Odměnou ji jsou ve školce spokojené děti, které
pak vyžadují podobné stravování i doma od ma-
minek. Školka používá také ekologické přípravky
na nádobí, které nezatěžují životní prostředí.

„Projekt nás přivedl k myšlenkám, jak zvýšit
kvalitu školního stravování v naší mateřské škole.
Otevřel nám cestu k novým dodavatelům, více též

spolupracujeme s místními zdroji, zajímáme se
o kvalitu a původ potravin a tlačíme na stálé doda-
vatele. Máme zájem o dodávání místních farmář-
ských výrobků či českých potravin. Jsme rádi za
každé nové tipy a zdroje. Kdy jindy si dítě může
osvojit návyky zdravého a kulturního stravování,
než právě v předškolním věku,“ uvedla k projektu
ředitelka Waldorfské mateřské školy Turnov Hana
Lamačová.

Aktuálně program Skutečně zdravá škola plní
339 mateřských, základních a středních škol s 56
281 dětmi, žáky a studenty. Jen 33 mateřských
škol dosáhlo na bronzový certifikát.

Waldorfská matefiská ‰kola získala certifikát

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Do konce září navštívilo hrad Valdštejn na 51 000
návštěvníků, což je srovnatelná návštěvnost s ro-
kem 2016. (Loňská mimořádně vysoká návštěv-
nost byla dána výstavou kostýmů z Barrandova
„Za pohádkou na Valdštejn“.) 

Úspěšnými novinkami letošní sezóny byly dětské
prohlídky s princeznou a slacklinisté – provazo-
chodci chodící na lajně, kteří vystupovali v rámci
akce Středověký víkend a v září zde uspořádali
i slacklinový festival. Mimořádně úspěšné byly
i noční prohlídky a stále oblíbenější Dětské hry
a klání. Od července do září na hradě probíhala
výstava „Hrad Valdštejn za první republiky“. K té-
to výstavě byly vydány tři druhy pohlednic a turis-
tická vizitka. Bohatý sortiment suvenýrů hradu
Valdštejna rozšířila medovina a čokoládky s růz-
nými příchutěmi, o které byl ze strany návštěvní-
ků velký zájem. 

Na hradě proběhlo přes 30 akcí, z nichž některé
byly vícedenní. Konaly se zde koncerty i divadelní
představení. Hrad Valdštejn se zapojil i do repub-
likových akcí, jako je Noc kostelů, projekt České
televize „Sežeňte ovečky“ či Hradozámecká noc,
která ukončuje prázdninové měsíce. Úspěšné
a navštěvované byly i akce pořádané s partnery ja-

ko je Noc netopýrů či Svatohubertská slavnost.
Hrad Valdštejn a jeho mimořádně atraktivní okolí
se na začátku října staly i dějištěm závodu Svě-
tového poháru v orientačním běhu. Z důvodu hez-
kého počasí byl hrad v měsíci říjnu otevřen nejen
o víkendech, ale byly pořádány i prohlídky ve stře-
du, čtvrtek a pátek. Do konce roku bude hrad

Valdštejn otevřen na předvánoční a vánoční akce.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na shledanou.

Zajímavost na závěr: V červenci hrad Valdštejn
navštívila Eliška Anastazie hraběnka z Valdštejna
a zapsala se do návštěvní knihy. 

Ing. Eliška Gruberová, Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace

Zhodnocení sezóny na hradû Vald‰tejnû

Dotazníkové ‰etfiení 
spokojenosti náv‰tûvníkÛ
Regionální turistické informační centrum Tur-
nov (RTIC) získalo v roce 2017 certifikát ČSKS
(Český systém kvality služeb). Za účelem zjiště-
ní spokojenosti zákazníka bylo i zpracování do-
tazníku za rok 2018 a jeho vyhodnocení.

Dotazníky byly k dispozici návštěvníkům RTIC
v období červenec – září 2018 a ankety se zúčast-
nilo 80 návštěvníků. Výsledky dotazníkového šet-
ření jsou uveřejněny na www.tpcr-turnov.cz v sek-
ci aktualit.

Z dotazovaných 80 návštěvníků bylo 50 čes-
kých, 27 zahraničních, 3 původ nevyplnili. Nej-
více českých návštěvníků přijelo v rámci Liberec-

kého kraje, zahraniční pocházeli z šestnácti růz-
ných zemí světa, nejvíce zastoupené bylo Nizo-
zemí. 

Většina lidí zavítala do Turnova na návštěvu
v rámci jednoho dne. Velká spokojenost se služba-
mi, nabídkou i vybavením infocentra dosáhla
u českých i zahraničních turistů na více než 91%.
Výsledky dotazníků přináší mimo jiné postřehy
o tom, s čím konkrétně byli návštěvníci spokojeni
nebo co jim naopak vadilo. 

Těší nás, že v hodnocení návštěvníků obstálo
informační centrum na jedničku. Většina dotazo-
vaných uvedla, že je se službami, nabídkou i vyba-
vením infocentra velmi spokojená. 

Eliška Gruberová, Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace 
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Na konci září byly dokončeny nové prostory ve Žlu-
té ponorce Turnov, vznikla nová učebna mineralo-
gie a keramiky. Stavební práce přišly na zhruba
2 miliony korun.

Rekonstrukce obnášela vybudování učebny, vznik
venkovní pergoly i úpravu zahrady. „Uvnitř došlo
ke kompletní rekonstrukci podlah, oken, dveří
a vestavění mezipatra. Venku pak vznikla pergola,
takže se dá za hezkého počasí sedět pod ní. Polo-
žena byla také zámková dlažba a od parku byla vy-
budována příjezdová cestička pro vozíčkáře,“ popsal
změny Ing. Ladislav Osička z odboru správy ma-
jetku turnovské radnice. Úpravy prováděla firma
INSTAV Stavební Práce s. r. o. z Jablonce n. N.

Díky nové učebně bude moci Žlutá ponorka
rozšířit své kroužky. „Máme v plánu začít dopo-
lední výuku pro základní školy s přírodovědně za-
loženým programem. Prohloubíme i spolupráci
s uměleckoprůmyslovou školou a Granátem,“ při-
blížil Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, ředitel Střediska
volného času Žlutá ponorka Turnov. 

Stavební akce byla realizována v rámci projektu
„Vybudování odborné učebny pro mineralogii
a keramiku“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/
0006708 a byla finančně podpořena z Integrova-
ného regionálního operačního programu se zamě-
řením na posílení komunitně vedeného místního
rozvoje a ze Státního rozpočtu v celkové předběž-
né výši 1,89 mil. Kč.

Ve Îluté ponorce vznikla nová uãebna

Parkovi‰tû Na Lukách 
se rozrostlo, pfiibylo 
76 nov˘ch míst
Od 24. října 2018 je možné využít k zaparková-
ní v Turnově dalších 76 míst. Nové parkovací
plochy vznikly po úpravě autobusového ná-
draží.

Centrální parkoviště v Turnově mělo kapacitu
139 míst. K tomu se na konci října přidala nová
část, do které se vešlo v podobě šikmého stání 76
míst. „Několik možností zaparkovat vzniklo ještě

po pravé straně na vjezdu z Palackého ulice,“
upřesnila detaily Stanislava Syrotiuková z odboru
správy majetku turnovské radnice. Parkovací ka-
pacita centrálního parkoviště a okolních ploch ny-
ní čítá přes 200 míst. 

Nové plochy vznikly díky úpravám na autobu-
sovém nádraží. „Došlo k odbourání tří nástupních
ostrůvků a následnému vyasfaltování. Doplněno
bylo i veřejné osvětlení,“ dodala Stanislava Syro-
tiuková.

Po provedení vodorovného i svislého dopravní-
ho značení je parkoviště plně k využití. 

Stavbu prováděla firma EUROVIA CS, a. s.,
úpravy si vyžádaly částku 1,5 milionu Kč včetně
DPH.

V Ma‰ovû dokonãili 
nov˘ chodník

Během několika měsíců vyrostl po celé délce
Sobotecké ulice v Mašově nový chodník. Ter-
mín zhotovení byl do konce října. Ačkoliv firma
začala se stavebními pracemi později, komplet-
ní realizaci stihla. 

Nový chodník začíná od ulice U Školy a vede až
na křižovatku na Kalužníku. Stavební práce se

před dokončením přesunuly i naproti ulici U Ško-
ly, kde vznikla další část chodníku u autobusové
zastávky. 

Stavební práce obnášely zatrubnění příkopu
i vybudování nové dešťové kanalizace. „Součástí
dodávky je také nové veřejné osvětlení,“ připo-
mněla Stanislava Syrotiuková z odboru správy
majetku turnovské radnice. 

Stavbu realizovala firma MIZERA – STAVBY
a.s. z Lomnice nad Popelkou. Náklady činily 5,5
milionu Kč, přičemž 90 % Turnov získal z dotace
Místní akční skupiny Český ráj a střední Pojizeří
(MAS).


