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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 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: Jednotlivé volební strany, fotografie âeská pirátská strana – zadavatel: Piráti, zpracovatel: Foto MaK., Piny.cz.

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

Blíží se komunální volby, proto jsme oslovili jednotlivé volební strany s otázkou „Čím přispěje vaše volební strana k rozvoji města Turnova
v nadcházejícím volebním období?“ (Odpovědi, které jsme obdrželi, jsou seřazeny podle přidělených volebních čísel.)

„âím pfiispûje va‰e volební strana k rozvoji 
mûsta Turnova v nadcházejícím volebním období?“
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ODS
Dejme Turnovu opět
modrou barvu

Chceme navázat na
dobrou práci a odkaz
prvního porevolučního
starosty JUDr. Václava
Šolce a jeho ODS, stejně
jako vrátit regionální
význam našemu měs-
tu, pošlapaný komu-
nisty za minulého reži-
mu. ODS sestavila nový kompetentní tým plný
pracovitých lidí, které spojuje chuť převzít zkuše-
nosti od starších a tvrdě pracovat v případě čtyři-
cátníků v čele kandidátky. Máme zde i mladé lidi,
kteří chtějí zkušenosti teprve získat. Všichni ale spo-
lečně „Milujeme Turnov“ a chceme pro něj pracovat. 

Budeme za Turnov bojovat na všech frontách
i za hranicemi města a aktivně usilovat o vznik o-
kresu Turnov. Přejeme si vybudování silničního
obchvatu, zasadíme se o to, aby připravovaná
rychlostní železnice Praha – Liberec naše město
neminula. 

Jako akcionář budeme aktivně podporovat re-
konstrukci a modernizaci Krajské nemocnice
v Liberci a v Turnově a budeme kvalitně chránit
a prosazovat zájmy města a občanů v organiza-
cích s majetkovým podílem Turnova, dbát na dob-
ré hospodaření a využití jejich potenciálu jako na-
př. v případě Vodohospodářského sdružení, kde
prosadíme zásadní zvýšení vlivu Turnova. 

Budeme dbát o vyrovnané proinvestiční rozpo-
čty města a snižovat neúměrně narůstající manda-
torní výdaje zrušením některých byrokratických
činností. Budeme realizovat pouze projekty, kde
bude předem jasný dopad na budoucí rozpočty
města a infrastrukturní projekty s přínosem pro
všechny obyvatele. Rada města v čele se starostou
musí být schopná zorientovat se v jednotlivých o-
borech a aktivně se podílet na činnosti zřizova-
ných organizací, ne pouze rozhodovat dle zájmů
představitelů těchto organizací. 

Město Turnov a jeho organizace se musí naučit
efektivně čerpat veřejné prostředky a zejména in-

frastrukturní dotace, jako tomu bylo za účasti
ODS ve vedení města. Musíme se vrátit k inten-
zivní spolupráci se zahraničními partnerskými
městy. Provedeme důsledný audit majetku a per-
sonální audit, který by měl poukázat na rezervy
v řízení města a posloužit k optimalizaci nákladů
i zvýšení výnosů města. Ušetřené a vydělané pro-
středky pak chceme efektivně investovat jako
vlastní financování k dotacím.

Přicházíme s novými myšlenkami, zlepšením
kvality života pro Turnovany a vizemi budoucnos-
ti města. Kompletní volební program najdete na
našich webových stránkách www.odsturnov.cz
a jako příklady uvádím několik bodů: Prvních 30
minut parkování zdarma, nová služba „senior ta-
xi“, plnohodnotná základní škola a multifunkční
hala v Turnově 2, „zastropování“ ceny vody na 10
let, městská karta, nový krytý bazén v Maškových
zahradách, atd. 

PROTO
PRO Turnovské Občany,
PRO Turnov Otevřený
Jako aktivním turnov-
ským patriotům nám
není jedno, jak se
v Turnově žije. Věci,
které se nám nelíbí,
chceme opravdu změ-
nit a ne o změnách je-
nom mluvit. Máme
kvalitní a reálný pro-
gram. Chceme mít ve svých rukou cenu vody a pé-
či o vodní infrastrukturu, tím dostaneme cenu vo-
dy pod sto. V dnešní době by mělo být normální
vyřídit si úřední úkony digitálně, bez návštěvy úřa-
du. Dopravě a životnímu prostředí v Turnově uleví-
me zavedením hromadné dopravy ve špičkách
zdarma a nabídneme systém zapůjčení elektrokol.
Výhody fúze s KNL nezpochybňujeme, jako akci-
onáři ale chceme lepší přehled o financování a vy-
užití příspěvku, který jde z městského rozpočtu.
Navíc odmítáme jen tiše přihlížet suplování role
státu za peníze města. V neposlední řadě se bude-
me řádně starat o stávající majetek. 

Jsme tým aktivních kandidátů, kteří jsou úspěš-
ní v profesním životě a jsou připraveni pracovat
pro Turnov a jeho občany. Nechybí nám odhodlá-
ní a jsme zvyklí dotahovat věci do konce! Více
o programu a kandidátech na www.proturnov.cz.

âSSD
Po minulých volbách
sociální demokracie pro-
hlásila, že chce být spoj-
kou mezi městem Tur-
novem a vládou. A tuto
roli jsme se ctí naplnili. 

Na ministerstvu práce
a sociálních věcí jsme
dojednali dotaci na Alz-
heimer centrum, ta by
bez našeho přispění získána nebyla. Na ministerstvu
školství jsme předjednali záložní variantu pro případ,
že by fotbalistům nedopadl jejich projekt hřiště
s umělou trávou. Jelikož je ČSSD i nadále vládní stra-
nou a Turnov má připraveno několik dalších projektů
v sociální oblasti – nová DPS u nemocnice, budova
FOKUSu ve Skálově ulici, tak je spousta práce ještě
před námi. S paní ministryní jsme již v kontaktu.

Naprosto klíčovým tématem příštího volebního
období bude voda a vztah Turnova k VHS. V roce
2020 končí firmě SčVK koncesní smlouva na pro-
vozování. Úkolem nového zastupitelstva bude vy-
jednat s ostatními členy sdružení odpovídající za-
stoupení odpovídající důležitosti Turnova (okolo
40 % tržeb i vodohospodářské infrastruktury se
odbývá v katastru města) a následně se snažit na-
stavit únosnou cenu vodného a stočného. Nemu-
síme být ve všem nutně na čele v republice.

Nové zastupitelstvo by mělo v poměrně brzké
době schvalovat nákup strategického souboru po-
zemků o rozloze zhruba 3 hektarů, kde by v bu-
doucnu mohla vzniknout nová obytná čtvrť.
A v návaznosti na ní pak mnohými občany města
požadované velké nákupní centrum.

Ale spíše, než velkolepými plány je snad každý
občan Turnova raději za zkvalitňování každoden-
ního života ve městě. Město by nemělo Turnova-

Ing. Milan Va‰ák
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Luká‰ Bûlohradsk˘
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nům překážet, ale spíše jim vycházet vstříc. Třeba
i drobnostmi. Například parkováním zdarma na
30 minut. A též je více vtáhnout do rozhodování –
třeba co kde postavit či opravit. Nové zastupitel-
stvo bude schvalovat své investiční priority pro
své volební období, ty by však měly být nejprve
projednány s občany Turnova. Třeba formou elek-
tronických anket, anket pořádaných osadními vý-
bory nebo i dalšími formami komunikace města
s občany. Takovou formu správy věcí veřejných
bych nám všem ze srdce přál.

Nezávisl˘ 
blok
Turnov – město, kde
chceme žít!

Vážení voliči, jmenuji
se Tomáš Hocke, jsem
starostou Turnova 5,5
roku. Níže představuji
výtah z volebního pro-
gramu Nezávislého blo-
ku, sdružení nezávislých
kandidátů. Hlásíme se
k tomu, že jsme byli u mnohých přeměn našeho
města. Chceme na dosavadní činnost navázat
a s pomocí nových lidí ji obohatit.
Turnov – příjemné a přátelské město v každém detailu 
– pokračování v opravách sídlišť U Nádraží,

Výšinka a Přepeřská, obnova parků
– rozvoj lokalit pro rodinné a bytové domy, aktivní

hledání lokality pro obchodní centrum 
Turnov – investující do kvalitní infrastruktury
a občanské vybavenosti 
– dostavba turnovského divadla, nová knihovna,

rekonstrukce oddělení ARO v nemocnici a stav-
ba Alzheimer centra, nový stacionář pro postiže-
né děti MŠ Sluníčko

Turnov – finančně soběstačný, prospěšný a trans-
parentní 
– úměrná zadluženost města, která neohrozí jeho

základní funkce, půjčené finance směřovat pou-
ze do investic a nákupu majetku, nákup pozem-
ků pro rozvoj města

Turnov – hledající kompromisní řešení proti stále
rostoucí dopravě 
– nová komunikace na Jičín spojená s přeložkou

silnice na Semily 
– zvětšení park. ploch na sídlištích, nové parko-

viště, připravení projektu park. domu 
Turnov – zajišťující kvalitní vzdělávání 
– nová třída v mateřské škole, snaha o snížení po-

čtu žáků ve třídách, modernizace škol (ZŠ
Mašov, další opravy ZŠ Žižkova a ZŠ Skálova)

Turnov – podporující tradiční organizace a kvalitu
trávení volného času občanů
– volnočasové aktivity pro děti, rodiny, seniory,

místní spolky, sbory dobrovolných hasičů 
– sportovní organizace především v oblasti provo-

zu a údržby sportovních zařízení 
Turnov – centrum kultury a cestovního ruchu Čes-
kého ráje 
– realizace vybraných úseků Greenway z Turnova

k zámku ve Svijanech
– oprava pasáže u radnice – prezentace šperkařů –

Zlatá ulička Turnova
Turnov – řešící problémy občanů
– hledání reálných cest k zachování výše vodného

a stočného, posílení pozice města 
– rozvoj participativního rozpočtu – Realizuj svůj
projekt pro naše město!

Podrobnější info naleznete na www.nezavislyb-
lok.cz nebo www.facebook/nezavislyblok

âeská pirátská 
strana
Piráti – politika pro lidi

Žiji v Turnově s rodi-
nou sedmým rokem
a mám to tady velice
rád, je to krásné město.
Chtěl bych se osobně
podílet na tom, aby
Turnov byl stále lepším
místem pro život. Jsem
v Turnově lídrem stra-
ny, která má za cíl při-

bližovat politiku lidem, zapojit je do rozhodování
o věcech veřejných, umožnit a zjednodušit přístup
k informacím. Zároveň jsou Piráti stranou se sil-
ným vztahem k přírodě a ekologii.

Důležité, ale také široké téma, které má přesah
do celé řady oblastí života, je „doprava v Turno-
vě“. Dotýká se parkování, dostupnosti a rozmístě-
ní městských budov, obchodů, zefektivnění MHD,
cyklopruhů, především ale obchvatu města. Před
6 lety jsem byl jedním z iniciátorů petice proti ne-
smyslné variantě vést obchvat přes Luka, kolem
stadionu a dále přes obytnou zónu. Od té doby se
toho ale reálně nezměnilo mnoho. Z jednosměrné
ulice Krajířova se stala obousměrná a to je málo.
Chtěli bychom dosáhnout dohody všech dotče-
ných obcí a prosadit obchvat Turnova směrem na
Semily.

Jsme ekologicky zaměřeni a tomu odpovídá
celá řada cílů, jedním z nich je pořízení stroje na
likvidaci plevelů horkou vodou, místo chemie,
která je využívaná nyní. Plánujeme společné veřej-
né biopopelnice, kompostéry do škol a školek,
kompostéry pro občany. Čeká nás reforma odpa-
dového hospodářství. Prostě budeme usilovat
o to, abychom mohli říct: „Turnov je ekologické
město“.

Moje profesní a dlouholeté téma jsou veřejné
zakázky a jejich elektronizace. Chtěl bych, aby by-
lo zadávání veřejných zakázek v Turnově opravdu
transparentní a podle pravidel. Transparentnost
nesmí být jen prázdné slovo, týká se totiž celého
zadávacího řízení, včetně posouzení a hodnocení
nabídek a následného zveřejňování všech souvise-
jících informací ve srozumitelné formě.

Budeme usilovat o to, aby se lidé více zapojili do
hlasování o veřejných projektech. Participativní
rozpočet navýšíme a budeme více propagovat.

Podstatné je pro nás také téma sportu a s tím
související dlouhodobá strategie, která dle našeho
názoru chybí, obdobně jako jsem to zmiňoval
u dopravy. 

Ještě bych chtěl zmínit Dolánky. Areál bývalého
koupaliště považuji za jedno z nejhezčích relaxač-
ně sportovních zón, kam koupání přirozeně patří
a je to patrné na první pohled. Mohl by zde vznik-
nout koupací biotop, přírodní alternativa
Maškovy zahrady, včetně herních prvků pro dětiIng. Zbynûk Miklík
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Ing. Tomá‰ Hocke
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a grilovacích míst pro ty, kteří tu možnost nemají
na vlastní zahradě.

Kompletní a podrobný program Pirátů najdete
na našem webu: www.turnov.pirati.cz, aktuality
také na FB profilu „Piráti Turnov“.

Turnovská
koalice
Tradiční parlamentní
strana KDU-ČSL se
v Turnově pro nadchá-
zející volební období do
komunálních voleb spo-
jila se stranou Sou-
kromníků pod názvem
TURNOVSKÁ KOALI-
CE. 

Chceme tak spojit poli-
tickou zkušenost s elá-
nem mladé generace. Budeme se proto snažit spo-
lečnými silami přispět k tomu, abychom se jako
občané cítili ve městě dobře a byli na své město ná-
ležitě hrdi. Proto budeme usilovat o to:
– abychom měli dostatek bytů pro mladé rodiny,

měli pro ně ve městě uplatnění v zaměstnání,
měli dostatek míst ve školkách, školách k jejich
kvalitní výchově a dostatek prostoru pro kultur-
ní a sportovní vyžití

– zrychlit dokončení oprav některých komunikací
a chodníků zejména v okrajových částech města
včetně jejich „ozelenění“ odolnými rostlinami,
keři a stromy nikoliv však na úkor šíře komuni-
kací pro dopravu, kde nebudeme podporovat
současný „ostrůvkový“ trend, který snižuje po-
čet parkovacích míst jak pro majitele a bydlící
v domech, tak pro zásobování prodejen nebo
provozoven drobných živnostníků

– dokončení „parkovacího domu“ u vlakového
nádraží na současném autobusovém terminálu
a pokusíme se iniciovat zbudování podobného
zařízení i v blízkosti centra a zrušit placení za
parkování, kde to není nutné

– abychom ulehčili centru města zbudováním při-
jatelného řešení dopravy směrem na Lomnici
nad Popelkou a Semily

– stabilizovat cenu vody a stočného na ceně Kč
99,– za 1 m3 po celé volební období

– aby v turnovské nemocnici chtěli opět pracovat
mladí lékaři, aby zde měli v rámci Krajské ne-
mocnice Liberec možnost prohlubovat svoje
znalosti a dovednosti a praxi pro atestace.
Budeme usilovat o získání přitažlivých oborů
a specializací a tím intenzivnější využití stávají-
cích moderních operačních sálů. Pro „oddělení
následné péče“ chceme přebudovat pavilon bý-
valé pediatrie včetně mostního překlenutí pro
převoz pacientů do hlavní budovy

– aby se Turnov stal opět okresním městem

Naším cílem je spokojený občan v krásném a bez-
pečném městě, ve kterém se mu dostane zajímavé
práce, kvalitní zdravotní a sociální péče, studia na
dobrých školách, kulturního a sportovního vyžití,
ale i zastání v jeho potřebách kvalitního bydlení. 

Volte prosím kandidátku č. 6 TURNOVSKOU
KOALICI jako celek. Za všechny kandidáty VÁM
OBČANŮM DĚKUJI.

KSâM
K tvorbě volebního pro-
gramu turnovské KSČM
jsme přistupovali s vě-
domím, že samospráva
Turnova musí sloužit
občanům města. Tato
zásada je obsažena už
v našem heslu „Turnov
k bydlení i žití“. 

Uvádíme priority naše-
ho volebního programu. Turnovské občany nejví-
ce trápí zatížení ulic centra města nadměrnou au-
tomobilovou dopravou, především průjezdem ná-
kladních automobilů a kamionů směrem na
Semily a Lomnici nad Popelkou. Proto budeme
prosazovat odklonění tranzitní dopravy mimo

centrum města. Mezi časté stesky občanů také
patří vysoká cena vodného a stočného. Budeme u-
silovat o vytvoření transparentního a pro občany
výhodného modelu správy vodohospodářského
majetku. 

Mezi naše hlavní priority dále řadíme zachování
dostupné zdravotní péče ve městě (existenci nos-
ných oddělení nemocnice – chirurgie, interny, or-
topedie, rehabilitace). Obyvatelé sídliště Výšinka
nejsou právem spokojeni s možnostmi parkování
automobilů. 

Podpoříme opatření ke zlepšení této situace.
Nezapomeneme na ochranu životního prostředí
pro občany žijící v blízkosti průmyslových objektů
a při občanské výstavbě. Budeme prosazovat roz-
šíření možností finančně dostupného sportování
dětí a mládeže.

Mezi naše investiční priority patří rekonstrukce
základní školy v Mašově, dostavba turnovského
divadla, výstavba nové městské knihovny vedle let-
ního kina. V oblasti rekreace občanů Turnova a pod-
pory turistického ruchu se stavíme za řešení nedo-
statečné kapacity venkovního bazénu v Maškově
zahradě a rozšíření možností přírodního koupání
v Dolánkách. V sociální oblasti je citlivým bodem
rekonstrukce městského bytového fondu a výstav-
ba nových bytů pro mladé rodiny a seniory. Nelze
opomenout i potřebu vyřešit prostor mezi bývalou
Masnou a Koňským trhem. Domníváme se, že by
městu Turnov přinesla prospěch výstavba dalšího
supermarketu s určitou plochou pro malopodni-
katele. 

Na závěr uvádíme, že nám je cizí povyšovat ně-
jaké ideologické zábrany nad prospěch občanů,
něco na způsob tzv. „nulové tolerance“ proti ji-
ným politickým subjektům. Vídíme to často
v Parlamentu ČR, ale nejsou proti tomu imunní
ani městská zastupitelstva. Při práci v zastupitel-
stvu jsme vždy ctili naši zásadu pracovat a hlaso-
vat pro všechna usnesení zastupitelstva, která při-
nášejí prospěch občanům města, prostě „napříč
politickými stranami“. Naším cílem je zlepšování
podmínek života Turnováků, naším krédem je
poctivá práce nejen v zastupitelstvu, ale i v jeho
výborech a komisích Rady města. 

Poctivou práci v samosprávě Turnova slibujeme
občanům i do budoucna.

Oldfiich Tomá‰ek

VOLEBNÍ
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JUDr. Vilém Zahrádka
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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.

Oslavy státního svátku 28. fiíjna v Turnovû
Město Turnov připravuje u příležitosti výročí zalo-
žení Československa bohatý kulturní program, je-
hož součástí bude tradiční pietní vzpomínka spoje-
ná s kladením věnců ve Skálově ulici. Připraveny
budou také prohlídky obou částí městských úřa-
dů, nebude chybět večerní koncert v KC Střelnice.

Kulturní program bude slavnostně zahájen ve
13.00 hodin na náměstí Českého ráje. Návštěvníci
se budou moci vydat na prohlídku historické části
radnice i nahlédnout do nově zrekonstruovaných
prostor ve Skálově ulici. Na účastníky čeká drob-
ný dárek. Ke zhlédnutí bude výstava prací žáků ke
100 letům a slavnostní vyhlášení soutěže Turnov
za 100 let. 

V Muzeu Českého ráje bude zahájena výstava
„Konečně ve vlastním! Turnov 1918“. Historická
výstava bude na pozadí tzv. velkých dějin prezen-
tovat běžný život v regionu v poslední fázi existen-
ce monarchie a první roky dění v novém státě. 

Proběhne také sázení pamětní lípy, odpoledne
bude pokračovat v 17.00 hodin pietní akcí u pom-
níku padlých ve Skálově ulici. 

Slavnostní společenský večer odstartuje v 18.00
hodin v KC Střelnice, kde v podání Podkrko-
nošského symfonického orchestru zazní skladby
předních českých velikánů (B. Smetany, A. Dvo-
řáka, J. Suka). Budou také uděleny ceny města.
Vstupenky na večerní akci budou k dostání v re-
cepci KCT od poloviny října. 

Detailní program najdete před akcí na webo-
vých stránkách města, facebooku i na plakátech. 

Všichni občané Turnova jsou na oslavy srdečně
zváni!

ANO 2011
Naším cílem je udržet
Turnov nejlepším mís-
tem pro život v Libe-
reckém kraji. V progra-
mu myslíme na všechny
věkové kategorie. Ve
městě se má dobře jezdit
i parkovat, mít si kde
postavit dům nebo kam
vyrazit za kulturou a za
sportem. 

A když už člověk onemocní, má o něho být postará-
no v místě, aby mohl být v kontaktu s rodinou. Proto
chceme rozšířit ARO, zřídit více míst v DD Pohoda,
postavit Alzheimer centrum a nový bytový dům pro
seniory v ulici 5. května. Za svou prioritu považuje-
me vyřešit parkování ve městě a ve spolupráci s kra-

jem a ŘSD projekt silnice S5 a obchvat Turnova.
Průjezd Turnovem je v ranní i odpolední špičce po-
řád katastrofa. A pokus o zaparkování v centru je je-
jím druhým dílem. Potřebujeme tu navýšit stání a-
lespoň o dalších 200 míst, ale na pozemní parková-
ní tu již není prostor. Jsme tedy pro stavbu parkova-
cího domu nebo pro podzemní stání. S parkováním
na sídlištích to není o moc lepší. Současně jsme pro
zefektivnění MHD, která by měla v optimálním pří-
padě zastavit nárůst individuální dopravy ve městě
a snížit nároky na parkovací místa v centru. 

Dostatek stavebních parcel, bytů na prodej i pro-
nájem je naší další parketou. Budeme rozvíjet obyt-
né zóny pro rodinné domy a zajistíme pozemky pro
nové bytové objekty. Již v minulém období jsme
zrychlili prodej připravených stavebních parcel
a v tomto trendu budeme pokračovat i nadále.
Připravíme na prodej další stavební parcely v území
Zelená cesta–Károvsko a tamtéž zahájíme prodej
pozemků pro bytové domy, aby se v Turnově rozhý-
bal trh s nájemním bydlením. Příští rok nachystáme

bytovou zónu vedle turnovské nemocnice. Navíc
máme vytipovanou ještě jednu lokalitu v Turnově,
kde by mohla vzniknout nová bytová zóna, ale tento
pozemek ještě není ve vlastnictví města. Vidíme tedy
řadu možností, jak situaci řešit. 

Na úřady bychom neměli jezdit až do Semil.
Budeme usilovat, aby byl Turnov okresním městem.
Budeme nadále investovat do ZŠ a MŠ a postaráme
se o to, aby bylo kam vyrazit za kulturou i za spor-
tem. Dostavíme divadlo podle projektu architekta
Pleskota a v příštím období připravíme projekt na
novou knihovnu. 

Jsme pro otevřenou komunikující radnici smě-
rem k obyvatelům a podpoříme určitě i Globální
Geopark UNESCO. Dokončíme cyklotrasu Green-
way Jizera do Svijan a připravíme další z Turnova do
Jičína. Budeme mít možnost vyměnit častěji auto za
kolo a využít cestou třeba venkovních cvičebních
a posilovacích prvků, se kterými náš program mimo
jiné také počítá. Má se nám tu dobře žít – ve zdraví
i v nemoci.

Ing. Jaroslav KníÏek

VOLEBNÍ
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ZpÛsoby hlasování pfii volbách 
do zastupitelstev obcí v roce 2018

Oproti např. volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (kdy každé zaregistrované politické
straně, politickému hnutí nebo koalici je tištěn samo-
statný hlasovací lístek), jsou při volbách do zastupi-
telstva obce všechny zaregistrované volební strany
a jejich kandidáti pro volby do příslušného zastupi-
telstva uvedeni na jednom hlasovacím lístku.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na
společném hlasovacím lístku v pořadí určeném
volební stranou, a to v samostatných zarámova-
ných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe;
není-li to pro počet volebních stran možné, pokraču-
jí sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran
stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt pro
registraci kandidátních listin. Každý sloupec je nade-
psán názvem a vylosovaným číslem volební strany.
V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v přípa-
dě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti. 

Hlasovací lístky jsou opatřeny úředním razítkem
registračního úřadu téže barvy, které musí být na
všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném mís-
tě. Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva
Města Turnov jsou tištěny JEDNOSTRANNĚ.

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků (zástěně).

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Na hlasovacím lístku může volič označit:
• v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho

kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv
ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotli-
vých volebních stran, 

• křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany, nejvýše jednu volební stranu,

• křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany, nejvýše jednu volební stranu a záro-
veň může označit v rámečku před jménem kandidá-
ta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
přednostně jednotlivě označené kandidáty, dále to-

lik kandidátů označené volební strany, kolik činí
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvo-
leni, a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební
strany uvedeni v jejím sloupci. 

V rámci města Turnova tedy volič může na hlaso-
vacím lístku, na kterém bude uvedeno osm voleb-
ních stran současně, buď:
• označit křížkem pouze jednu z kandidátek bez

preferenčních hlasů a tím dát hlas všem kandidá-
tům na této kandidátce v pořadí, v jakém jsou kan-
didáti na volebním lístku uvedeni, nebo

• označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné
kandidátky v počtu volených zastupitelů, tedy až
27; volič tedy může označit např. 4 kandidáty z jed-
né a 2 kandidáty z druhé kandidátky, 1 kandidáta ze
třetí kandidátky, atd. nebo

• označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné
kandidátky v počtu nižším, než je počet volených
zastupitelů, tedy méně než 27, a zároveň označit
jednu z kandidátek, ze které budou doplněni zastu-
pitelé do počtu 27 v pořadí, v jakém jsou na kandi-
dátce; volič tedy může označit např. 4 kandidáty
z jedné kandidátky a poté označit celou kandidátku
druhou, čímž bude prvních 23 kandidátů z této
kandidátky doplněno do požadovaného počtu 27
volených zastupitelů.

• POZOR!!! Budou-li křížkem označeny dvě nebo
tři celé kandidátky, hlasovací lístek je neplatný!
Bude-li označeno více kandidátů, než je počet vole-
ných zastupitelů, tedy 27, hlasovací lístek je neplat-
ný! Při označení jednotlivých kandidátů v celkovém
počtu 27 již neoznačujte žádnou z kandidátek jako ce-
lek, protože již není koho z této kandidátky doplňovat.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do
úřední obálky opatřené úředním razítkem, kterou
obdržel od okrskové volební komise. Volič po opuště-
ní prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží poté úřední obálku před okrskovou volební
komisí do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, ko-
mise hlasování neumožní. 

V˘zva obãanÛm – kontrola
stálého seznamu voliãÛ

Vážení spoluobčané,
stálý seznam voličů pro volby do zastupitelstev ob-

cí vede, podle § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Turnov
pro voliče, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý
pobyt. Pro účely stálého seznamu je proto rozhodné
přihlášení se k trvalému pobytu ve městě. 

Vzhledem k tomu, že v Turnově se volí ve 13 voleb-
ních okrscích a okrskové volební komise se mohou
pohybovat pouze v územním obvodu své působnosti,
tj. nemohou přecházet z jednoho volebního okrsku
do druhého, je nutné co nejvíce eliminovat případné
nedostatky a možné chyby ve výpisech ze stálého se-
znamu voličů.

Jednou z možností je proto kontrola správnosti
údajů přímo ze strany voličů.

Podle § 28 odst. 2 zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí má každý volič právo v úředních hodinách
na obecním úřadě ověřit si, zda je zapsán ve stálém
seznamu a může požadovat doplnění údajů nebo
provedení oprav. 

Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyho-
vět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč
žádosti vyhovět nelze.

Zdeněk Hovorka
vedoucí odboru správního


