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ZHODNOCENÍ PRÁCE FINANČNÍHO ODBORU ZA ROK 2007

Personalistika 
J. Křížová byla přijata na FO na dobu určitou, tj. k 12. 3. 2007 ukončila práci na FO (zastupování 
po dobu nemoci M. Koberové a zaučování M. Koberové ve zpracování mezd).
J.  Staňková  odešla  v  srpnu 2007 do  předčasného  důchodu   a  její  pracovní  náplň  převzala  M. 
Soukupová. Pracovní náplň M. Soukupové byla rozdělena mezi ostatní zaměstnankyně dle návrhu 
zaměstnankyň  FO.  Úspora  1  pracovního  úvazku.  Na  základě  tohoto  snížení  bylo  provedeno 
stěhování z kanceláře č. 311 do stávajících kanceláří FO, tj. úspora 1 kanceláře. 
Vyostřená situace na začátku  roku 2007 se v průběhu roku zklidnila  a komunikace  se výrazně 
zlepšila (viz. hodnocení práce zaměstnankyň FO). 

Rozpočet
Příprava  návrhu  rozpočtu,  projednání  návrhu  rozpočtu,  schválení  rozpočtu,  rozpočtové  změny, 
rozpočtový výhled a rozpočtové provizorium v souladu se směrnicí Rozpočtová pravidla města a 
finanční řízení městských organizací

Dotace
U  všech přijatých dotací  bylo  vše zajištěno v souladu s  uzavřenými  smlouvami,  se zákonem o 
účetnictví,  s  platnou  rozpočtovou  skladbou  a  se  zákonem  o  rozp.  pravidlech.  Jednala  jsem  s 
Legislativním  a  právním  odborem  ohledně  dotace  3  mil.  Kč  na  Střelnici  a  závěr  z  tohoto  2 
měsíčního jednání je vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že se nejedná o veřejnou 
podporu.

      Účetnictví
Roční  závěrka   a  vyúčtování  účelových  prostředků  za  rok  2006  bylo  provedeno  v  termínu. 
Účetnictví včetně výkaznictví v průběhu roku bylo zajištěno v souladu se zákonem o účetnictví. 
Zpracovala jsem nový systém v číslování ORJ  a ORG a 8. 1. 2007 jsem ho rozeslala. Nový systém 
v číslování je plně funkční. 

Fakturace
Faktury FO vystavoval na příjmový účet v číselné řadě 90 faktury ostatní  a  na výdajový účet. 
Dodavatelské faktury byly evidovány v programu KDF.

Platební styk
V roce 2007 veden platební styk u ČS, KB, ČSOB, ČMZRB a HVB.

Majetek
Zaúčtovány zařazovací protokoly. Vyhotoven Příkaz k inventarizaci. Provedena inventarizace.

Úvěry
Realizovány  3  výběrová  řízení  na  úvěry  –  kontokorentní,  revolvingový  a  dlouhodobý  úvěr 
(nadlimitní  veřejná zakázka). Časově a odborně velmi náročné. 

Pokladny
Na FO vedena  1  příjmová  pokladna,  kterou  jsem zkontrolovala  4x  a  2x  provedla  kontrolu  sl. 
Paličovou a sl. Konopkovou. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedošlo k překročení stanoveného 
limitu a při jeho dosažení byla hotovost ještě týž den odvedena na účet města v ČSOB, a.s. Turnov. 
V roce  2007 bylo  1388  příjmových  a  výdajových dokladů.  Byly  2x provedeny kontroly všech 
příjmových pokladen. 

Daně
Podána daňová přiznání  z  převodu nemovitostí  a   daňové přiznání  daně  z  příjmu za město  na 
finanční úřad.

Pokuty
Pokuty  na  místě  nezaplacené  byly  vymáhány  i  exekučně  a  bylo  vyhotoveno  roční  vyúčtování 
pokutových bloků.

Pohledávky
Realizován  prodej  pohledávek.  Vyhotoveny  dohody  o  započtení  pohledávek.  Pohledávky  byly 



předloženy na jednání FV, RM i ZM.
Místní poplatky

Místní poplatek ze psů celkem  1407 předpisů. bylo zasláno 110 upozornění na zaplacení poplatku, 
vydáno 12 platebních výměrů, 8 výzev k zaplacení a 1 exekuční příkaz. Na očkování ze psů proti 
vzteklině   -  v  průběhu 4 dnů v září  2007 bylo  posláno 270 pozvánek a  evidovaných,  kteří  se 
dostavili bylo 161.  Místní poplatek za rekreační pobyt  a  z ubytovací kapacity celkem bylo 83 
předpisů. Místní poplatek za provozovaný VHP celkem bylo 58 předpisů.

Správní poplatek VHP
Celkem bylo 37 předpisů, poukázek- převod ½ spr. popl. na FÚ bylo 9,  vydaných rozhodnutí 37 a 
bylo vydáno 182  evidenčních známek.

Vidimace legalizace
Ověřování podle zákona č. 21/2006 Sb. bylo celkem 516.

Příspěvkové organizace a s. r. o.
Překontrolováno a zasláno elektronicky na KÚLK 80 finančních výkazů příspěvkových organizací. 
Byly zpracovány podklady do rady města a zastupitelstva města.

Mzdy, personalista
Vše zajištěno v souladu s pracovními náplněmi. 

Cestovní příkazy
Byly likvidovány v  souladu s platnou legislativou.                           

Usnesení RM a ZM
Veškerá usnesení z RM a ZM přijatá v roce 2007 byla splněna.

Kontroly vnější
V roce 2007 provedla všeobecná zdravotní pojišťovna kontrolu. V kontrolovaném období došlo 
k porušení § 2, odst. 1 a 2, zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. platba pojistného 
byla zaslána jiné pojišťovně. Žádosti o prominutí penále ve výši 24 tis. Kč bylo plně vyhověno. 
Finanční úřad v Semilech provedl kontroly týkající se voleb (není v kompetenci finanční odboru 
posuzovat  fakturované  výdaje  na  volby  zda  jsou  oprávněným výdajem na  volby)  a Městského 
kamerového   systém  2004  až  2006  (nebyly  zjištěny  nedostatky.  KÚLK  provedl  přezkoumání 
hospodaření za rok 2006 a dílčí za rok 2007 (viz. zprávy). Zpracovala jsem žádost na MF ČR o 
prominutí penále 33753,- Kč za volby do Evropského parlamentu r. 2004 a na základě rozhodnutí 
bylo penále v plné výši prominuto.

Směrnice
Zpracovala jsem změnu Statutu fondu občanských obřadů, Statutu sociálního fondu a  zcela jsem 
přepracovala  směrnici  Oběh účetních  dokladů,  která  obsahuje 12 stran  a  6  příloh.  Byl  změněn 
metodický pokyn k vyplňování cestovních příkazů.

28. 3. 2008

Bc. Staňková Drahomíra
         vedoucí finančního odboru

          



Zpráva o činnosti OVV za rok 2007:

15.3.2008

IT

Ztráty a nálezy
V květnu 2007 byla agenda předána na podatelnu.

Úřední deska
V lednu 2007 byla agenda předána na podatelnu.

Vybavení radnice
Požadavky na kanc. techniku jsou nyní spíše rázu požadavku výměny zastaralého či nefunkčního 
stroje. Opravovány dvě skartovačky. Nové zásadnější nákupy nebyly realizovány.

Kopírky
Za rok 2007 bylo provedeno cca  tisíc kopií na kopírkách Olympia 540.000 (vč. části tisku). Staré 
kopírky Minolta se nadále se používají na málo exponovaných místech úřadu. Na nich bylo 
provedeno cca 15.000 kopií.

Telefony
Smlouva s poskytovatelem hlasových služeb firmou GTS Novera nadále trvá beze změn.
Byla provedena výměna záložního zdroje ústředny v budově radnice.

WWW stránky
V průběhu roku byly prováděny doplnění a aktualizace webových stránek dle požadavků.
Koncem roku 2007 byla započata příprava na změnu webových stránek města. V poptávkovém 
řízení byla vybrána firma Advice na dodávku redakčního systému pro správu stránek. Samotné 
naplnění obsahu a zprovoznění stránek bylo provedeno až v roce 2008.
Návštěvnost měřená počítadlem na první vstupní stránce webu činila za rok 2007  cca 60.000 
přístupů.

Spisové služby
V průběhu září 2007 došlo k překročení kapacity databáze SS Athena. Problém vyřešil dodavatel 
upgradem na novou verzi SQL serveru firmy Microsoft. Do budoucna (odhadem rok 2009) nás však 
bude patrně čekat upgrade na placenou verzi MS SQL serveru a související výměna serveru. Odhad 
tohoto přesunu je problematický nicméně SQL Server by mohl vyjít na cca 200.000,- a server 
kolem 60.000,-.

Další
Pro potřeby vedení města a jednotlivých odborů bylo v předchozím roce zpracováno a vypáleno 
kolem 400 médií CD a DVD.
Ve skladech, půdních prostorách a především kancelářích IT byla provedena optimalizace 
skladovaných krabic a techniky. Do uspořeného prostoru byl napuštěn vzduch.

V roce 2007 bylo pořízeno:

Zařízení Počet Cena/Kč
Tiskárny 4 velké + 1 velkoformátová + 5 malých 186.000,-

+ 1 (OSV)
Počítače 8 83.000,-

+ 3 (OSV)



Notebooky 3 58.000,-
+ 1 (OSV)
+ 2 (t-mobile)

LCD 33 148.500,-
+ 3 (OSV)

skenery 4 44.300,-

Z dotace na pořízení vybavení OSV bylo pořízeno HW a SW vybavení pro 3 pracoviště OSV.

Tiskárny
Došlo k výměně vysloužilých a problémových síťových velkých tiskáren BROTHER u kterých 
vzhledem k jejich stáří docházelo ke stálému zvyšování provozních nákladů. Dále se pořídila 
velkoformátová (A1) tiskárna na tisk map ze systému GIS, malá tiskárna na tisk štítků na nově 
zřízeném pracovišti na podatelně, mobilní tiskárna pro potřeby policie ČR, tiskárna pro tisk 
vstupenek ze systému Ticketpro a dvě tiskárny pro nové pracoviště OD.

Monitory
Během roku došlo k dokončení výměny starých za nové LCD. Zastaralé a nefunkční monitory byly 
likvidační komisí vyřazeny z majetku.  

Počítače
V průběhu roku byly pořízeny z větší části jen počítače na nově zřízená pracoviště. V předchozích 
letech došlo k výměně zastaralých a nevyhovujících počítačů do stavu vyhovujícímu dnešním 
potřebám. Byl naplněn stav notebooků podle požadavků vč. SW a v této chvíli nejsou evidovány 
požadavky na nové notebooky.

Software
Začátkem roku byl dokončen na všech stanicích přechod na operační systém Windows XP. Tímto 
přechodem došlo k vyřešení spousty problému při instalaci nového HW, stabilitou a především 
bezpečností. Dále bylo zakoupeno 24 licencí select MS Office 2007 basic v hodnotě 197tis. Kč a 11 
licencí OEM MS Office 2007 k nově zakoupeným počítačům a notebookům. 
Z hlediska bezpečnosti byl na všech stanicích instalován antivirový program NOD 32 v úhrnné 
hodnotě 101tis. Kč (předplaceno na 2 roky).
Na konci roku byla zakoupena licence  programu na správu poruch a požadavku Helpdesk od 
společnosti Advice v ceně 12tis.Kč.

Skenery
Dovybavena pracoviště OSM a SÚ a OŽP. Na ORM zakoupen velkoformátový skener formátu A3 
pro potřeby systému GIS.

Zprovoznění pracoviště hmotné nouze MěÚ Turnov
Celostátní systém hmotné nouze provozovaný ministerstvem práce a sociálních věci (dále MPSV)
• Instalace zařízení (počítačů, LCD, tiskáren, mutifunkčních zařízení, frankovacích strojů) 

dodaných MPSV
• Propojení lokální sítě MěÚ Turnov s WAN MPSV (na úřadě práce Skálova 72) pomocí 

přiděleného portu



• Nastavení sítě pro počítače MPSV tak, aby pro systém hmotné nouze využívaly primárně síť 
MPSV a v případě její nedostupnosti automaticky využívaly připojení přes Internet

1. Upgrade Novell NetMail 3.5.2 Foundation na Novell NetMail 3.5.2 Advanced
Rozšířená (Advanced) verze umožňuje oproti základní (Foundation) verzi navíc:
• Zobrazení „Kdy nemá čas“ v kalendáři u ostatních osob - při plánování schůzky označí období, 

kdy dotyčná osoba již má v kalendáři nějaké naplánované akce
• Plánování zdrojů, např. konferenčních místností, učeben, vybavení
• Sdílení poštovních složek a kalendářů – uživatel může poskytnout vybraným osobám přístup do 

svých vybraných poštovních složek a kalendářů
• Zástupce pošty – uživatel může dát práva vybraným uživatelům ke čtení nebo plnému přístupu k 

celé své poštovní schránce a ke svým kalendářům, a tak se nechat např. zastupovat v době 
dovolené

• Delegování pošty – uživatel může delegovat poštu na jiného vybraného uživatele, takže pošta 
bude tomuto vybranému uživateli přeposílána. Tak lze nechat přeposílat svou poštu např. v době 
dovolené vybranému kolegovi.

• Rozšířená pravidla na automatické třídění pošty
• Nastavení priority zpráv

2. Server SLES 10 pro nový GIS
Instalace systému Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES 10) pro provoz nového GIS. 
Tento Operační systém je zdarma, platí se pouze volitelně (není podmínkou) za aktualizace 
systému. Instalace provedena na běžný PC (ne serverový hardware).
Instalaci, provoz a správu nového GIS zajišťuje odbor rozvoje města a dodavatelská firma.

3. Instalace dalšího serveru Novell OES NetWare 6.5 pro firewall Novell Border Manager 3.8 
Zajišťuje bezpečné připojení lokální sítě k Internetu
Instalace provedena na běžný PC (ne serverový hardware).

4. Instalace dalšího serveru Novell OES NetWare 6.5 pro Novell Virtual Office, NetStorage, 
eGuide, iFolder, iPrint
Instalace provedena na běžný PC (ne serverový hardware).
Portál Novell Virtual Office zajišťuje prostřednictvím webového rozhraní zabezpečený přístup na 
základě autentizace v Novell eDirectory odkudkoliv z Internetu k těmto službám:

NetStorage – přístup k síťovým diskům, lze přistupovat na své disky (např. H: atd.) odkudkoliv na 
světě a pracovat se svými soubory a adresáři, stačí webový prohlížeč.

eGuide – přístup k adresářovým službám Novell eDirectory, tj. např. k seznamu uživatelů sítě a 
jejich údajům jako telefonní číslo, e-mail, jaké údaje se zobrazí závisí na nastavených přístupových 
právech právě přihlášeného uživatele

iFolder – synchronizace lokálního adresáře, např. na notebooku, se síťovým iFolder adresářem – 
takto lze pracovat se svými daty na cestách a připojit se do sítě jen na nezbytně nutnou dobu, aby se 
synchronizoval obsah lokálního iFolder adresáře se iFolder adresářem na síti. Oproti konkurenčním 
produktům probíhá synchronizace pouze změn v souborech, tj. přenáší se jen zcela nezbytné 
množství dat, čímž se zkracuje doba, po kterou je  nutné mít připojení, což u placeného připojení, 
např. přes telefonní linku, navíc pomalou, výrazně šetří náklady.



iPrint – tisk pomocí IPP odkudkoliv z Internetu na síťové tiskárny v lokální síti

Přístup k elektronické poště – na základě autentizace ve Virtual Office má uživatel již bez 
nutnosti nového přihlašování zajištěn přístup přes webové rozhraní ke své elektronické poště, v 
tomto případě k poštovnímu serveru Novell NetMail.

Bezpečný přístup ke všem těmto službám je zajištěn autentizací v Novell eDirectory jediným 
přihlášením pomocí  stejného jména a hesla, které uživatel používá k přihlášení do lokální sítě 
pomocí Novell klienta. Přístupová práva k příslušným službám a síťovým zdrojům jsou stejná, jako 
kdyby se uživatel přihlašoval v lokální síti.

Technologii Novell Netstorage na MěÚ Turnov používají členové rady města na přístup k 
podkladům pro jednání rady města
Pomocí výše uvedené technologie Novell NetStorage je zajištěn zabezpečený přístup členům rady 
města Turnov k podkladům pro jednání rady města. 

5. Instalace dalšího serveru Novell OES NetWare 6.5 pro zálohování
Instalace provedena na běžný PC (ne serverový hardware).
Pravidelné zálohování dat je naprosto nezbytnou činností. Zálohovaná data mají pro společnost 
často mnohem větší cenu, než zařízení, na nichž jsou uložena. Investice do zálohovacích systému se 
nohatě vyplatí.
Na základě analýzy vytvořen nový zálohovací plán.
Zálohují se data z ostatních serverů na tento zálohovací server, a to větší část dat na zálohovací 
pásky a menší část na pevné disky. Toto rozdělení je určeno technickým charakterem zálohovaných 
dat.
Zálohování na pásky se provádí denně (kromě neděle) v nočních hodinách, a to formou plných a 
rozdílových záloh.
Zálohování na pevné disky se provádí denně (kromě neděle) v nočních hodinách, a to formou 
plných záloh.

6. Nové počítače se systémem SLED 10 v internetové kavárně v informačním středisku
2 nové počítače na placenou službu pro veřejnost s operačním systémem Novell SUSE Linux 
Enterprise Desktop 10 (SLED 10).
Počítače jsou využívány pro přístup k Internetu a dále pro běžné práce jako např. práce s 
kancelářským balíkem OpenOffice.org, grafikou apod.
Operační systém je zdarma, platí se pouze volitelně (není podmínkou) za aktualizace systému, 
ušetřeny finanční prostředky, které by se jinak musely zaplatit za 2 licence Windows XP. Celkem 
tedy ušetřeno 2 x 2500 Kč = 5000 Kč.
Dále ušetřeno za údržbu systému, protože systém je stabilní, nevyžaduje opakované zásahy 
servisního týmu, šetří se tedy navíc mzdové náklady pro servisní tým.

7. Nová kabeláž
Propojení serverovny (č. 322) s hlavním datovým rozvaděčem (č. 304) v budově Antonína Dvořáka 
335. Instalováno 24 metalických propojů, cat. 6, každý propoj umožňuje rychlost 10 Gb/s 
(samozřejmě v závislosti na rychlosti použitých aktivních prvků). Nyní jsou instalovány velmi 
rychlé aktivní prvky 1 Gb/s. Kabeláž umožňuje 10 Gb/s, což je extrémní rychlost, s využitím se 
počítá do budoucna.

8. Nové switche
Switche (přepínače) – aktivní prvky sítě sloužící k přenosu dat v síti. Jejich kvalita má značný vliv 



na rychlost a spolehlivost přenosu dat v celé síti
Nákup a instalace nových uživatelských switchů 3Com (1 Gb/s) a nových páteřních switchů Cisco 
(1 Gb/s).
Během instalace nových switchů do rozvaděčů byl proveden generální úklid rozvaděčů, dále byla 
provedena optimalizace umístění aktivních prvků v rozvaděčích. V rozvaděči v budově Antonína 
Dvořáka 335 byla provedena kompletní výměna kabelů a jejich nové zapojení.
v rozvaděči v budově Skálova 84 byla provedena částečná výměna kabelů a jejich nové zapojení.
Výměnou uživatelských a páteřních switchů se značně zvýšila rychlost přenosu dat v lokální síti. 
Nové switche se oproti původním vyznačují také mnohem vyšší spolehlivostí.
Všechny tyto nové switche umožňují administraci přes webové rozhraní, sledování a řízení 
provozu.

9. Nákup nového hardwaru pro server pro GIS
Z důvodu požadavků na vyšší výkon a spolehlivost byl zakoupen nový server (nový serverový 
hardware). Instalace operačního systému Novell SLES 10 plánována na začátek roku 2008.
Hrazeno převodem z rozpočtu odboru rozvoje města.

10. Upgrade Novell Border Manager 3.8 na Novell Border Manager 3.9
Zakoupení nové verze firewallu Novell Border Manager – zajišťuje bezpečné připojení lokální sítě 
k Internetu

11. Nákup nového hardwaru pro server pro Novell Border Manager 3.9
Z důvodu požadavků na vyšší výkon a spolehlivost byl zakoupen nový server (nový serverový 
hardware). Instalace operačního systému Novell OES  NetWare 6.5 SP 6 a Novell Border 
Manager 3.9 plánována na začátek roku 2008.

12. Semináře, konference a komerční akce:
• Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), 2.4.2007 – 3.4.2007
• Roadshow, 19.4.2007
• GroupWiseR, 16.5.2007
• Work Group Works Tour 2007, 26.9.2007
• Invex 2007, 23.10.2007

13. Vzdělávání

OKsystem - autorizované školící středisko pro Českou republiku:
- absolvovaná školení za rok 2007: ---

Samostudium:
- technická dokumentace Novell
- databáze znalostí Novell (knowledgebase)

Zpráva o činnosti centrální spisovny za rok 2007

Provoz spisovny: 



V roce 2007 byla činnost spisovny, značně omezena v souvislosti se zavedením mých dalších 
pracovních povinností, tj. práce údržbáře a správce vozového parku. Tyto práce zabraly tolik času, 
že na úseku vlastní činnosti centrální spisovny bylo  možné provést zhruba jen pětinu práce proti 
roku  2006.  To  znamená,  že  se  podstatným  způsobem  zpomalilo  pořádání  a  zpřístupňování 
dokumentace  uložené  ve  spisovně.  Přednostně  bylo  pokračováno  ve  zpřístupňování  fondu 
stavebního úřadu (ten je nejvíc využíván), fondy ostatních odborů zůstávaly v převážné většině ve 
stavu, v jakém se převzaly. 

V souvislosti s tím samozřejmě také nebyly zpracovávány nové přírůstky.  Pro příklad – SÚ 
předal do spisovny dokumentace uzavřené v roce 2006, k uspořádání a zařazení mohlo dojít až v 
závěru roku. Rovněž nebylo možno dohlížet na včasné předávání dokumentace jednotlivých odborů 
v souladu se Spisovým řádem. Z časových důvodů dále nebylo provedeno žádné skartační řízení.

Vzhledem k tomu, že jsem byl ve spisovně k dispozici pouze 2x týdně (a to ještě ne vždy), bylo 
vyřízeno jen cca 60% žádostí ze strany občanů proti roku 2006. Podobným způsobem byla také 
omezena činnosti na úseku dohlídky na spisovou službu v rámci úřadu.

Přes shora uvedené je však možno říci, že základní činnost centrální spisovny byla zachována, 
někdy však i za cenu práce mimo pracovní dobu.

Činnosti údržbářské:
Od chvíle, kdy byla fakticky zahájena činnost na úseku údržby, bylo provedeno přes tři sta 

nejrůznějších oprav a úprav.
K tomu je  třeba  připomenout,  že  se  jednalo  jen o případy nejnutnější  a  havarijní.  Činnost 

údržbáře ve smysluplném měřítku (pro daný počet spravovaných objektů) vyžaduje bezpodmínečně 
pracovníka na plný úvazek.

Domovník  (údržbář)  musí  mít  neustálý  přehled  o  stavu objektů  a  má  být  ten  první,  který 
zajišťuje  jejich  trvale  vyhovující  provozuschopný  stav.  A  toho  nelze  dosáhnout  jinak,  než 
každodenní přítomností.

Provoz automobilů
Na úseku správy autoparku byla provedena celá řada drobných oprav včetně čištění automobilů 

i doplňování provozních kapalin. Náročnější opravy byly zajišťovány prostřednictvím autoservisů.
Daný způsob správy vozového parku se však po čase ukázal jako nepraktický a těžkopádný, 

proto bylo s úlevou přivítáno obnovení činnosti správců automobilů na jednotlivých odborech. 
V budoucnu by při fungování správců vozidel mohl správu autoparku vykonávat i údržbář. Byl 

by vždy k dispozici, schopen řešit věci operativně. 

Zdeněk Kašpárek
vedoucí spisovny

Zpráva o činnosti podatelny za rok 2007

- přijaly jsme celkem 24 984 písemností (evidovaných v programu Athena) od pošty a občanů 

- odeslaly jsme 30 881 dopisů (v programu Athena)
  (pozn.: počet dopisů odeslaných mimo program Athena nelze zjistit)        
   
- odeslaly jsme poštu od p. Jenšovského v částce 23 737,50 Kč

- vyvěsily jsme na úřední desku 578 dokumentů

- zaevidovaly jsme 88 nálezů

- zaevidovaly jsme 10 ztrát



- poskytly jsme informace občanům

- poskytly jsme formuláře používané na MěÚ

- přepojovaly jsme hovory na jednotlivé odbory

- obsluhovaly jsme faxový přístroj

- půjčovaly jsme klíče od kanceláří

- zajišťovaly jsme obsah lékárniček

- vypisovaly jsme povolení k parkování

- zastupovaly jsme v případě potřeby na jiných odborech
  (sekretariát/pokladna)

- zaučovaly jsme nové pracovnice na podatelně.

Vypracovala: Růžena Stejskalová 
                       OVV – podatelna 

V Turnově dne 20. 2. 2008  

 
ZPRÁVA  O ČINNOSTI  ORM ZA ROK 2007

   Oproti roku 2006 došlo v průběhu roku 2007 na odboru ke značné výměně pracovníků:
   5 pracovníků odešlo a 6 pracovníků nově nastoupilo !
     1.  Ing. J. Stránská,  odchod k 31.12. 2006  
     2.  J. Mejsnar,           odchod k 31.12. 2006 
     3.  S. Syroťuková,     odchod k 31.12. 2006 
     4.  M. Holan,             odchod k 30.  4. 2007  
     5.  Ing. K. Košková,  odchod k  31. 7. 2007 
     6.  M. Zvířecí,             nástup k 1. 11.  2006
     7. J. Ládová ,             nástup k 1.  3.   2007
     8.  Ing. E. Krsková,    nástup k 1.  3.   2007
     9.  RNDr. M. Varga,  nástup k 1.  6.    2007



     10. Ing. R. Hujerová,  nástup k 16. 7.  2007
     11. Ing. L. Kavanová, nástup k 16. 7.  2007
 Z původních pracovníků zůstali na odboru pouze 2 pracovníci
       1. Ing. P. Kanclíř
        2. R. Špačková 
V roce 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu,  který přinesl podstatné změny pro agendy zajišťované 
ORM.

 1. ORM se stal pořizovatelem územně plánovací  dokumentace pro celý  správní
obvod ORP Turnov.     Pracovníci ORM pořizovali změny nejen územního plánu města 
Turnov /podrobněji v části č.3 /, ale zajišťovali také pořizování 9 nových územních    plánů 
pro  obce  :  Paceřice,Troskovice,Lažany,  Loučky,  Mírová  pod  Kozákovem,  Modřišice, 
Karlovice, Hrubá Skála a Ždárek .
 Obecní  zastupitelstvo  Paceřice  schválilo  nový  územní  plán  obce   30.10.  2007. 
Současně jsme pořizovali  4 změny platných územních plánů pro obce:Vlastibořice,Malá 
Skála,  Jenišovice, Kobyly.
  Obecní  zastupitelstvo  Vlastibořice  schválilo  1  změnu  svého  uzemního  plánu 
24.10.2007.
Agendu  pořizování  územních  plánů  zajišťuje  Ing.  P.  Kanclíř,  Ing.  R.  Hujerová  a  paní 
J.Ládová.
           Stav rozpracovanosti změn územního plánu  sídelního útvaru Turnov 
            /dále jen  ÚPSÚ/:  

Změna  č. 11 ÚPSÚ  Turnov (Ing. P.Kanclíř) 
Jedná se o žádosti za rok 2003 a 2004 / celkem 11 lokalit/. Proběhlo kladné projednání 
konečného návrhu změny s dotčenými orgány. Krajský úřad Libereckého kraje posoudil 
návrh změny a při konzultaci 13.9.2007 potvrdil správnost postupu pořizování. Společné 
jednání o návrhu změny č.11 s odborným výkladem proběhlo 24.10.2007. Koordinované 
stanovisko odborných složek dotčeného orgánu KÚLK vydal Krajský úřad 15.11.2007. 
Závěrečné projednávání návrhu  změny s občany proběhlo 14.2. 2008.  Schválení  návrhu 
změny    - vydání  usnesením č. 29/2008  ZM   dne 28.2 2008

Změna  č. 13A  ÚPSÚ  Turnov ( RNDr. Varga)
Nová  trasa  severozápadní  odlehčovací  komunikace  a  rozšíření   Markovy ulice pro 
obousměrný provoz.  ZM dne 28.6. 2007  usnesením č.  95/2007  schválilo  návrh 
zadání  změny. Probíhá zpracování konceptu změny.  Zpracovatel změny  firma SAUL , 
s.r.o. Sdružení architektů a urbanistů Liberec . Zpracovatel hodnocení vlivů změny na 
životní prostředí a veřejné zdraví  firma ATELIER 4 , s.r.o. Jablonec nad Nisou. 
Zpracovatel  situačního a výškopisného plánu  1 : 500 firma Geodezie Český Ráj s. r.o. 
Semily.  Zpracovatel  předběžného inženýrskogeologického průzkumu firma INSET s.r.o. 
Praha.   Současně s pořízením vlastní změny ORM zadal zpracování  Dopravní studie – 
severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova /vybraný zpracovatel firma 
ATELIER 4 s.r.o Jablonec nad Nisou/ -  termín zpracování  je do 31.3. 2008.  Po předání 
všech výše uvedených dokumentací bude na dubem 2008 svoláno  veřejnoprávní 
projednání konceptu změny. Na základě výsledku projednání konceptu změny územního 
plánu zpracujeme ve spolupráci s určeným zastupitelem -Ing. J. Jeníčkem návrh pokynů 
pro zpracování návrhu změny územního plánu, které budou předloženy ke schválení 
ZM/odhad květen,červen/. Následně bude zadáno zpracování návrhu změny opět firmě 
SAUL ,s.r.o. Po projednání bude návrh předložen ke  schválení – vydání návrhu územního 
plánu  ZM  cca prosinec 2008.

Změna  č. 13B  ÚPSÚ  Turnov (Ing.R. Hujerová)
Jedná se o žádosti za rok 2005  / celkem 3 lokality/. lokalita  Y13 Výšinka hvězdárna a 



rozšíření průmyslových ploch Vesecko za pivovar Hrubý Rohozec  o  areál AGRO Český 
Ráj a.s. - lokalita L13 Schválení zařazení lokalit do připravované Změny č. 13 v ZM  29.6. 
2006  .  Probíhá  projednávání  návrhu  zadání  s  dotčenými  orgány.  Schválení  zadání 
změny  č. 13 B v ZM  24.března 2008. Následně bude zadáno zpracování návrhu změny 
a po projednání bude návrh předložen ZM ke schválení - vydání cca prosinec 2008.

Změna  č. 13C  ÚPSÚ  Turnov (J. Ládová)
Žádosti občanů za  rok  2005 a  nové  žádosti  podané  v  roce  2006,  které   byly 
schváleny   jako  podnět.  Schválení zařazení lokalit do připravované změny č. 13  v ZM 
29.6. 2006.  Žádosti budou řešeny jako změna č. 13C. celkem 11 lokalit.  Probíhá 
projednávání návrhu zadání s dotčenými orgány. Schválení zadání změny  č. 13 C v ZM 
27. března 2008. Následně bude zadáno zpracování návrhu změny a po projednání bude 
návrh předložen ZM ke schválení – vydání cca prosinec 2008.

Změna  č. 14  ÚPSÚ  Turnov (Ing. R.Hujerová) 
Žádostí   občanů  podaných v   roce  2006 po 28.6.  2006,  které   nebyly  zařazeny  a 
schváleny jako  součást změny č. 13 a žádosti občanů doručené na ORM do 31.12. 
2007 /celkem 48 lokalit/ .
  Schválení podnětu na změnu č. 14 v ZM 31.1. 2008.  Probíhá projednávání návrhu 
zadání s dotčenými orgány. Schválení  zadání změny  č. 14 v ZM   24.dubna 2008. 
Dokončení celého procesu pořizování rok 2009.
 
2.ORM zajišťoval agendu stavebních uzávěr.  Formou opatření obecné povahy bylo RM 
nařízením města č.2/2007 vydáno územní opatření o stavební uzávěře č.1/2007, kterým 
byla  zrušena  stávající  stavební  uzávěra  na  značnou  část  města  (Malý  Rohozec, 
Daliměřice,  Durychov).  Nově  byla  vymezena  stavební  uzávěra  na  centrum  města  v 
rozsahu zpracovaného konceptu Regulačního plánu č. 3 -centrum města.
Agendu zajišťovala Ing. K.Košková, od 31.7. RNDr.M. Varga

3.Pro obce v působnosti ORP  Turnov jsme  nově zpracovávali vymezení zastavěného 
území. V roce 2007 se jednalo o  15 obcí :  Hrubá Skála, Karlovice, Rakousy, Troskovice, 
Modřišice,  Ktová,  Soběslavice,  Lažany  ,  Loučky,  Sychrov,  Ždárek,  Mírová  pod 
Kozákovem,Olešnice, Svijanský Újezd a Klokočí.
  Rada obce Karlovice schválila  zastavěné území 17.12.2007 a Rada obce Hrubá 
Skála schválila zastavěné území 17.12.2007.
Agendu zajišťuje Ing. R. Kavanová a J. Ládová
 
4.Zcela nová je agenda vydávání koordinovaných stanovisek. ORM podle §4 zákona č.
183/2006  Sb.,  vydává  koordinovaná  stanoviska  za  Městský  úřad  Turnov  pro  účely 
územního a stavebního řízení.V roce 2007 jsme vydali celkem  484 stanovisek. Proces 
vydávání  koordinovaných stanovisek na MěÚ  je  velice komplikovaný, některé odbory 
např. OŚKS vydávaly dílčí vyjádření opožděně. Tento problém byl řešen  opakovaně u 
pana  tajemníka.  Po  příjmutí  nové  pracovnice  paní  Růžičkové  se   sitace  zlepšila. Je 
potřeba  zvážit (projednat se Stavebním úřadem) zda je nutné ke každému stavebnímu 
záměru vydávat koordinované stanovisko.
 Agendu zajišťuje R. Špačková.

5.Zcela nová je i agenda pořizování územně analytických podkladů opět pro celé území 
ORP Turnov.  

Jedná se o komplexní studii údajů o území (119 sledovaných jevů, např. inženýrské 
sítě,  doprava,  ochrana přírody,  památky)  v celém správním obvodu obce  s rozšířenou 
působností Turnov ( celkem 37 obcí, 24 720ha).  Práce na ÚAP jsou dokončené zhruba ze 
60%. Nejvíce času při jejich tvorbě zabírá převod a úprava dat získaných od jednotlivých 



správců a vlastníků  sítí  a terénní průzkumy.  Územně analytické podklady by měli  být 
hotovy do konce roku 2008.
Agendu zajišťuje pan M. Zvířecí a Ing. L. Kavanová.

6.Kulturní  centrum  Střelnice. Rok  2007  byl  rokem  dokončení  stavební  části  vlastní 
stavby.Stavba  byla  záhájena  v  dubnu  2006  a  dokončena  ve  smluvním  termínu 
30.11.2007.  Předávací  řízení  stavby  proběhlo  3.12.2007  a  4.12.2007  vydal  Stavební 
úřad „Rozhodnutí o předčasném užívání“ části stavby, které umožnilo přestěhování 
KCT,  s.r.o.  do nového objektu Střelnice.  O aktuálním průběhu stavby byla  pravidelně 
informována RM a ZM. Agendu zajišťuje Ing. P. Kanclíř

7. Strategie rozvoje města- Aktualizace a monitoring rozvojových studií města   
Na  monitorovací  zprávě  se  pracovalo  od  léta  2007,  přičemž  východiskem byla 

monitorovací zpráva z roku 2005. Jako podklad posloužil i aktualizovaný přehled projektů, 
předložený  na  dubnovém  zasedání  ZM.  Skutečný  stav  v jednotlivých  aktivitách  byl 
zjišťován osobně nebo telefonicky od garantů, kteří jsou uvedeni v úvodní hlavičce aktivity. 
Zanesené výstupy pak byly připomínkovány a doplněny do zprávy pro ZM 20.12. 2007
  

8.  Pracovníci odboru je podíleli na přípravě 3 akcích, které přinesly  zajištění dotace v
    celkové výši     4 040 000,- Kč:
Výstavba společenského centra Střelnice  a související veřejná infrastruktura

výše poskytnuté dotace KÚLK  3 000 000,- Kč
2.   Modernizace a vybavení MŠ Turnov ulice Zborovská 914
      výše poskytnuté dotace MF     1 000 000,- Kč
3.   Studie proveditelnosti k projektu Revitalizace vodních nádrží a naučná stezka
      výše poskytnuté dotace   KÚLK    40 000,- Kč

 9 .Pracovníci odboru  předložíli 25 zpráv do RM , 11 zpráv do ZM, zpracovali 53 faktur 
a 54 poukázek, 10 objednávek a  14 smluv o dílo.

10. V roce 2007 proběhla 1 vnější kontrola KÚLK na výkon přenesené působnosti v 
oblasti  územního  plánování. Předmětem  kontroly  bylo  organizační  zajištění  činnosti 
orgánu územního plánování,  vytvoření  materiálních  a odborných podmínek pro výkon 
státní správy a agenda územního plánování za rok 2006. 
Na základě výsledků kontroly dospěl kontrolní orgán KÚLK odbor územního plánování a 
stavebního řádu k závěru,  že u kontrolovaného orgánu –  ORM není třeba na úseku 
územního plánování přijímat nápravná opatření !
Dle Kontrolního řádu města proběhla na odboru  u každého pracovníka řídící kontrola 
zaměřená na uplatňování nového stavebního zákona v praxi odboru.
Dle kontroly usnesení na Cloud je v evidenci za ORM 15 usnesení RM a 8 usnesení ZM, 
která průběžně aktualizujeme. 
Zpracoval 20. března  2008 

RNDr. Miroslav Varga
vedoucí odboru rozvoje města

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU  KT ZA ROK 2007
Kancelář tajemníka má celkem 3 zaměstnance.
(1 sekretářka starosty, 1 personalistka,1 tajemník)  



Personalistika:
Celkem v průběhu roku 2007 nastoupilo 19 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 14 
zaměstnanců.
Na MP nastoupily 3 strážníci a pracovní poměr ukončili 3 strážníci.
Výběrové řízení:  
Uskutečnilo se celkem 13 výběrových řízení a přihlášených bylo celkem 109 zájemců.
Výběrově řízení bylo vyhlášeno na :
ORM– UAP a GIS (červen 07) přihlášených 7
ORM– UAP (duben- srpen 07) 2
ORM- vedoucí odboru (duben 07) 4
OŠKO– památkář (červenec- srpen 07) 9
OŽP- odpady (březen 07) 9
OŽP- odpady (květen 07) 7
OŽP- výkon rozhodnutí (listopad 07) 22
OŽP- vodoprávní úřad (červen 07) 5 
OVV- podatelna (červen 07) 9
OVV- podatelna (listopad 07) 14
dotace (duben 07)1
OD- přestupky (květen 07) 13
Proběhlo ještě VŘ na ředitele ZSST v termínu červen- červenec 07, zúčastnilo se 7 uchazečů.
Vybrán byl Bc. Jaroslav Cimbál.

Vzdělávání:
- průběžné 
Dalšího školení se v průběhu roku dle potřeb toho kterého odboru zúčastnilo 180 zaměstnanců
a celková uhrazená částka byla cca 171.775,50 Kč
- ZOZ
Absolvovalo v roce 2007celkem: 8 zaměstnanců 
Majerová – 17.030,-
Volfová – 17.030,-
Stránská – 23.810,-
Zárybnická – 10.250,-
Brožková – 17.030,-
Janusová – 17.590,-
Kupcová – 17.030,-
Macková – 17.030,-
a celkem vynaložená částka byla 136.800,-
Vzdělávání vedoucích úředníků:
v roce 2007 nikdo neabsolvoval
Vstupní vzdělávání:
Nový zaměstnanci v počtu 9 osob byly přihlášeni na termín v září 07.
Vstupní vzdělávání probíhá v pěti dnech a zajišťujeme ho prostřednictvím KÚLKu.
Částka za jednoho člověka za toto školení je 500,- Kč.
Agenda KT:
V průběhu roku bylo zapsáno 465 došlých faktur a 530 písemností v Athene.
Probační a mediační služba Semily. 
V roce 2007 bylo evidováno celkem 8 osob na výkon trestu obecně prospěšných prací, z toho:
4 osoby– Městský park, 2 osoby- MN, 2 osoby- TST. Z uvedeného počtu u 5 osob byl podán návrh 
na přeměnu na výkon trestu ve věznici.

V Turnově dne 21.3.2008 Jana Chlupová



   

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU SPRÁVY MAJETKU ZA ROK 2007 

Výdajové kapitoly
Organizační  změnou  od  1.1.2007  byla  na  OSM  předána  část  agendy,  kterou  zajišťoval  odbor 
rozvoje města, odbor životního prostředí a odbor dopravní. ORM postupně předal veškerou agendu 
spojenou se správou majetku – bytové zóny, cyklostezky, Maškova zahrada, oprava hradu Valdštejn 
a  další  projektovou přípravu a  rozpracované  projekty.  Převod podkladů byl  velmi  zdlouhavý a 
složitý, některé podklady nejsou doposud vypořádány. 
Spolu  s agendou  přešla  na  OSM  jedna  pracovnice,  která  má  uzavřenu  smlouvu  na  zkrácený 
pracovní úvazek. Nepříznivě se na předání potřebných dokladů projevila ta skutečnost, že většina 
zaměstnanců ORM ukončila na městě pracovní poměr a potřebné informace neměl a nemá OSM 
kdo předat.
Dalšími velkými rozpracovanými projekty, které OSM převzal je rekonstrukce městského parku u 
letního kina. Tento projekt byl z předávaných nejlépe zpracován a jeho dokončení nepřineslo OSM 
zvláštní těžkosti.
Velmi složitou záležitostí je předaný projekt společného dopravního terminálu v Turnově u nádraží 
ČD. Smlouva o dílo v  jejímž průběhu se měnil rozsah projektových prací, projektování stavby na 
cizím pozemku bez předchozích dohod s majiteli, nejasnosti ohledně majetku ČD nás stáli mnoho a 
mnohdy  i  zbytečného  úsilí.  Neustále  vyvíjející  se  podmínky  budou  mít  i  dopad  na  finanční 
náročnost přípravy projektu. 

Z kapitálových výdajů, tj. pořízení nového majetku,  byla  v roce 2007 je rozpracovaná investice 
Obnova židovské synagogy Turnov hrazená se spoluúčasti  finančního  mechanismu EHP/Norska. 
OSM se podařilo dobře skloubit  náročné řízení  rekonstrukce s finančním a administrativním řízení 
projektu .

V březnu roku  2007 byla podána opakovaně žádost o dotaci na Regeneraci panelového sídliště  J. 
Patočky  Turnov  a  městu  byly  následně  poskytnuty  finanční  prostředky  na  realizaci  1.  etapy 
v celkové výši 2 800 tis. Kč.
S finanční dotací státu ve výši 1 000 tis. Kč byla v závěru roku realizována částečná rekonstrukce 
školky ve Zborovské ulici dle již zpracovaného projektu celkové rekonstrukce.

Komunikace
V průběhu  celého  roku  2007  probíhali  významné  stavební  zásahy  na  komunikacích  města. 
Výstavba kanalizace v Malém Rohozci a Daliměřicích  významně ovlivnila stav komunikací v této 
části  města.  V 1.  čtvrtletí  roku byly  zahájeny práce na celkové  rekonstrukci  Bezručovy ulice  a 
v ulici Palackého.  Zkušenosti z předchozí spolupráce ne rekonstrukci povrchů po stavbě VHS v  
Mašově značně  přispěly ke zlepšení  organizace  a kvality  prací.  Pravidelné  kontrolní  schůzky a 
každodenní  řešení  problematiky  na  místě  stavby  přispěly  k plynulému  řešení  všech  vzniklých 
problémů a úspěšnému dokončení stavby v požadovaném termínu stanovenému podmínkami dotace 
na rekonstrukci kanalizace. Stavba byla financována formou příspěvku města VHS, přes kapitoly 
OSM bylo  přímo financováno veřejné osvětlení  a mobiliář  umístěný v ulici  (koše,  lavičky,  bus 
přístřešky). Doplatek za provedené práce bude město hradit VHS částečně i v roce 2008.
Další  stavbou,  která  byla  dofinancování  z kapitoly  komunikace  bylo  dokončení  komunikace 



v Mašově pro výstavbu 4 rodinných domů.  Stavba  byla  zahájena  již  v roce  2006 a  dokončena 
pokládkou asfaltových vrstev v roce 2007 za částku 1000 tis. Kč.

V průběhu června 2007 byla dokončena celkové rekonstrukce Nádražní ulice a městem vyplacen 
Libereckému kraji dohodnutý podíl na  rekonstrukci ve výši 6731 tis. Kč.
 
.
Z  rozpočtové  kapitoly  komunikace  byly  dále  hrazeny  práce  menšího  rozsahu  jako  je  oprava 
komunikacív okrajových částech města asfaltovým recyklátem ze stavby Bezručova a Palackého 
ulice, úprava rozvaděčů pro veřejné osvětlení, v rámci Nádražní ulice byl přesunut stávající bus- 
přístřešek do ulice a další běžná údržba celkem za  1502 tis. Kč..

Nebytové prostory
Dalším rokem probíhala výměna části oken v budově, kterou užívá Gymnázium Turnov. Výměna 
oken je hrazena z kapitoly nebytové prostory a v roce 2007 bylo na tuto akci vynaloženo 407 tisíc 
korun.  Smlouva, která byla s dodavatelem uzavřena na čtyři roky a nepodařilo se ji zcela naplnit 
byla v prosinci 2005 prodloužena na další tři roky. 
. 
Z  této  kapitoly  byly  dále  hrazeny  úpravy  kapličky  na  Daliměřicích,  výměna  výloh  a  oken 
v nebytových   prostorech  domu čp.  1386 Repam,  oprava  schodiště  u  OAHŠ, odstranění  závad 
z revizí a další běžná údržba.. Z  kapitoly nebytových prostor byla čerpána částka v celkové výši 1 
781 tis. Kč. 

Byty
Pro opravy bytových domů byla v roce 2007 vyčleněna částka pouhých 900 tis. Kč. 
Tyto  prostředky  byly  použity  na  drobné  běžné  nejnutnější  opravy  a  údržbu  bytového  fondu.
(výměna kotlů, karem včetně jejich oprav, opravy rozvodů vody el., plynu, odstraňování závad z 
revizních zpráv, deratizace apod.). 

Soustavnou prací s dlužníky nájemného se nám úspěšně daří vymáhat dlužné částky  a snižovat 
dluhy  na  nájemném  (bez  penále).  V této  oblasti  též  spolupracujeme  se  správou  sociálního 
zabezpečení, kde uplatňujeme v případě možnosti nárok na dávku na bydlení.

Městské organizace
V budovách, které  mají  v pronájmu organizace zřizované městem byly v roce 2007 provedeny 
opravy a investice celkem za 3 437   tis. Kč korun.  K této částce j enutné dále připočíst oprav a 
údržbu na hradě Valdštejn za 947 tis Kč hrazenou částečně z dotace MMR a Libereckého kraje a 
opravu divadla za 472 tis. Kč částečně hrazenou z prostředků památkové zóny.
Byl naplněn rozpočet, který se skládal z více než 15 dílčích částí. 

Ve školce  28. října byla v traktu WC dokončena  výměna oken.  Celkové náklady za tři etapy byly 
ve výši  10245 tis. Kč z toho etapa v roce 2007 byla  99 tis. Kč.

V období prázdninové uzavírky  proběhla výměna stropní konstrukce na ložnicí ve školce v Mašově 
nákladem 90 tis. Kč,  v mateřské školce ul. Kosmonautů byla vyměněna ona v kuchyni.

Na zahradě dětského centra yvy provedeny úpravy zpevněných ploch  v ceně 106 tis. Kč, které 
umožní snadnější pohyb postižených dětí po zahradě.

V závěru  loňského roku,  konkrétně  v listopadu,  jsme od Ministerstva  financí  ČR získali  příslib 
přidělení dotace na rekonstrukci mateřské školky ve Zborovské ulici ve výši 1 000 000,-Kč .



Získání dotace bylo pro město příjemnou zprávou, ale zároveň i velkou starostí při její realizaci. 
Jednou z podmínek poskytnutí peněz byla okamžitá realizace ještě na sklonku roku! To se nám však 
podařilo  splnit,  protože  na  tento  objekt  máme  zpracovánu  kompletní  projektovou dokumentaci 
rekonstrukce a vydané pravomocné stavební povolení. Tato dotace byla určena na výměnu oken, 
výměnu otopných těles a výměnu stropních svítidel v pavilonu Slůňat a Kopretinek.
 Záměr byl zdárně dokončen a milionová dotace vyčerpána beze zbytku.

V základní  škole  28.října   byla   o  prázdninových měsících  provedena dle  požadavků hygieny 
rekonstrukce sociálního zařízení  Druhou etapu stavby realizovala společnost Světlo Turnov s.r.o. 
nákladem 1 332 tis. Kč.  
Další částečná rekonstrukce sociálního zařízení proběhla ve škole  ve Skálově ulici za  167 tis. Kč .

Pro  Zdravotně  sociální  služby  Turnov  v prostorách  penzionu  v Žižkově  ulici  byla  vyměněna 
nejnutnější část stoupaček a dále byly vyčleněné prostředky použity na opravu havarijního stavu 
jednoho z balkonů celkem za cenu 50 tis. Kč. 

Pozemky
V kapitolách nakládání s pozemky město směnilo a uzavřelo kupní smlouvu na pozemky zahrnuté 
do projektu společný dopravní terminál a zaplatilo první splátku za budovu na atletickém stadionu. 
V roce 2007 město odkoupilo dům čp. 7 pro možnost zobousměrnění Markovy ulice.  Na nákup 
pozemků a staveb bylo v roce 2007 OSM vynaloženo  4 632  tis. Kč

Projekty
V  kapitole  projekty  byla  v  roce  2007  byla  dokončena  projektová  dokumentace  na  nemocnici 
spojovací krček,  bazén Výšinka, obnova městského parku, budova Fokusu, výtah ZUŠ, parkoviště 
pod Valdštejnem, studie Markovy ulice a další  z  32 položek, na kterých jsme v rámci projektové 
přípravy  v roce  2007  pracovali.   Projekty  na  přípravu  společného  dopravního  terminálu  a 
křižovatky u Plusu včetně parkoviště budou řešeny i v ropce 2008.  Dalším významnou projektovou 
přípravou je zadání studie na výstavbu společného zařízení pro dětské centrum, mateřskou školu 
speciální  a  základní  školu  speciální  na  pozemcích  dnešní  Waldorfské  školky  na  Daliměřicích. 
Celkově bylo vynaloženo na projektovou přípravu 6 850 tis. Kč. 

Příjmové kapitoly
Mezi každoroční pravidelné příjmy patří pronajímání zahrádek a pozemků, ze kterých byl vybrán 
nájem ve výši 1327 tisíc korun. Tuto výši příjmu  příznivě ovlivnily stavby ve městě, když město 
pro  stavební  společnosti  dlouhodobě  pronajímá  pozemky  pro  zařízení  staveniště  a  uskladnění 
stavebního materiálu.
Významnou částí příjmu města je i nájemné z bytů,  které bylo v loňském roce 4 417 tis. Kč a 
nebytů 8 096 tis. Kč.  
Plánované  kapitálové  příjmy ve výši   46 mil.  Kč za  prodej  nemovitého  majetku  se  nepodařilo 
během  roku  naplnit.  Proto  byly  v průběhu  roku  navrženy  rozpočtové  změny,  které  upravily 
předpokládaný příjem z prodejů majetku  na  18 339 tis. Kč. Propad v plánovaných příjmech vznikl 
především neuskutečněním prodeje pozemků v průmyslové zóně Vesecko z důvodu restitučních.

Plnění rozpočtu
V příjmové kapitoly roku 2007  nebyly naplněny dle plánu původního plánu. V průběhu roku byly 
uskutečněny  rozpočtové  změny  zohledňující  snížení  příjmů  v rozpočtové  kapitole  kapitálové 
příjmy. Celkově byly příjmy splněny na  99 %. 
Ve výdajových kapitolách jsme  realizovali plánované akce. 
Běžné výdaje  byly realizovány ve výši 36 205 tis. Kč tj 98% plánovaných běžných výdajů.



Kapitálové výdaje ve výši 42792 tis. Kč tj. 100% plánovaných kapitálových výdajů.

Usnesení RM, ZM
K činnosti OSM bylo na jednáních rady a zastupitelstva přijato celkem  247 usnesení, tj navýšení 
oproti  roku 2006 o 61 položek usnesení..  Na OSM nejsou usnesení,  která  by byla  dlouhodobě 
nesplněna.

Projektová dokumentace
OSM zajišťuje projektovou přípravu prakticky ke všem investičním projektům na městě. Zároveň 
jsme  zajišťovali  i  přípravu  pro  organizace  stojící  mimo  město  ,  především  pro  TJ.  Příprava 
některých  projektů byla  velmi  náročná a  zdlouhavá  s ohledem na nedořešené majetkové  kroky. 
Dalším  velkým  problémem  bylo  velké  množství  záměrů,  které  město  má  zájem  realizovat  a 
nejednotnost ve stanovení priorit. 
V roce  2007  jsme  pracovali  na  32  položkách  projektových  příprav,  jednak  pro  realizaci 
plánovaných oprav a investic v roce 2007, jednak jako příprava pro podání žádostí o grant z fondů 
EU.
V současné době máme projektovou přípravou min. pro územní řízení pokryty všechny položky, na 
které máme zájem podat žádosti do 31.3.2008. (bazén, park, parkoviště pod Valdštejnem,  náves 
Mašov, dopravní terminál,  Skálova ulice, sídl. J.Patočky, okna SUPŠ,most a cesta v Dolánkách, 
parkoviště u nemocnice atd.).

Převodu potřebného majetku do vlastnictví města
OSM prověřil všechny pozemky zapsané na listech vlastnictví PF a UPZSVM v katastrech města 
Turnova. Na vytypované pozemky byly podány žádosti o jejich převod do majetku města.
Jedná  se  především  o  pozemky  na  parkovišti  u  autobusového  nádraží  a  dále  byl  uskutečněn 
bezúplatný převod pozemků určených regulačním plánem pro výstavbu bytových domů na Výšince 
od  ČR - Ústavu územního rozvoje Brno.

V Turnově dne: 20.3.2008 

Ludmila Těhníková
vedoucí odboru správy majetku

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ODBORU KONTROLY
ZA ROK 2007

K 31. 12. 2007 byly provedeny následující kontroly u těchto příspěvkových organizací 
v působnosti Města Turnova :

− Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5
− Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily
− Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily
− Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56, okres Semily
− Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily
− Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily
− Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semil
− Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640



− Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily
− Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily
− Středisko pro volný čas dětí a mládeže (2 x)  
− MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV
− Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily (2 x) 
− Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily
− Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily
− Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace
− Základní škola speciální a mateřská škola speciální, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, 

příspěvková organizace
− HRAD VALDŠTEJN
− MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV
− Zdravotně sociální služby Turnov

Kontrolní  činnost  odboru je  dále  zaměřena  na činnosti  ostatních  úseků Městského 
úřadu. Do uvedeného termínu byly provedeny následující kontroly :

− Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006
− Kontrola  výběrového  řízení  na  investiční  akci  města  –  Autobusová  zastávka  oboustranná  a 

chodníkové těleso Turnov – Vesecko
− Kontrola výběrového řízení na investiční akci města – Chodník u podchodu pro pěší na silnici I/10
− Řídící kontroly na odborech města
− Kontrola administrativních náležitostí – Příspěvek na realizaci Program péče o krajinu
− Přehled využití služebních vozidel u organizací řízených městem
− Rozbor služeb a kalkulací praní prádla u mateřských škol

− Přehled pojištění majetku u příspěvkových organizací a obchodních společností včetně nákladů 
vynaložených do pojištění

− Plnění úkolů daných usneseními RM do 31. 7. 2007
− Plnění úkolů daných usneseními ZM k 31. 10. 2007

V  případě  zjištěných  nedostatků  byla  starostou  či  místostarostou  města  uložena 
termínovaná nápravná opatření.

Na  základě  potřeb  města  odbor  kontroly  aktualizuje  vnitřní  směrnice  na  vybrané 
činnosti města.

Mezi další činnosti odboru patří :
− provádění změn zápisů městských organizací do obchodního rejstříku
− vyžadování odborných stanovisek nadřízených orgánů k aktuální problematice

K 31. 12. 2007 bylo od občanů přijato a řešeno 17 stížností a 6 petic.

V Turnově dne 14. 2. 2008

Eva Dudová
 vedoucí OK 

 



ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚÚ TURNOV ZA ROK 2007

Činnost  odboru spočívá  především  ve  výkonu  státní  správy  v přenesené  působnosti  a  jako 
pověřený obecní úřad. Na úseku samosprávy je činnost odboru zaměřena na zajištění a rozvíjení 
sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním handicapem a další skupiny obyvatel ohrožené 
sociálním vyloučením,  na plánování  sociálních služeb formou komunitního plánování  a dále na 
oblast  zdravotnictví.  Odbor  se  podílí  i  na realizaci  protidrogové politiky  na svém území.  Také 
některé činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí jsou rovněž vykonávány  v rámci samostatné 
působnosti obce.

Od 1.1.2007 došlo k radikální změně v celé sociální oblasti. Byly přijaty nové zákony a další 
právní  předpisy,  které  úplně změnily chod celého odboru.  Městské úřady byly  pro poskytování 
nových  dávek  sociální  péče  vybaveny  novou  výpočetní  technikou   i  jednotným  programem. 
V souvislosti se změnou právních předpisů byly přijaty nové sociální pracovnice, zvýšil se počet 
klientů odboru sociálních věcí, změnila se i jejich skladba. Tato změna přinesla vysoké požadavky 
na odbornost pracovníků, kteří poskytují informace klientům, neziskovým organizacím působícím 
v sociální oblasti i veřejnosti.
Odbor sociálních věcí má  od 1.1.2007 16 pracovníků. 

Odbor sociálních věcí vyplatil na dávkách sociální péče v r. 2007 celkem cca 63 mil. Kč,  v r. 
2006 odbor vyplatil na dávkách cca 30 mil. Kč. 
 V souvislosti se změnami v legislativě bylo nutné změnit také organizační strukturu odboru

Odbor sociálních věcí je od 1.1.2007 rozdělen na dva úseky:

1. úsek sociálních služeb a sociální péče 
2. úsek sociálně- právní ochrany dětí, sociální prevence a hmotné nouze

1. Úsek sociálních služeb a sociální péče zajišťuje v přenesené působnosti a jako obec III. typu 
poskytování dávek sociální péče (jednorázových i opakovaných) osobám se zdravotním postižením, 
seniorům,  rodinám  s dětmi,  nezaměstnaným  osobám  i  ostatním  osobám,  kterým  hrozí  riziko 
sociálního  vyloučení.  Odbor  vyřizuje  také  agendu  průkazů  mimořádných  výhod  pro  osoby  se 
zdravotním handicapem.

Od 1.1.2007 odbor poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, novou 
dávku – příspěvek na péči. Tato dávka nahradila dosavadní příspěvek při péči o osobu blízkou a 
také zvýšení důchodu pro bezmocnost ( byla poskytována ČSSZ). 
Příspěvek náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci 
jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží 
člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. 
O příspěvek je nutné žádat na předepsaném tiskopise dle místa trvalého pobytu. Výše příspěvku je 
stanovena na základě žádosti, provedeného šetření a posouzení zdravotního stavu klienta 
posudkovým lékařem úřadu práce. Odbor sociálních věcí na základě těchto důkazních prostředků o 
dávce rozhoduje, dávku vyplácí a kontroluje využití finančních prostředků.

Na dávkách příspěvku na péči bylo v roce 2007 vyplaceno cca 47 mil. Kč a bylo vedeno řízení 
s cca 1 000 klienty. V rámci odvolacího řízení bylo předáno 7 případů KÚ LB kraje a po 
projednání bylo ve 4 případech potvrzeno rozhodnutí OSV , u 2 klientů nebylo dosud rozhodnuto, 
v jednom případě bylo rozhodnutí změněno.  

Při péči o těžce zdravotně postižené občany odbor rozhoduje o přiznání mimořádných výhod, 
dále o poskytování příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, bezbariérovou úpravu bytu, 



zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz 
motorového vozidla, individuální dopravu ad.

Na tyto dávky bylo vyplaceno cca 10 mil. Kč, největší objem peněz byl poskytnut v rámci 
příspěvku na provoz motorového vozidla.
Odvolání podalo 41 klientů a 28 odvolání bylo Krajským úřadem LB kraje potvrzeno. V 8 
případech doposud nebylo řízení ukončeno, změněno bylo 5 rozhodnutí.    

2. Úsek sociálně právní ochrany dětí a prevence 
Na úseku sociálně-právní  ochrany dětí (dále  SPOD)  a prevence je   evidováno k 31.12.2007 
celkem 1355 opatrovnických spisů, z toho kurátor pro mladistvé eviduje 181 spisů. Pracovnice se 
zúčastnily 280 soudních jednání, kde v řízení  zastupovaly nezletilé děti. Některé úkony byly za 
nezletilé  činěny i  před  orgány činnými  v trestním řízení  a  dalšími  orgány a  institucemi   státní 
správy. Orgán SPOD vykonává také soudní dohled nad nezletilými. V r. 2007 bylo evidováno 29 
dohledů, návštěv bylo vykonáno v souvislosti s prováděním dohledu 96. Součástí SPOD je agenda 
náhradní  rodinné péče,  kde je  umístěno celkem 19 dětí  ve 14ti  pěstounských rodinách.  Každá 
z těchto  rodin  byla  minimálně  2x  v roce  navštívena.  Při  těchto  návštěvách  byl  zjištěn  zájem 
pěstounských rodin o společná setkávání a tak bylo zorganizováno první společné setkání, které 
mělo  velký ohlas. To bylo impulsem pro vytvoření projektu 3P – pomoc, poradenství, péče, který 
byl  zpracován  ve  spolupráci  s občanským  sdružením  Náruč.  Finanční  zajištění  projektu  je 
především pomocí nadace Terezy Maxové. V průběhu roku tak došlo ke 3 společným setkáním a 
byly připraveny i programy pro následující rok. 
Při  péči  o  nezletilé  děti  umístěné  v zařízeních  pro  výkon ústavní  výchovy je  prováděna  jejich 
pravidelná  návštěva spojená s pohovory a předáním drobných dárků. Za r. 2007 bylo provedeno 49 
takových    návštěv  a  37  kontrolních  šetření  v rodinách  těchto  dětí.  Sociálních  šetření   včetně 
sociálně-právního poradenství bylo v průběhu roku poskytnuto téměř  v  830 případech. 
V souladu s platnými právními předpisy je zřízena Komise sociálně právní ochrany dětí, která je 
složena  z odborníků  a   mimo  jiné   projednává  jednotlivé  případy  týraných,  zneužívaných  a 
zanedbávaných  dětí  za  účelem  navržení  opatření  k  účinné  pomoci  dítěte  a  rodině.  Zároveň 
doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně-
patologickými  jevy  a  připravuje  programy  péče  o  problémové  skupiny  dětí.  V roce  2007  se 
uskutečnily 2 zasedání této komise. 
Místní  protidrogový  koordinátor zmapoval  situaci  na  drogové  scéně  a  zjištěné  skutečnosti 
zpracoval  ve   zprávě  o  realizaci  protidrogové   politiky,  která  byla  zveřejněna  na  webových 
stránkách našeho odboru.   Zároveň v roce 2007 proběhly dvě pracovní   schůzky se zástupcem 
občanského sdružení Most k naději o zahájení činnosti terénní  práce v Turnově. Tím bylo navázáno 
na jednání,  která byla  započata  již v předešlých letech a výsledkem bylo provedení  depistáže o 
stavu toxikomanie v Turnově. V souladu s tímto kvalifikovaným šetřením drogové scény na místní 
úrovni  byl  vytvořen   plán   terénního  programu,  jehož  cílem  je   minimalizace  sociálních  a 
zdravotních rizik uživatelů omamných  a psychotropních látek,  tzv. Harm Reduction. Zároveň byly 
touto depistáží dány i  konkrétní doporučení  pro  primární a sekundární prevenci.  

Oblast sociální prevence zahrnuje i pomoc osobám společensky nepřizpůsobeným (poradenství, 
pomoc při hledání zaměstnání, ubytování, poskytnutí mimořádné okamžité pomoci) a národnostním 
menšinám. Jedná se především o výchovu a vzdělávání  dětí  z romských rodin ve spolupráci  se 
školami a romskou asistentkou, která působí ve speciální škole. 

Hmotná nouze
Odbor dle zákona č. 110/2006 Sb.,  o pomoci v hmotné nouzi, který je součástí systému sociální 
ochrany obyvatel, řeší pomoc občanům v obtížné sociální situaci charakterizované především 
nedostatečnými příjmy, které zabezpečují jejich základní životní potřeby. 
Každý občan má právo na sociální poradenství,  tj. na poskytnutí základních informací o možnosti 
řešení a předcházení stavu hmotné nouze.
Nový systém pomoci v hmotné nouzi zahrnuje tyto nové dávky, které nahradily dávky dle zákona o 



sociální potřebnosti : 
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení 
3. mimořádnou okamžitá pomoc.
Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v těchto situacích : 
                              a) osobě hrozí vážná újma na zdraví
                               b) osobu postihla mimořádná událost (např. povodeň, vichřice …)
                               c) osoba nemá prostředky k úhradě jednorázového výdaje
                               d) osoba nemá prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé 
                                   spotřeby, výdaje spojené se vzděláním nezaopatřeného dítěte
                               e) osoba je ohrožena sociálním vyloučením
                          
V rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi bylo  vyplaceno  cca  5 mil.  Kč.  V rámci zákona o 
pomoci  v hmotné  nouzi  bylo  vedeno  řízení  s cca  600  klienty, 276  klientům  byla  poskytnuta 
mimořádná okamžitá pomoc. Jednalo se  o mimořádnou okamžitou pomoc u osob, které postihla 
vichřice, jeden z případů byl požár rodinného domku. V rámci této mimořádné okamžité pomoci se 
jednalo  o  poskytnutí  dávky spojené s výdaji  nezaopatřeného  dítěte  na  mimoškolní,  ale  i  školní 
aktivity tj. pořádání ozdravných pobytů, účast na táborech a na lyžařském výcviku.   
Odvolání na úseku hmotné nouze podalo  8 klientů a ve všech osmi případech bylo Krajským 
úřadem v Liberci rozhodnutí OSV  potvrzeno.

Činnost odboru je rozšířena i o oblast zdravotnictví. Odbor zajišťuje evidenci a prodej receptů a 
žádanek s modrým pruhem lékařům a zdravotnickým zařízení, provádí výkon rozhodnutí Krajské 
hygienické  stanice.  Úzce  spolupracuje  s odborem  zdravotnictví  KU  LB  kraje,  s nemocnicemi, 
odbornými i praktickými lékaři.

V rámci  zvýšení  image  odboru  i  města se  vedoucí  odboru  zúčastnila  v březnu  2007  členské 
schůze Svazu osob postižených civilizačními chorobami  - pobočky Turnov - za účasti cca 160 
osob se zdravotním postižením. Účastníkům schůze byly předány informace o nových zákonech, 
dávkách i o poskytovatelích sociálních služeb a změnách v organizační struktuře ZSST.
Ve  spolupráci   s  „Podkrkonošskou společností  dětí  zdravotně  postižených“ byl  pro  děti  ze 
sociálně slabých rodin a pro děti se zdravotním handicapem uspořádán letní tábor. 
Pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Turnova byl pořádán zdarma koncert v podzimním 
období a před Vánoci tradiční adventní koncert.

Odbor spolupracuje a metodicky řídí činnost příspěvkových organizací působících v sociální 
oblasti. Jedná se o Dětské centrum Turnov jako nestátní zdravotnické zařízení při péči o děti se 
zdravotním handicapem a o organizaci  Zdravotně sociální služby Turnov, která poskytuje 
sociální služby pro seniory.

Odbor sociálních věcí také úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími 
v sociální oblasti. Jedná se o Fokus Turnov, Centrum pro rodinu“Náruč“, Centrum zdravotně 
postižených LB kraje, Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené, Adru, Středisko rané 
péče Liberec, Podkrkonošskou společnost dětí se zdravotním postižením a další organizace. 
V sociální oblasti začala působit nová nezisková organizace, a to 1.chráněná turnovská dílna, 
která zaměstnává lidi se zdravotním handicapem a napomáhá tak jejich sociálnímu začlenění. Této 
organizaci se podařilo z rozpočtu Města Turnova získat půjčku ve výši cca 200 tisíc korun na 
zahájení činnosti.  

Společně se Vzdělávacím centrem Turnov se odbor zapojil do přípravy a realizace dvou projektů, 
které jsou zaměřeny na vzdělávání a další profesní růst pracovníků v sociální oblasti, vyškolení 
osobních asistentů jako nové formy soc. služeb. V roce 2007 proběhla dvě školení zaměřená na 



etiketu v sociální práci. Podařilo se zajistit kvalitní lektorku PHDr. Bártovou, školení se účastnily 
sociální pracovnice z MÚ Turnov a MÚ Semily.  

Na  základě  požadavků  a   potřeb  občanů  Turnovska  (jeden  z výstupů  sociální  analýzy)  bylo 
v Turnově  v prostorách  penzionu  pro  důchodce  zřízeno  detašované  pracoviště  „Poradny  pro 
rodinu,  manželství  a  mezilidské  vztahy „  z Liberce.  Občané  Turnovska  mají  možnost  využít 
služeb odborného sociálního poradenství. V r. 2007 využívalo služeb poradny 95 nových klientů, 
bylo vedeno 167 případů, z toho v 16 případech se jednalo o problematiku domácího násilí. Činnost 
tohoto poradenského zařízení byla proto v r. 2007 rozšířena.

Město  Turnov  je  prostřednictvím  pracovníků  sociálního  odboru  zapojeno  do  dvou  projektů 
v rámci  procesu  komunitního  plánování  sociálních  služeb  na  Turnovsku,  Semilsku  a 
Jilemnicku“.  Nositelem projektu je Fokus Turnov. V r. 2007 byl  zpracován na základě výstupů 
pracovních  skupin,  kterých  se  aktivně  účastnily  pracovnice  odboru,  strategický  dokument  – 
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb regionu Turnovsko. Tento komunitní plán byl schválen 
ZM a je podkladem pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb LB kraje. V r. 2007 
byla  v souladu s poskytováním informací  dle zákona o sociálních službách vydán nový Katalog 
sociálních služeb, který poskytuje veřejnosti informace o registrovaných poskytovatelích sociálních 
služeb Turnovska, Semilska a Jilemnicka. Katalog je k dispozici na institucích zajištujících  péči o 
občany po zdravotní stránce,  po stránce sociální  a dále je k dispozici  ve školských zařízeních a 
samozřejmě na jednotlivých obcích. 

Ve  spolupráci s odborem dopravy OSV předložil  záměr bezbariérové trasy v Turnově v rámci 
Národního rozvojového programu „Mobilita pro všechny“ na rok 2006 – 2008. Cílem záměru je 
odstranit  bariéry  na  komunikacích  ,  přístupových  trasách  k úřadům  a  institucím,  k veřejně 
přístupným budovám ve městě.
V r. 2007 bylo v rámci tohoto projektu vybudováno bezbariérové zpřístupnění objektu Policie ČR, 
budovy pošty v Turnově 2 a byly vybudovány bezbariérové osvětlené  přechody v Turnově. 

V rámci koncepce rozšíření péče o osoby se zdravotním postižením  a v souladu s komunitním 
plánováním sociálních služeb se pokračovalo i  v r.  2007  na přípravě podkladů pro projekt  na 
výstavbu nové budovy Fokusu v Turnově v Tázlerově ulici. 

Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s  dalšími institucemi a organizacemi – KÚ LB kraje – 
odborem  sociálních  věcí,  bezpečnosti  a  národnostních  menšin  a  odborem  zdravotnictví,  úřady 
práce,  okresními správami sociálního zabezpečení  ,  městskými i  obecními úřady,  státní  sociální 
podporou, městskou a státní  policií,  soudy,  dětskými  domovy,  dětskými diagnostickými  ústavy, 
probační a mediační službou, speciálními školami, a dalšími institucemi.

Odbor  spolupracuje  také  se  všemi  spádovými  obcemi,  a  to  především  při  procesu  tvorby 
komunitního plánování sociálních služeb. Zvláštní pozornost věnuje obcím, které provozují  domy 
s pečovatelskou službou (Příšovice,  Vlastibořice,  Mírová p.K.,  Rovensko p. Tr.,  Karlovice).  Se 
všemi obcemi je jednáno při zajištění  pomoci a poskytnutí sociální péče konkrétním osobám, dále 
je s obcemi řešena otázka krizových sociálních situací jejich obyvatel a je jim poskytováno odborné 
poradenství v souladu se zákonem o sociálních službách.



ZPRÁVA O ČINNOSTI OŽP ZA ROK 2007

I. Samospráva:

1. Správa městské zeleně  
Akce provedené v roce 2007:
− nákup 14 ks nových závěsných nádob na letničky -  osázení, instalace, péče během vegetace 
− péče o závěsné nádoby na letničky (výsadba, zálivka, hnojení,..)
− výchovné řezy u 212 ks  mladých dřevin ( v ul. J. Palacha, naVýšince, na Hruštici, u OAHŠ,

u smuteční síně, u Delvity, v ul. Legií, u DD Pohoda, v ul. Terronské)
− terénní  úpravy  prostoru   parčíku  u   autobusového  nádraží,  včetně  nových  výsadeb  a 

bezpečnostních  řezů  dřevin v této lokalitě
− květinová výzdoba svatební síně na MěÚ
− kácení suchých stromů, úklid  - svah ul. 5. května
− mulčování městských pozemků na území Turnova  ( např.  u Lidlu,  ul. Koškova, Máchova, 

Skálova, Nudvojovice, pod Hlavaticí…. )
− sekání městských pozemků ( Mokřiny, Mašov, Dolánky, Hrubý Rohozec..)
− uvolnění stezek od padlých stromů po orkánu a sekání pozemků podél cyklostezek ( Struhy, 

Turnov – Dolánky, Zrcadlová Koza)
− dosadba nových dřevin   před  kinem  ( výsadba , mulčování, zálivka )
− likvidace suchých stromů – sídliště U nádraží, Patočkovo
− sekání pozemků ve vlastnictví KSSLK, ŘSD 
− vánoční výzdoba MěÚ, vánoční strom na náměstí ČR
− kácení + úklid dřevin po extrémní sněhové kalamitě
− ořezy, úprava podchodných výšek -  hřbitovy Bukovina, Mašov, Pelešany
− chemické ošetřování dřevin a keřů  proti živočišným a rostlinným   škůdcům
− údržba budníků pro zpěvné ptactvo, instalace 10 ks nových
− soutěž Rozkvetlý Turnov 2007 
− mapování invazivních druhů rostlin
Z kapitoly veřejná zeleň byla dále zajišťována standardní údržba zeleně a další drobné akce.

Šetřilovské parky v roce 2007:
− úklid, dokácení , odtěžení  poškozených dřevin po orkánu
− úprava  svahu  k Jizeře pod Metelkovými sady ( kácení + vyčištění + sekání)
− bezpečnostní řezy v dubové aleji , Metelkovy sady
− kácení suchých dřevin

Stromy v roce 2007:
− bezpečnostní a zdravotní řezy stromů (např.v ul. Skálova, Žižkova, Legií,..), včetně odstranění 

výmladků
− zdravotní řezy lip  v  ul. Bezručova, buky u gymnázia
− zdravotní a redukční řezy památných stromů -  lip na Daliměřicích
− bezpečnostní  a zdravotní řez stromů  u zvláštní školy Sobotecká, ZŠ Skálova,  Čapkova

Příměstské lesy v roce 2007:
− průběžné odstraňování  soušek ve Struhách, Farářství
− kácení rizikových stromů po orkánu Struhy
− těžba, úklid po orkánu Farářství 
− úklid a kácení nebezpečných stromů  v lokalitě u Boží vody



− odstranění poškozených stromů na Šetřilovsku (tzv.“Bursák“)
− uvolnění cesty, dokácení a úklid po orkánu – Hlavatice
− zhotovení oplocení v lokalitě  Mašov – Hlavatice
− činnosti spojené z managementem PUPFL
− zalesnění v prostoru Hlavatice 

Výdej ornice v roce 2007:
V roce 2007 bylo z deponie Vesecko občanům  a organizacím  vydáno 318 m3 ornice za celkovou 
cenu 63 600 Kč.,  pro účely Města Turnov  bylo vydáno 225 m3 ornice.

2. Rozbory, monitoring, ostatní:
− 12x ročně rozbory z pramene Boží voda a pramene pod Valdštejnem

3. Publikace, studie, ostatní:
− vypracování studie „Kácení vzrostlé zeleně sídliště U nádraží“
− vypracování sadových úprav ul. Palackého a Bezručova“
− vypracování studie školní zahrady u ZŠ Skálova 
− vypracování prováděcí studie  sadových úprav areálu  Gymnázia 

4. Odpady  – místní poplatek:  
− přihlášeno:                                           14 486 osob
−  přihlásilo a nezaplatilo:                                                                         355  osob       
− doposud nepřihlášeno                                                                             429 osob
− obdrželi výzvu i platební výměry
− z toho zjištěno   MP , že se v Turnově trvale nezdržuje                         316  osob

platby:
− z toho 1/2 platba:                                                     69   osob   =         16.708,-  Kč      
− z toho  roční platba:                                           14 102   osob  =    6.622.022,-  Kč
− vybráno  bez zvýšení                                                                       6.638.730,-  Kč
− zvýšení za I. a II. pololetí celkem                                                           5.500,- Kč
− celkem včetně zvýšení za obě pololetí                                            6.644.230,-   Kč

vlastníci rekreačních nemovitostí:
− přihlásilo se a zaplatilo:                                                                             283  osob        
− nepřihlásilo se a  nezaplatilo:                                                                        1  osoba   

snížení poplatku:
− rozhodnutí o snížení poplatku                                                                    14 osob   
− rozhodnutí o prominutí poplatku                                                                12 osob                 
− osvobozeni od poplatku                                                                            203 osoby       
− zamítnuto :                                                                                                    3 osoby
− sleva na děti do 2 let:                                                    405 osob
−  sleva občané nad 80 let:                                                                            573 osob

Platba po termínu                                                                                              37  osob 
− vydáno 2161 ks pytlů                                    
− prováděn předpis a vyúčtování pohledávek

− vydáno 420 platebních výměrů k zaplacení poplatku



− vydáno 420 platebních výměrů na zvýšení poplatku

− vydáno 67 platebních výměrů na poplatek za poměrnou část roku
vydáno 351 výzev ke splnění dluhu v náhradní lhůtě

5. Exekuční řízení – místní poplatek: 
− vydáno 39 exekučních příkazů – z toho zaplaceno 22 exekučních příkazů k 31.12.2007

− rozhodnutí o zrušení poplatkové exekuce (exekuce uhrazena v hotovosti na OŽP): 1

− rozhodnutí  o  zastavení  řízení  (po vydání  exekuce  nemožno provést  exekuci  –  zrušení  účtu, 
překročení debetu, ukončení vyplácení dávek):3

− rozhodnutí o splátkách (splátkový kalendář): 1

− celkem vydáno 44 rozhodnutí týkajících se exekučního řízení v roce 2007

6. Odpady:
− likvidace  černých  skládek  v centru  města,  na  Vesecku,  odtažení  a  likvidace  autovraku  na 

Vesecku,  úklid  černých  skládek  z  ulice  Přepeřské  a  z  Daliměřic,  likvidace  černé  skládky 
v Dolánkách, úklid černé skládky ze  sídliště Výšinka, odklizení lokalit na Kotlerově nábřeží, v 
Durychově a ve Struhách,v ul.  Studentské, Kosmonautů, Březové, ul. Pekařově. 

− úklid v areálu kompostárny na Malém Rohozci a  odvoz odpadů na SD Vesecko (ve spolupráci s 
MS Vesecko).

− občanům Turnova byly předávány na základě darovací smlouvy lisy na PET lahve
− do domácností rozeslány letáky o třídění odpadu a informace o provozních hodinách SD
− rozšíření dohody o spolupráci se společnostmi o zajištění zpětného odběru Elektrowin, Asekol, 

Ekolamp, jako provozovateli kolektivního systému zpětného odběru použitého elektrozařízení 
− ve spolupráci s agenturou Discovery proběhl další ročník akce „Clean up the world) – podzimní 

úklid černých skládek 
− byl uzavřen SD v Sobotecké ulici (k 31.12.2007).
− nákup Štěpkovače LS 120D 
− SŠ byly vybaveny nádobami na separaci
− provedeno 41 kontrol původců odpadů
− sepsány smlouvy o zapojení do systému (37)

Dotace:
− podána 1 žádost o dotace z Grantového fondu Libereckého Kraje na nákup štěpkovače (dotace 

přidělena ve výši 240.000,-Kč)

II.Státní správa:

7. Vodoprávní úřad :

Počet vydaných rozhodnutí: 710
− 138 se týká domovních ČOV
− 65 se týká vodovodů a kanalizací
− 24 se týká studní
− 451 se týká pouze o nakládání s vodami, tento počet ovlivněn novelou vodního zákona, kdy 

končila dosavadní povolení nakládání s vodami
− 32 jsou jiná rozhodnutí (souhlasy vodoprávního úřadu, přerušení řízení, zastavení řízení apod.)
− proti vydaným rozhodnutím byla podána 2 odvolání (jedno rozhodnutí bylo odvolacím orgánem 



potvrzeno, druhé bylo zrušeno a věc vrácena k novému projednání)
− na správních poplatcích bylo vodoprávním úřadem vybráno 67 700,- Kč
− prováděn předpis a vyúčtování pohledávek    
− poskytování  konzultační  pomoci  při  řešení  problematiky  vodního  hospodářství,  popř. 

problematiky na úseku vodovodů a kanalizací starostům obcí i jiným žadatelům 
− spolupráce se státními podniky a organizacemi na úseku vodního hospodářství, tj. Povodí Labe, 

státní podnik, Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy ČR – oblastní správa toků 
− výkon vodoprávního dozoru ( kontrola dodržování vodního zákona, popř. kontrola dodržování 

rozhodnutí podle něj vydaných). 
− provedeno  14  vodoprávních  dozorů  a  to  na  základě  sdělení  občanů  a  na  základě  kontroly 

likvidace  odpadních  vod  v Mašově  a  Pelešanech  (v  souvislosti  s realizovanou  stavbou 
kanalizace a možností napojení se na ni)   

− spolupráce se správním odborem v oblasti povodňové problematiky
− po celý rok byly vypláceny příspěvků občanům na napojení stavby na kanalizaci pro veřejnou 

potřebu. Jedná pouze o občany Mašova, Pelešan, Malého Rohozce a Daliměřic. Smyslem akce 
je  motivovat  obyvatele  k napojení  a  tedy  ke  zlepšení  stavu  životního  prostředí  v oblasti 
nakládání s odpadními vodami. Vodoprávní úřad nárok na příspěvek schvaluje a následně jej 
vyplácí finanční odbor. 

− byl  zpracován  inženýrsko  geologický  průzkum  na  akci  „Revitalizace  vodních  nádrží  pod 
Hrubým Rohozcem“, byl zpracován polohopis a výškopis vodních nádrží a záměr byl projednán 
s AOPK. 

8. Ochrana ovzduší:
Na  úseku ochrany ovzduší byla:
− zpracována evidence 120 středních zdrojů znečišťování ovzduší od 77 provozovatelů
− zpracována evidence 22 malých zdrojů znečišťování ovzduší od 18 provozovatelů
− bylo vydáno 28 rozhodnutí o poplatku u středních zdrojů znečišťování
− bylo vydáno 7 rozhodnutí o zpoplatnění malých zdrojů znečišťování
− proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání
− vykonáno 10 kontrolních šetření na úseku ochrany ovzduší
− byly poskytovány konzultace provozovatelům středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší

9. Odpady:
Na úseku státní správy odpadů byla:
− zpracována evidence 179 povinných osob- zpracovatelů ročního hlášení o odpadech 
− bylo vydáno 20 rozhodnutí – souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem
− bylo vydáno 2 rozhodnutí – souhlasů k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů
− proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání 
− vykonáno 41 kontrolních šetření na úseku nakládání s odpady
− uloženo 7 pokut za porušení zákona o odpadech
− proti jednomu vydanému rozhodnutí bylo podáno odvolání
− poskytovány konzultace původcům odpadů

10. Státní správa lesů :  
− Celkově bylo vydáno 54 rozhodnutí v tomto složení: 

−   8x souhlasů se stavbami na lesních pozemcích

−   7x rozhodnutí o odnětí lesních pozemků

−   1x rozhodnutí o prohlášení pozemků za lesní

− 14x rozhodnutí o pochybnosti o druhu pozemku

−   2x rozhodnutí o dělení



−   1x nařízení o označení pozemků

−   1x uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

−   2x rozhodnutí o těžbě do 80 let

−   2x prodloužení lhůty pro zalesnění a zajištění lesního porostu 

− 12x nařízení uložení opatření v případech mimořádných okolností – nezpracovaný  
kůrovec

−   2x opatření ke zlepšení stavu lesa – nezalesnění a nezajištění

−   1x opatření ke zlepšení stavu lesů – rekonstrukce porostu

−   1x rozhodnutí o deliktu

− bylo vydáno pro stavební úřad formou závazného stanoviska 76 souhlasů
− proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání
− bylo předáno 120 vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy vlastníkům lesů

− byly vypracovány 2 roční výkazy pro MZe a MŽP  o odnětí, těžbách, holinách, …

− vedena  agenda  týkající  se  finančních  prostředků  na  úhradu  zvýšených  nákladů  za  výsadbu 
melioračních a zpevňujících dřevin (celkem bylo vyplaceno 22.350,- Kč)

− vedena agenda, provádění průběžných výpočtů přírůstků a úbytků ploch pro výpočet úhrad a 
oprávněného  vyplácení  prostředků  na  úhradu  lesních  odborných  hospodářů,  (celkem  bylo 
vyplaceno 1.107.676,- Kč)

− průběžně předávány finančním úřadům informace o poskytování peněžitých náhrad vlastníkům 
lesů

− provedeno 11 kontrol zalesnění holin, výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, zalesnění 
nelesních pozemků, zajištění výsadeb, těžeb, nezpracované nahodilé těžby, oprávnění vyplácení 
prostředků  na  úhradu  lesních  odborných  hospodářů  a  výsadby melioračních  a  zpevňujících 
dřevin 

− byla potvrzeno přijmutí 1  oznámení na sběr reprodukčního materiálu

− bylo potvrzeno přijmutí 4 oznámení o konaní organizovaných akcí v lesích

− přijato 50 oznámení o těžbách 

− přijato 150 hlášení  souhrnných údajů lesní hospodářské evidence od vlastníků lesů

− proběhly kontroly prací na vypracování lesních hospodářských osnov Turnov – Hořicko

− na několika katastrech se státní správa lesů podílela na vymezení současně zastavěného území

− byl proveden monitoring po větrné kalamitě

11. Státní správa myslivosti:
− Celkový počet vydaných rozhodnutí:  16

− 13x rozhodnutí o povolení lovu

−   1x  rozhodnutí o ustanovení mysliveckých hospodářů

−   1x  rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky 

−   1x rozhodnutí o uznání honitby

− proti vydaným rozhodnutím byla podána dvě odvolání (2x Honitba Trosky), krajský úřad obě 
odvolání zamítl 



− určeny termíny pro sčítání zvěře

− vypracován materiál o  výskytu vybraných živočichů pro MŽP

− provedeno  statistické  myslivecké  zjištění,  jeho  kontrola  a  zpracování  pro  předání  ročního 
statistického hlášení 

− provedena kontrola mysliveckého hospodaření podle předložených plánů a hlášení o lovu zvěře 
ve všech 20 honitbách 

− zajišťování, předávání a evidence plomb na ulovenou zvěř, průběžně bylo uživatelům honiteb 
vydáno 620 plomb

− provedena kontrola evidence a vydávání plomb u 5 mysliveckých sdružení

− vlastníkům honebních pozemků je na požádání podávána informace o uplatňování škod zvěří, 
případně možnosti lovu zvěře škodící na domácích zvířatech

− průběžně  je vedena evidence  365 držitelů  loveckých lístků včetně  mysliveckých hospodářů, 
honiteb, uživatelů honiteb ….

− vydáno 12 loveckých lístků 

− přezkoušení a ustanovení jedné myslivecké stráže

− pro  Policii  ČR byly  zpracovány údaje  o  vlastnících  loveckých lístků  a  údajů  o  společných 
lovech

− pro soudy, policii a krajský úřad bylo vypracováno několik obsáhlých zpráv týkající se honitby 
Pěnčín. Žaloba proti nezákonnému zásahu Městského úřadu Turnov byla žalobcem vzata zpět.

12. Ochrana zemědělského půdního fondu:
Na úseku ZPF bylo vydáno:
− 143 souhlasů s odnětím ZPF
− 105 zahájení řízení o odvodu za odnětí ze ZPF
− 100 rozhodnutí o odvodu – předpis
−   46 ostatních  vyjádření 
−   74 souhlasů s trasou
− proti vydaným rozhodnutím bylo podáno 1 odvolání (odvolací orgán podané odvolání zamítl)

13.Rostlinolékařská péče:
− osloveno a vyzváno 44 vlastníků k podepsání dohody o sklizni trvalých travních porostů. 
− na základě kontroly nebo stížnosti bylo zasláno 50 výzev ke sklizni pozemků a po té byla 

provedena kontrola posekání .
− vydáno 1 rozhodnutí o uložení  pokuty za neposekání pozemku (odvolací orgán odvolání 

potvrdil a vrátil k novému projednání)

14. Rybářství:
− vydáno 322 rybářských lístků v ceně 106.400,- Kč

15. Veterinární péče:
− vydány 4  rozhodnutí o povolení svodu malých a drobných zvířat

16. Ochrana zvířat proti týrání:
-  vydány 2 rozhodnutí o pokutě
-  vydáno 1 rozhodnutí - povinnost hradit náklady
- byla provedena dražba ovcí p. Slunéčka 



17. Ochrana přírody a krajiny:
− Celkový počet vydaných rozhodnutí: 114
− 109   kácení dřevin rostoucích mimo les
− 1 vstup do ochranného pásma památného stromu 
− 1  vyhlášení památného stromu
− 1  závazné stanovisko posouzení z hlediska krajinného rázu
− 1  závazné stanovisko  k zalesnění  pozemku
− 1  řízení o pokutě za porušení zákona 
− proti rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání
− další závazná stanoviska byla vydávána v rámci koordinovaných stanovisek

Dotace:
− podána 1 žádost o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na ošetření památných stromů 

(dotace přidělena ve výši 57.387,-Kč)
− podána 3 žádosti o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na kosení VKP (dotace přidělena 

ve výši 42.008,- Kč)

18. Ekologická výchova:
− vyhlášení 4. ročníku místní ankety „Strom roku 2007“ pro území města Turnova a pro území 

obce s rozšířenou působností
− pokračování ekologicko-výchovné akce „Planeta Země“- výtvarné ekodílny, přednášky,...
− organizace Dne Země v Turnově (úklid odpadků žáky škol na území města a podél vybraných 

turistických tras, přednášky, filmová představení,..)
− uspořádán  cyklus  přednášek  o  astronomii  „Oko  do  vesmíru“  ve  spolupráci  s panem  Mgr. 

Kafkou na místní hvězdárně
− byly zajišťovány ekolog. poznávací vycházky do okolí s odborným výkladem , např. Klokočské 

skály
− pro MŠ byly zajištěny výchovné programy ve SEV Střevlík
− pro ZŠ byl  zajištěn ve spolupráci s EKO-KOMem výchovný program  zaměřený na třídění 

odpadů „Barevné dny“
− proběhlo vyhodnocení soutěží „Naše odpadky nejsou pro skládky“ 
− fotografická a výtvarná soutěž „Příroda na Zemi“
− probíhala spolupráce při zajišťování výletů a exkurzí pro základní školy a Speciální školu  v 

rámci výher v soutěži „Naše odpadky nejsou pro skládky“
− bal organizován Evropský týden mobility a Evropského dne bez aut (ukázky vybavení vozu 

záchranné služby a ukázky první pomoci pro žáky ZŠ, jízdy zručnosti, dopravní hřiště,ukázky 
první pomoci pro veřejnost -SZŠ, hlídky žáků s PČR, přeprava cestujících na vybraných linkách 
zdarma,…..). Do akce poprvé zapojeny i  odbory MěÚ (OD,OŠKS,OSV), dále OS Náruč,  aj. 
subjekty.  

− spolupráce na zajištění cyklistické akce „Greenways Jizera“
− probíhala akce „Miliarda stromů pro planetu Zemi“, do které se mohli zapojit jak školy, tak 

občané i firmy. 
− beseda PhDr. Marie Hruškové  „Stromy a lidé“ proběhla Na Sboře, v penzionu pro důchodce a 

MK pro ZŠ
− osvětová kampaň týkající se třídění odpadů 

19. Další činnosti odboru:
− vyřízeno 648 koordinovaných stanovisek a dalších vyjádření k různým záměrům 



 

ZPRÁVA ODBORU PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ ZA ROK 2007

   V průběhu roku 2007 došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno na odboru k vyřízení 315 přestupků  
   + 93 přestupků ke zpracování z roku 2006.

   Počet řešených přestupků:
    2003 -  363     pokuty + poplatky  vybráno      54.050,- Kč
    2004 -  361                                                       60.600,- Kč
    2005 -  361                                                       58.700,- Kč
    2006 -  315                                                       63.000,- Kč
    2007 -  315                                                       58.700,- Kč
    2008 -  leden                                                       7.800,- Kč     

   Jednotlivé kategorie přestupků v % :
  proti občanskému soužití              50 %
           majetku                                30 %
           proti veřejnému pořádku      15  %

        ostatní, dle jiných zákonů               5 %
    Zpracováno cca 887 zpráv pro potřeby PČR, SZ a soudů.
    Z důvodu snížení pohledávek byly zvýšenou mírou ukládány sankce ve formě blokové pokuty.  
    Kvalita práce je na dobré úrovni s vysokým pracovním nasazením. Spolupráce s jednotlivými   
    odbory byla v mezích kompetencí.

 ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TURNOV ZA ROK 2007

Činnost odboru zajišťovalo pět pracovníků, od listopadu šest pracovníků (dvě pracovnice na 
úseku školství, jedna pracovnice na úseku památkové péče (od listopadu dvě pracovnice) a jedna 
pracovnice na úseku místní kultury, sportu a administrativy odboru. Odbor v celkovém kontextu 
zajišťuje cca 20% samosprávy a 80% státní správy.

Úsek školství:
* Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení částku 150 073 094 Kč.   
* S řediteli škol a školských zařízení organizoval pravidelné porady.
* V tomto roce byla uspořádána dvoudenní výjezdní porada pro ředitele škol a školských zařízení 
v Pasekách nad Jizerou.
* S řediteli škol a školských zařízení uskutečnil dohadovací řízení ve smyslu zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
* Zpracoval finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozbory hospodaření sumárně za školy a 
školská zařízení  v  působnosti  obce III,  zajistil  vyúčtování  účelových dotací,  které  byly  školám 
poskytnuty ze státního rozpočtu.
* Ve spolupráci  s  KÚLK zajišťoval  zdárný průběh projektu CERMAT -  "Hodnocení  výsledků 
vzdělávání žáků 9.tříd základních škol". Do projektu se zapojily všechny školy.   



* Ve spolupráci s KÚLK zajistil  průběh projektu  CERMAT - "Hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků  5.ročníků  ZŠ  2007",  do  kterého  se  v letošním roce  zapojily  všechny kraje.  Účast  škol  v 
projektu byla dobrovolná, ze škol v působnosti Turnova - obce III  se nezapojila pouze  ZŠ a MŠ 
Všeň.
*  Ve spolupráci s KÚLK zajistil úspěšnost projektu CERMAT  - “Maturita nanečisto 2007”, do 
kterého se zapojily všechny střední školy ve městě.    
* Průběžně tento úsek velmi úzce spolupracoval s Odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
Krajského úřadu Libereckého kraje, který musí na práci našich pracovnic navazovat. 
* Předepsal okolním obcím k úhradě za žáky základních škol a děti mateřských škol neinvestiční 
náklady v částce 3.228.353 Kč. K 31.12.2007 jsou všechny pohledávky uhrazeny.
* Pro Ústav pro informace ve vzdělání shromažďoval a zpracovával údaje ze škol, čtvrtletně výkaz 
o  vyplacených  mzdových  prostředcích  a  zaměstnancích.  Pracovnice  odboru  zpracovávaly  i 
zahajovací  výkazy  škol  a  školských  zařízení,  výkazy  o  úrazovosti,  o  zahájení  povinné  školní 
docházky a další.   
*  Ve  spolupráci  se  základními  a  mateřskými  školami  administrativně  zajišťoval  zápis  dětí  do 
prvních ročníků základních škol.
*  Pro  mateřské  školy  Turnova  byly  pořádány  různé  kulturní  a  společenské  akce,  jako  např. 
prohlídka hradu Valdštejna s kulturním představením nebo prosincová mikulášská nadílka.
* Podílí se na kontrole čerpání finančních prostředků od zřizovatele, které jsou učeny na provoz, 
koriguje rovnoměrnost tohoto čerpání.
* Provádí kontrolu evidence majetku na školách a školských zařízeních.
* Pracovníci odboru jsou členy školských rad na školách.
*  Vypracovává  podklady  pro  zařazení,  změny  a  vyřazení  škol  a  školských  zařízení  do  a  ze 
školského rejstříku a obchodního rejstříku.
* Sleduje legislativu a o změnách v legislativě informuje ředitele škol a školských zařízení celého 
obvodu III.

Úsek památkové péče  :  
Tento úsek v minulém roce zažil v souvislosti s novým stavebním zákonem obrovský nárůst málo 
smysluplné,  ale zřejmě nutné,  administrativy.  Situace vyvrcholila  nutností rozšířit  tento úseku o 
jednoho pracovníka.

a) Státní správa.
*  Průběžně  tento  úsek  spolupracoval  s  Odborem kultury,  památkové  péče,  cestovního  ruchu a 
sportu  Krajského úřadu Libereckého kraje a Národním památkovým ústavem v Liberci. Podrobně 
popis – viz text níže.
* Vydal 95 správních rozhodnutí. Tato se rozdělila na samostatná rozhodnutí a závazná stanoviska 
pro SÚ dle § 149 správního zákona.  V tomto roce nebylo podáno žádné odvolání proti výše 
uvedeným správním rozhodnutím. Bylo dořešeno jedno přestupkové řízení s uloženou pokutou 
(4.000,-Kč), která byla řádně splacena.
* V souvislosti  se  změnou stavebního zákona vzrostl  počet  vyřízených žádostí  o koordinované 
závazné stanovisko (cca 1. 500 jednacích čísel), které nesouvisí přímo s památkovou péčí.
* Úsek památkové péče nadále pracoval dle časových možností i v terénu, při kontrolách plnění 
závazných stanovisek a metodické pomoci vlastníkům nemovitých kulturních památek, zejména při 
podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory z programů MK ČR a Libereckého kraje.
*   Aktivně se podílel na kontrolních dnech při rekonstrukci synagogy Turnov a na přípravách pro 
její vybavení.
*  Dále  byla  prováděna  průběžná  kontrola  kulturních  památek  a  závěrečné  kontrolní  dny 
ukončených akcí restaurování a obnov nemovitostí po správním obvodu MěÚ Turnov.
* Zkvalitnila se spolupráce OŠKS s ORM, který zpracovává v regionu územní plány a vymezuje 
zastavěné území obcí, jako i součinnost se stavebními úřady a především CHKO Český ráj.
*  Průběžně tento úsek spolupracoval se starosty obcí, s restaurátory a zástupci NPÚ.
*  V listopadu byl úsek památkové péče rozšířen o dalšího pracovníka (A. Růžičkovou), takže došlo 



k rozdělení činnosti v regionu. Na M. Roubalovou byl přesunut úkol zajišťování dokumentace k 
válečným hrobům, pomníkům a památníkům.  
* Na základě žádostí různých firem zabezpečujících sítě byly zdejším úřadem vydávány stanoviska 
(především k archeologii).
* Byla zahájena z podnětu Krajského úřadu LK práce na přehodnocení a nové vyhlášení 
ochranného pásma SZ Sychrov.
* Prezentace názorů a  jednání o archeologických lokalitách v Příšovicích.

b) Samospráva.
* Spolupracoval při obnově synagogy Turnov, včetně prezentace na odborném semináři v Třebíči.
* Zajišťoval žádost, podklady a finanční vypořádání pro Ministerstvo kultury v rámci Programu 
regenerace městské památkové zóny.
* Řešil problematiku drobných skulptur.
*  Ke  dni  památek  v  září  t.r.  odbor  zorganizoval  prohlídky  historických  budov  SUPŠ  a 
rekonstruované synagogy, které se setkaly s velkým úspěchem.

Úsek místní kultury a sportu:

a) V oblasti společenských akcí  a prezentace města v loňském roce
*  V letošním roce poprvé spolupracoval odbor se Sborem dobrovolných hasičů na akci Pálení 
čarodějnic.  Odpoledne  proběhly  soutěže  a  předvádění  techniky  pro  děti,  večer  soutěž  masek, 
lampiónový průvod a samotné pálení vatry.
*  K 62. výročí ukončení 2.světové války proběhl pietní akt u pomníku Padlých ve Skálově ulici a 
na něj navazoval nový druh akce - komponovaný diskusní pořad Květen 1945 na Turnovsku v 
souvislostech.
* V letošním roce se odbor poprvé zapojil do projektu Týden mobility, a to celodenní akcí „Ulice 
pro lidi“ ve spolupráci se školami, SVČMD, Fokusem Turnov a Divadlem Rolnička. Připraveny 
byly výtvarné a vědomostní soutěže pro děti, doplněné pohádkou a občerstvením.
* Slavnostní večer u příležitosti státního svátku 28. října spojený s udělením Ceny obce a čestného 
občanství byl opět trochu inovován - kromě promítání bylo přistoupeno k velmi náročné organizaci 
střídání oficiálních aktů s kulturním programem. Bylo zajištěno ražení nových medailí.
* Mimořádnou návštěvnost opět zaznamenalo rozsvícení vánočního stromu spojené s Barborčinou 
nadílkou, rozšířeným občerstvením a výtvarnou soutěží pro děti. OŠKS zajistilo i soutěžní archy 
včetně jejich návrhů a ceny pro zúčastněné děti.
*  K  IX.  vánočním  trhům  se  tentokrát  připojilo  Muzeum  Českého  ráje  s  výtvarnou  dílnou  a 
adventním programem, takže bylo nutno více koordinovat všechny činnosti.  Kromě turnovských 
souborů a škol, místních spolků a kroužků (taneční škola ILMA, Junák, Corazón, sboru Musica 
Fortuna) a tradiční účasti absolventů teplické konzervatoře a Trubačů Českého ráje byla novinkou 
účast Fokusu Turnov na programu, dále maminek z Centra pro rodinu Náruč, Žesťového souboru a 
Flétnového  kvintetu  při  ZUŠ v  Turnově.  Velký  úspěch měla  šermířská  a  ohňová show Rytířů 
turnovského meče, z mimo turnovských byli pozváni např. kouzelník Vendelín (Most), Dechové 
hudba Táboranka (Košťálov), folklórní soubor Nisanka, orchestr New Dixi z Liberce.
* Odbor spolupracoval na zajištění kulturního programu v partnerských městech, zejména v Jaworu.
* Všechny výše uvedené akce byly organizačně náročnější o to, že odbor měl k dispozici pouze 
65% finančních  prostředků  ve  srovnání  s  minulými  lety.  V rámci  úspory  zajišťoval  propagaci 
vlastními silami a hledal nové dodavatele na všechny pravidelné práce a výrobky se zachováním 
původní kvality.
* Odbor zajistil realizaci uměleckého díla na kruhovém objezdu

b) V oblasti místní kultury
*  V  loňském roce  bylo  rozděleno  na  dotacích  pro  místní  kulturu  700.000,-  Kč.  Celkem bylo 
vyřízeno 54 žádostí kladně, 9 žádostí zamítnuto a 3 předány k vyřízení jiným způsobem.
*  Odbor  spolupracoval  věcně  i  administrativně  na  vytvoření  nových  Pravidel  pro  poskytování 



finančních příspěvků kulturní aktivity na území města Turnova, která platí od 1.1.2008.

c) V oblasti občanských záležitostí
* Odbor spolupracoval při zajištění dvou zlatých svateb - dary a zápisy do kroniky.
* Bezchybně fungovalo vítání občánků - ve 4 bězích bylo přivítáno 98 dětí.
* Rovněž bez problémů byly gratulace jubilantům - celkem 199 návštěv.  Zároveň bylo nutno z 
personálních důvodů zajistit nový způsob organizace této oblasti, a to ve spolupráci s komisí pro 
občanské záležitosti.
* Tradičně je také zajišťován dar pro první turnovské novorozeně.

d) V oblasti sportu a tělovýchovy
* V loňském roce bylo na dotacích pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 4.500.000,- Kč, a to 16 
sportovním subjektům.
*  Byla  rozšířena  sportovní  komise  o  další  4  subjekty  a  v  tomto  smyslu  upravena  rozpočtová 
pravidla.
* Odbor spolupracoval na organizaci memoriálu Ludvíka Daňka dle požadavků AC Syner Turnov.
*  Spolu  s  Městskou  sportovní  Turnov  odbor  připravoval  materiál  o  veřejných  sportovištích  v 
Turnově.

Dotace a granty:
Pozice odboru v oblasti grantové politiky je především v rovině upozorňování na grantové 

možnosti, jak vlastní organizace, tak občanská sdružení či kulturní spolky. Pracovníci přímo podali 
žádost na obnovu gotického torza na hradě Valdštejně (získána dotace z Min. kultury a z KÚLK), 
Projekt v rámci obnovy městské památkové zóny (získáno z Min. kultury). 

* Pracovníci odboru organizovali těchto šest komisí RM: 
- pro výchovu a vzdělávání (2 zasedání v roce), 
- pro kulturu (9 zasedání v roce),
- sportovní (2 zasedání v roce), 
- pro regeneraci městské památkové zóny (2 zasedání v roce),
-  letopisecké (1 zasedání v roce).
- hodnotící komise RM pro udělení Ceny obce a čestného občanství (2 zasedání v roce)

René Brož
vedoucí odboru

V Turnově, 12.2.2008

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD V ROCE 2007

         Uplynulý rok 2007 přinesl zdejšímu živnostenskému úřadu řadu změn, a to především 
personálních. Hned z kraje roku se s námi musel rozloučit další pracovník z oddělení kontroly. 
Nebylo to zrovna veselé zahájení roku !
Jedna pracovnice registru odešla v polovině roku na mateřskou dovolenou. Za ni k nám výměnou 
přišla pracovnice z finančního odboru.
Již rok jsme pracovali v novém informačním systému RŽP (Registru živnostenského podnikání) v 
on-line systému, který pro nás vytvořila firma ICZ a.s. se sídlem v Praze.
Se zavedením nového propojení s Registrem obyvatel bylo nutné „vyčistit“ data. Během roku se 2 
pracovnice odboru zúčatnily školení na verifikaci a konsolidaci dat. Vše bylo velice náročné.



V rámci této konsolidace bylo nutné opravit na 1804 neúplných adres, 781 osob, 117 provozoven, 
200 subjektů postoupit a na 954 subjektů sloučit. 

Celý úřad pracuje již druhým rokem se spisovou službou úřadu – ATHENA.
Za celý  rok 2007 náš  odbor  zpracoval  na  6167 písemností. Domnívám se,  že  jde o  jedno z 
největších množství písemností, které byly zaevidovány ve spisovce na našem úřadu.

Od 1. února jsme začali vydávat ověřené výpisy z obchodního rejstříku. 
Za celý rok jsme jich vydali 112.
  ___________________________________________________________________ 

 
Od 31.10.2007 nabyla účinnosti další novela živnostenského zákona – z.č. 270/2007 Sb., kdy se 
zrušil  §  6  odst.  1  písm.  d),  e),  f),   z  čehož  vyplývá,  že  byla  zrušena  povinnost  podnikatele 
dokládat živnostenskému úřadu potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu, nedoplatky na 
platbách pojistného na správě sociálního zabezpečení  a na státní  politiku zaměstnanosti  a 
nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění !!!

Od  listopadu  2007  byla  zprovozněna  Centrální  evidence  zemědělských  podnikatelů,  která 
umožňuje i vydávání výpisů z informačního systému evidence zemědělských podnikatelů. 

Opět máme radost z počtu podnikatelů !! V roce 2007 došlo k navýšení nově vydaných ŽL na 
202, což je o 100 více než v roce minulém. To považujeme za velký úspěch, protože to svědčí o 
tom, že podnikání v našem regionu nezaniká, ale právě naopak, stále se rozvíjí !!!

Počet podnikatelů oproti roku 2006 se  z v ý š i l  o  44, počet živností se  z v ý š i l 
o 402 !!!
Počet zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost se oproti roku 2006 snížil o 138, o 
přerušení  živností  požádalo  o  422  podnikatelů   méně  a  o  obnovení  živností  požádalo  o  16 
podnikatelů  v í c e   než v roce 2006 !!!



Z A J Í M A V O S T
__________________________________________________________________________ 

Od září 2005 zajišťují 2 pracovnice odboru každý týden zveřejňování zajímavostí na 
3 vývěskách Města, a to u Delvity, na Přepeřské a Na Výšince.
Nově u Coop Discountu od července – celkem máme již 4 vývěsky !!!

O týdenní aktualizaci novinek na vývěsky se stará nejmladší pracovnice odboru.
Střídavě s další pracovnicí odboru zajišťují výměnu aktuálních informací pro občany Turnova ze 
všech  odborů  městského  úřadu  a  informace  např.  pro  podnikatele,  týkající  se  zvýšení  jejich 
kvalifikace apod..
Náš odbor touto formou zveřejňuje veškeré zajímavosti, a to např. k vyzvednutí formuláře z ČSSZ - 
„Přehledy ČSSZ za rok 2007“, termíny bezplatné poradny ČOI, možnosti žádosti o ověřené výpisy 
z obchodního rejstříku atd.
Průběžně doplňují zajímavosti pro podnikatele i občany.

Vypracovala: Hana Lustigová

POROVNÁNÍ VYDANÝCH DOKUMENTŮ

Dokumenty Rok 2006 Rozdíl

Celkem vydané dokumenty 4025 4213 188
Nově vydané ŽL 466 668 202
Veškeré změny na ŽL 732 796 64
Zrušené ŽL na vlastní žádost 352 214 -138
Přerušené ŽL 1431 1009 -422
Obnovené ŽL-pokračování v živnosti 138 154 16
Správní poplatky 700 000,-- 807 000,-- 107 000,-- 
Vyrozumění o provozovně 662 640 -22
Blokové pokuty 38 74 36
Blokové pokuty v Kč 33 300,-- 70 700,-- 37400,--
Počet kontrol podnikatelů 707 525 -182
Počet podaných stížností 9 6 -3

Počet podnikatelů:
Počet podnikatelů – fyzické osoby 5541+123ZFO 5582+117 ZFO 35
Počet podnikatelů – právnické osoby 615 624 9
Celkem podnikatelů 6279 6323 44

Počet živností:

Řemeslné 2400 2560 160
Vázané 860 873 13
Koncesované 319 327 8
Volné 7631 7852 221

Celkem živností: 11210 11612 402

    Rok 2007



ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU SPRÁVNÍHO ZA ROK 2008.

 Od 1.1.2007 zajišťovalo  agendy odboru  správního  celkem 12 pracovníků,  na šesti  odděleních 
odloučeného pracoviště v prostorách budovy Skálova 84 Turnov.

− vedoucí odboru                                                     1 pracovník
− oddělení matriky                                                   3 pracovníci
− oddělení evidence obyvatel                                   2 pracovníci
− oddělení občanských průkazů                               2 pracovníci
− oddělení cestovních dokladů                                 2 pracovníci
− oddělení krizového řízení a požární ochrany        2 pracovníci

Mimo těchto agend ještě odbor zajišťoval záležitosti týkající se územní organizace města, podání 
týkající  se  poskytování  informací  dle  zákona  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  evidenci 
oznámení na základě zákona o právu shromažďovacím a v neposlední řadě zajišťuje organizačně a 
technicky volby do zákonodárných sborů ČR a orgánů územních samosprávných celků pro 37 obcí 
správního obvodu s 31.333 obyvateli.     

A. Oddělení matriky
− uzavřeno sňatků 249
− Hrubý Rohozec 81
− Malá Skála 29
− Valdštejn 101
− Obřadní síň 34
− Ostatní 4
− vystaveno osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve 11
− vystaveno rodných listů 479
− vystaveno oddacích listů 249
− vystaveno úmrtních listů 301
− vyhledáno a vystaveno druhopisů matričních dokladů 374
− vydáno rozhodnutí o změně příjmení 8
− složení státoobčanského slibu 3
− vydáno potvrzení o odevzdání OP po zemřelém 300
− vydáno potvrzení o změně stavu sňatkem nebo úmrtím  480
− vydáno rozhodnutí o volbě druhého jména 3 
− vyřízeno žádostí o zpětvzetí předchozího příjmení po rozvodu 5
− sepsáno a zkompletováno žádostí o vydání matričních dokladů pro zvláštní matriku 9
− sepsáno zápisů o určení otcovství 0
− vyřízeno žádostí o vydání osvědčení o státním občanství 220
− provedeno ověření (vidimace a legalizace) 2.755
− podáno žádostí o vyšší ověření matričního dokladu pro použití v cizině 41
− zapsáno do matričních knih rozsudků o rozvodu 0
− zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 1.184
− vybráno na správních poplatcích v Kč 922.850,-
− vybráno na režijních poplatcích v Kč 117.000,-
Pod pojmem Matriční úřad Městského úřadu Turnov si je nutné legislativně představit  matriční 
úřady dva, neboť zákonem o matrikách mají daný naprosto odlišný výkon přenesené působnosti. 
První,  Matriční  úřad Městského úřadu Turnov vykonává  přenesenou působnost  na  úseku státní 
evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, nebo-li klasickou matriku, ve svém 
správním obvodu. Je největší matrikou okresu Semily. Personálně je obsazen dvěma pracovníky. 
Specifikem úřadů obcí s rozšířenou působností je druhý matriční úřad, personálně obsazen jedním 
pracovníkem,  který  nevykonává  klasickou  matriční  agendu,  ale  má  zákonem  dán  svůj  výkon 



přenesené působnosti. 

Např.  ověřuje  odbornou  způsobilost  pracovníků  matrik  ve  svém  správním  obvodu,  ověřuje 
odbornou způsobilost pracovníků na úseku vidimace a legalizace, provádí vyšší ověření pro použití 
matričního dokladu v cizině, provádí kontrolu matričních úřadů ve svém správním obvodu, 37 obcí, 
6 matričních úřadů, metodicky je řídí,  dává souhlas k zápisu rozhodnutí  cizozemských úřadů a 
soudů do matričních knih, atd. 
Od  roku  2006  Matriční  úřad  Turnov  plní  zákonnou  povinnost  vedení  matričních  událostí, 
matričních skutečností, změn a oprav souběžně pomocí výpočetní techniky.
Od roku 2006 byly navrženy a zhotoveny historizující repliky oddacích listů opatřené pečetí města, 
které jsou předávány novomanželům při uzavírání manželství. V současné době jsou listy upraveny 
a umělecky ztvárněny dle jednotlivých objektů.
Byly zkontrolovány sbírky listin matrik Jenišovice, Sychrov, Příšovice, Hrubá Skála, Rovensko 
pod Troskami, Turnov.
Byly  provedeny  kontroly  výkonu  matriční  agendy  na  matričních  úřadech  Jenišovice,  Sychrov, 
Příšovice, Hrubá Skála, Rovensko pod Troskami, Turnov.
Byla prováděna soustavná metodická pomoc matričním úřadům správního obvodu a svolány 
4 porady matrikářek.
Bylo  prováděno školení  na  zkoušky vidimace  a  legalizace  pro  obce  správního  obvodu,  jejichž 
výkonem je matriční úřad ze zákona pověřen. 
Byla provedena kompletace sbírky listin pro krajský úřad za rok 2007.
Matriční úřad Turnov vedl v roce 2007 celkem 45 matričních knih pro 15 obcí správního obvodu.

B. Oddělení evidence obyvatel
− přijato a ověřeno žádostí o výpis z rejstříku trestů 1.918 
− provedeno ověření (vidimace a legalizace) 7.434
− vydáno potvrzení dle § 14 zákona č. 128/2000 Sb. 13 
− vydání výpisů z ISEO obcím 14
− poskytnutí osobních údajů z ISEO 37 
− přihlášení osob k trvalému pobytu celkem za správní obvod 1.493
− odhlášení osob k trvalému pobytu celkem za správní obvod 450
− ukončení trvalého pobytu na území ČR 0
− zavedení do systému bez předchozího trvalého pobytu 0
− narození 306
− úmrtí 323
− změna rodinného stavu 465
− zrušení údaje o místu trvalého pobytu 24
− celkem provedeno úkonů,  které  zahrnují  přihlášení  a  odhlášení  trvalého  pobytu,  narození  a 

úmrtí obyvatel a změn stavu v rámci správního obvodu 3.248
za město Turnov obyvatel (podle stavu k 2.1.2008-první pracovní den)
− počet obyvatel k 31.12.2006 14.314
− přistěhováno 272
− odstěhováno 304
− narozeno 123
− zemřelo 149
− počet obyvatel k 31.12.2007 14.256 
− změn trvalého pobytu 431
− zrušení trvalého pobytu 17
− zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 1.297
− vybráno na správních poplatcích v Kč 278.800,- 
I na tomto úseku činnosti jde o výkon přenesené působnosti. Organizačně se dále člení na registr 
obyvatel, personálně obsazen jedním pracovníkem, a informační systém evidence obyvatel MV ČR, 



personálně rovněž obsazen jedním pracovníkem. 

Mimo správy informačního systému evidence obyvatel pro MV ČR odd. evidence obyvatel působí 
na pozici sekretariátu spisové služby odboru, dále  přijímá a vyřizuje žádosti o výpis z Rejstříku 
trestů  ČR,  vydávání  potvrzení  pro  potřeby  fyzických  a  právnických  osob,  provádí  legalizaci  a 
vidimaci dokladů, vede registr stálého seznamu voličů, vede dodatek stálého seznamu voličů, vede 
zvláštní seznam voličů.

C. Oddělení občanských průkazů
− počet podaných žádostí o občanský průkaz 5.614
− vydáno celkem občanských průkazů 5.199
− vyřízeno odcizení občanských průkazů 261
− vyřízeno ztrát občanských průkazů 258
− vyřízeno ztrát platnosti 2.848
− skartováno občanských průkazů 4.645
− vydáno potvrzení o občanském průkazu 440
− vyřízeno poškození nebo zničení občanských průkazů 25
− rozhodnutí o ukončení platnosti občanského průkazu 0
− provedeno lustrací pro Policii ČR 7
− vyhledání evidenčního listu pro Ministerstvo vnitra ČR 5
− zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 795
− uděleno pokut v Kč celkem 4.700,-
− vybráno na správních poplatcích v Kč 63.200,-
Vydávání  občanských  průkazů  je  výkon  státní  správy  v  přenesené  působnosti.  Personálně  je 
oddělení obsazeno dvěma pracovníky, dle metodiky MV ČR, 15 tis. obyvatel správního obvodu na 
jednoho pracovníka. Územní působnost pro 37 obcí správního obvodu úřadu města s rozšířenou 
působností.
V roce 2007 probíhala druhá fáze výměny občanských průkazů vydaných do 31.12.1998 v souladu 
s Nařízením vlády ČR č. 612/2004 Sb.
Dále  byly  prováděny  úkony  související  s  aktualizací  registrů  (vyřazování  karet  zemřelých  a 
odstěhovaných osob, apod.) a zařazování  nových podkladů do evidencí  po převzetí  občanského 
průkazu.  Dále  byly  zpracovány  agendy  související  s  podáváním žádostí  a  předáváním nových 
občanských průkazů na matričních úřadech správního obvodu včetně svozu a rozvozu těchto žádostí 
a dokladů v rámci správního obvodu. 

D. Oddělení cestovních dokladů
− počet podaných žádostí o cestovní pas 2.137
− vydáno celkem cestovních pasů 2.237
− provedeno změn v cestovním pasu 0
− vyřízeno odcizení cestovního dokladu 12
− vyřízeno ztrát cestovního dokladu 54
− skartováno cestovních dokladů 1.603
− rozhodnutí o odnětí cestovního pasu 0
− rozhodnutí o odmítnutí vydání cestovního pasu 0
− provedení lustrací pro Policii ČR 20
− vyhledání materiálů pasové evidence pro MV ČR 10
− ověření materiálů pasové evidence pro ZÚ ČR 18
− zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 188
− uděleno pokut v Kč celkem 2.400,-
− vybráno na správních poplatcích v Kč 1.015.750,-
Vydávání cestovních dokladů je výkon státní správy v přenesené působnosti. Personálně je oddělení 



obsazeno dvěma pracovníky, dle metodiky MV ČR, 15 tis. obyvatel správního obvodu na jednoho 
pracovníka. Územní působnost pro 37 obcí správního obvodu úřadu města s rozšířenou působností.

Od 1.9  2006 Česká  republika  zavedla  nový typ  cestovního  pasu  s  nosičem dat  biometrických 
prvků. Dnem 21. 12. 2007 Česká republika vstoupila do  tzv. schengenského prostoru. Vstupem 
České  republiky  do  schengenského  prostoru  došlo  i  ke  zrušení  kontrol  na  vnitřních  hranicích, 
včetně  kontrol  cestovních  dokladů občanů České republiky orgány cizinecké  policie.  Vnitřními 
hranicemi  se rozumí  hranice mezi  státy patřícími  do schengenského prostoru.  V případě České 
republiky  to  jsou  hranice  se  všemi  sousedními  státy,  protože  společně  s  Českou  republikou 
vstoupily do schengenského prostoru i Polsko a Slovenská republika. 
Dalšími činnostmi, které byly na odd. cestovních dokladů v roce 2007 prováděny bylo vyžádání 
materiálů  pasové  evidence  pro  přistěhované  občany,  vyhledávání  podkladů  po  zemřelých  a 
odstěhovaných  občanech a  ověřování  údajů pro  zastupitelské  úřady ČR. Dále  byly  zpracovány 
agendy související s podáváním žádostí a předáváním nových cestovních dokladů na matričních 
úřadech správního obvodu včetně  svozu a  rozvozu těchto  žádostí  a  dokladů v rámci  správního 
obvodu. 

E. Oddělení krizového řízení a požární ochrany
Oddělení  havarijního  a  krizového  plánování,  obrany  a  ochrany  obyvatel  Městského  úřadu 
Turnov zabezpečuje  připravenost  správního obvodu obce s  rozšířenou působností  na možný 
vznik,  průběh  a  následné  řešení  mimořádných  událostí  a  krizových  situací,  zakotvenou  v 
příslušných ustanovení zákonů v oblastech :

1. Integrovaného záchranného systému
2. Krizového řízení
3. Hospodářských opatření pro krizové stavy
4. Protipovodňové ochrany
5. Pomoc při obnově postiženého území
6. Požární ochrany
6. Bezpečnosti ČR /příprava na válečné stavy/
7. Administrativy utajovaných skutečností 
8.Civilní obrany a ochrany obyvatelstva
V  žádné  z  výše  uvedených  oblastí  nejsou  orgány  Města  Turnov,  jako  obce  s  rozšířenou 
působností, rozhodujícími a výkonnými orgány státní správy.

Orgánům  města  je  pravidelně  2x  ročně  předáván  Hasičským  záchranným  sborem 
Libereckého kraje aktualizovaný výpis z Havarijního plánu Libereckého kraje. Poslední verzi 
jsme obdrželi na přelomu roku a nyní ji průběžně transformujeme na území 37 obcí správního 
obvodu  města.  Na  aktualizaci  Havarijního  plánu  Libereckého  kraje  se  aktivně  podílíme  a 
spolupráce s HZS Libereckého kraje, krajským ředitelstvím a územním odborem Semily, je na 
dobré úrovni.

 Určení představitelé  samosprávy  a  pracovníci  městského  úřadu  jsou  zařazeni  do 
bezpečnostních  orgánů města  a  složení  je  neustále  aktualizováno.  V součinnosti  s  velitelem 
požární stanice Turnov HZS Libereckého kraje jsou, mimo jiné, informováni o cvičeních na 
území města. Jejich účast na těchto cvičeních přispívá k vytváření představy o možném řešení 
mimořádných a krizových situací. 

Vrcholným  metodickým  bezpečnostním  orgánem  města  je  bezpečnostní  rada  města  a 
výkonným  orgánem  je  krizový  štáb  starosty  města.  Složení  obou  orgánů  je  průběžně 
aktualizováno. 
Jednání bezpečnostní rady jsou řízena jednacím řádem a jsou v souladu s ročními pracovními 
plány bezpečnostní  rady obce.  Pravidelným nedostatkem práce  bezpečnostní  rady je  absence 
konkrétních podnětů od vlastních členů bezpečnostní rady. 

V oblasti  hospodářských opatření  pro  krizové  stavy odd.  KŘ Městského úřadu Turnov 
plnilo úkoly uložené bezpečnostními orgány Libereckého kraje, krajským úřadem Libereckého 



kraje a Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. 

Zejména  se  jednalo  se  o  úkoly  k  zajištění  nezbytných  dodávek  pro  řešení  případných 
krizových  situací,  tj .  vytipování  a  návrh  dodavatelů  těchto  dodávek  v návaznosti na 
požadavky  správního  obvodu  Turnov.  Tento  úkol  byl  plněn  mimo  jiné  i  s  využitím 
informačního systému ARGIS provozovaným Správou státních hmotných rezerv ČR. Dále byly 
rozpracovány jednotlivé úkoly vyplývající  z „Metodiky pro vyžadování  věcných zdrojů  za 
krizové  situace"  schválené  usnesením Vlády ČR č.  345  a  provedena  vlastní  registrace  v 
informačním  systému  EPOZ  (evidence  požadavků  a  zdrojů),  který  podporuje  činnosti  a 
procesy vyplývající z této metodiky.

Dle  požadavku  Správy  státních  hmotných  rezerv  byl  proveden  sběr  údajů  a  informací 
potřebných k přibližné kalkulaci spotřeby pohonných hmot v Libereckém kraji – nároky státní 
správy  a  složek  IZS.  Stejně  byla  provedena  kalkulace  nouzového  zásobování  obyvatel  obcí 
správního obvodu Turnov  na cca 30 dní.  Oblast  zabezpečení  nezbytných životních  potřeb 
obyvatel  je  plánována  přednostně  z  vlastních  obchodních  zdrojů dostupných ve  správním 
obvodu  Turnov  na  základě  zpracovaného  přehledu  vybraných  subjektů  –  problémem  je 
dominantní  funkce  nadregionálních  „obchodních  řetězců“  v  zásobování  základními 
potravinami.

Dle  požadavku  Krajského  vojenského  velitelství  Liberec  je  vedena  evidence  věcných 
prostředků (jako příprava na válečný stav dle metodických pokynů Ministerstva obrany ČR pro 
vedení  souborné  evidence  po  určených  věcných  prostředcích  a  jejich  vlastnících).  V 
působnosti   obce  s  rozšířenou  působností  Turnov  je  Krajským  vojenským  velitelstvím 
Liberec  předběžně  nárokováno  cca  20  specifikovaných  věcných  prostředků  –  vydávací 
příkaz na věcné prostředky není zatím vystaven žádný.
V souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů při 
ochraně  obyvatelstva,  se  odd.  KŘ  Městského  úřadu  Turnov  podílí  na  ověřování 
provozuschopnosti  jednotného  systému  varování  a  vyrozumění  (každou  první  středu  v 
měsíci  ve  12  hodin  akustickou  zkouškou  koncových  prvků  varování  zkušebním  tónem) 
zajišťovaného GŘ HZS. Do tohoto systému byl v rámci dotačního programu INTERREG IIIA. 
začleněn městský systém 5-ti rádiově ovládaných „elektronických sirén s možností hlasového 
výstupu“. V komplexu s vysílačem a PC ovládáním tvoří základ povodňového vyrozumění a 
varování  obyvatel  v  záplavovém  území  města.  Dalším  prvkem  nouzového  vyrozumění  a 
varování obyvatel je v loňském roce aktivovaný systém SMS zpráv na mobilní telefon. Rovněž 
byl  vybudován  nový  varovný  a  informační  systém  obyvatel  týkající  se  varování  před 
nebezpečím povodně určený pro potřeby povodňových orgánů měst a obcí horního Pojizeří.

Na  úseku  požární  ochrany  oddělení  zajišťuje  především  povinnosti  uložené  městu  zákonem  o 
požární  ochraně.  Město má  v současné době na úseku požární  ochrany zvláštní  postavení.  Její 
působnost se rozděluje do tří rovnocenných úrovní, ze kterých vyplývají odlišné povinnosti. Jedná 
se o 
− samostatnou působnost,
− přenesenou působnost,
− postavení obce jako provozovatele činnosti. 
Rozsah povinností je vymezen zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"). V § 29 jsou taxativně vymezeny povinnosti obce a 
obecního úřadu. Zákon o požární ochraně odlišuje povinnosti, které má obec v samostatné 
působnosti, kdy obec spravuje své záležitosti samostatně (§ 29 odst. 1), a které má obecní úřad v 
přenesené působnosti (§ 29 odst. 3 a 4). Přenesenou působností je státní správa, jejíž výkon byl 
zákonem svěřen orgánu obce. Dále obec plní povinnosti uložené zákonem o požární ochraně 
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, tzn. jako provozovatelům činností (§ 29 
odst. 2). Tyto povinnosti plní nezávisle na samostatné a přenesené působnosti jako nedílnou součást 
své řídící, hospodářské nebo jiné činnosti, a to ve všech prostorách, které ke své činnosti užívá. 



Povinnosti obce v samostatné působnosti jsou vymezeny mimo jiné ke zřízení jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce a zajištění její akceschopnosti, ke zřízení ohlašoven požárů, zabezpečení 
zdrojů vody pro hašení požárů, k organizování preventivně výchovné činnosti a k vydávání 
požárního řádu obce a podmínek pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 
větší počet osob formou obecně závazných vyhlášek..
V přenesené působnosti jsou všechny obecní úřady povinny zajistit účast velitelů a strojníků 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě a zajišťovat úkoly požární 
ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. 
Vybrané obecní úřady zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a 
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní 
obvod a k tomu zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a na základě 
nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 
zabezpečují také nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho 
požárního družstva o sníženém početním stavu.
Rozsah povinností obce, které jsou uloženy zákonem o požární ochraně právnickým osobám a 
podnikajícím fyzickým osobám, a které je obec také povinna plnit, závisí na kategorii 
provozovaných činností (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím 
nebo s vysokým požárním nebezpečím podle § 4 zákona o požární ochraně). Povinnosti, které jsou 
shodné pro všechny tři kategorie provozovaných činností, jsou uvedeny např. v § 5 zákona o 
požární ochraně. 
Cvičení v součinnosti s HZS Libereckého kraje

19.4. “Likvidace lesního požáru s dálkovou dopravou vody” – zahoření vznikne po těžbě lesa a 
následném pálení klestu, zprvu se požár šíří hrabankou a přechází do mladého porostu, za 
přispění větru hrozí přechod v korunový požár – nácvik dálkové dopravy vody ve složitém 
terénu bez blízkého zdroje-součinnost HZS Libereckého kraje, obce Kacanovy a požární 
jednotky města

15.5. “Dopravní nehoda s únikem ropné látky do řeky Jizery” – do řeky v Turnově spadnou 200 
litrové sudy s olejem, z nichž některé se pádem poškodí a začne z nich vytékat olej- 
z důvodu množství uniklé látky je nutné zabezpečit jímání látky pomocí norných stěn na 
dolním toku řeky Jizery - součinnost HZS Libereckého kraje, obcí Přepeře a Příšovice a 
požární jednotky města 

Cvičení JPO města

24.5.                  „Likvidace požáru v objektu s větším počtem osob a následnou evakuací pomocí výškové  
                          techniky“ - domov mládeže 28. října- požár vzniká v II. nadzemním podlaží od ellektrické  
                          instalace, dojde k rozšíření požáru na celou místnost a zakouření podlaží, je zamezen únik  
                          osob z III. nadzemního podlaží – HZS Libereckého kraje a požární jednotky města

Dále se povodňové orgány města zúčastnily lokálního štábního cvičení „Jizera 2007“ ve dnech 26. až 27. 
února 2007 a celostátního součinostního štábního cvičení „Vltava a Labe 2007“ ve dnech 4. až 7. září 2007. 

Přehled zvýšených průtoků a povodňových stavů v roce 2007.

7.1. zvýšený průtok, překročen I. SPA

18. 1.     zvýšený průtok, překročen I. SPA

2.3.                    zvýšený průtok, překročen I.SPA

3.12.                  zvýšený průtok, Turnov mezi I.až II. SPA ,kulminace II. SPA  Železný Brod 291 cm

7.12.     zvýšený průtok, Turnov mezi I.až II. SPA ,kulminace II. SPA  Železný Brod 318 cm



Zapsal: Zdeněk Hovorka, vedoucí OS

ZPRÁVA  STAVEBNÍHO ÚŘADU  TURNOV ZA ROK 2007

Městský úřad Turnov, stavební úřad vykonává  v přenesené působnosti funkci obecného stavebního úřadu a speciálního 
silničního stavebního úřadu pro 28 obcí na  Semilsku, Jablonecku a Liberecku (Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá 
Skála,   Jenišovice,   Kacanovy,   Karlovice,  Klokočí,  Ktová,    Lažany,   Loučky,    Malá   Skála,    Mírová   pod 
Kozákovem, Modřišice,   Ohrazenice, Olešnice,   Paceřice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem,  Rakousy, Rovensko 
pod  Troskami,  Sychrov,  Tatobity,  Troskovice,  Turnov,  Vyskeř,  Žďárek,  Žernov)  a  od  1.1.2007 vykonává  funkci 
speciálního silničního stavebního úřadu mimo veřejně nepřístupné komunikace i pro obce Kobyly, Pěnčín, Příšovice, 
Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Vlastibořice a Všeň. Dále od 1.1.2007 vykonává funkci vyvlastňovacího úřadu 
pro celé území obce Turnov jako obce s rozšířenou působností.

V  obvodu města Turnov jako obce s rozšířenou působností působí ještě  stavební úřad v Příšovicích ( spravuje obce 
Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany a Vlastibořice )  a na Všeni a obec Radimovice spadá 
pod stavební úřad v Hodkovicích n/M. V těchto obcích vykonáváme pouze funkci vyvlastňovacího úřadu a speciálního 
stavebního úřadu silničního pro silnice II. , III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace .

 Na internetových stránkách města Turnov je u stavebního úřadu k dispozici přehledná tabulka s jednotlivými obcemi a 
jejich příslušností k stavebním úřadům na území obce Turnova jako obce s rozšířenou působností. Počet obyvatel na 
spravovaném území stavebním úřadem Turnov je cca 31 tis. obyvatel .

Personální  obsazení  úřadu  je  stabilní  a  nedošlo  ke  změně  v počtu  ani  obsazení.  Na  odboru  pracuje  5  odborných 
referentů ,sekretářka a vedoucí .  Všichni referenti včetně vedoucí odboru mají zkoušku odborné způsobilosti.

Od 1.1.2007 vstoupil v platnost nový  zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a 
jeho prováděcí  vyhlášky:  vyhl.  č.499/2006 Sb. o  dokumentaci  staveb,  vyhl.č.500/2006 Sb. o  územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti,  vyhl.č.501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, vyhl.č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního  opatření   a  vyhl.č.526/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  stavebního  zákona  ve  věcech 
stavebního řádu.  Dále byl přijat zákon č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 
zákona, který změnil 51 zákonů, které mají vztah k stavebnímu řádu a v platnost vstoupil také zákon o vyvlastnění č. 
184/2006 Sb.

Nový stavební zákon zavedl do stavebního řádu nové pojmy a nové typy řízení . Jedná se např. o územní souhlasy, 
kolaudační  souhlasy,  kontrolní prohlídky staveb, spojená řízení  umístění  stavby a ohlášení,  spojená řízení  umístění 
stavby a provedení.  Zároveň se v roce 2007 některá řízení vedla ještě podle starého stavebního zákona. 

Na stavebním úřadě  bylo v roce 2007 zahájeno 1583 správních řízení a rozhodnuto bylo   1535 věcí. Např. bylo vydáno 
128  územních  rozhodnutí  ,  161  územních  souhlasů,  143  ohlášení,  349  stavebních  povolení,  318  kolaudačních 
rozhodnutí,   78  výjimek  ze  stavebního  zákona,   27  rozhodnutí  o  vyvlastnění,   14  kolaudačních  souhlasů,   24 
dodatečných  povolení  stavby,   37 změn užívání stavby,   8 rozhodnutí o umístění  a provedení stavby,  7 spojených 
územních souhlasů a ohlášení stavby,  13 předčasných užívání,  4 změny stavby před dokončením, 5 oznámení užívání , 
159 vyjádření .

Pro obec Turnov vydáváme rozhodnutí o přidělení čísel popisných a stanovujeme adresy. Od roku 2005 se nově čísla 
popisná přidělují  v souladu s Pravidly pro přidělování  čísel  popisných  a evidenčních v městě Turnov. Od 1.1.2007 
vydáváme koordinovaná stanoviska za Městský úřad Turnov pro územní plánování.

V agendě čísel popisných bylo v roce 2007 přiděleno 33 čísel popisných na rodinné domy ,  1 číslo popisné pro bytový 
dům, 1 číslo popisné pro ubytovací zařízení, 3 čísla popisná na provozní objekty a 24 čísel evidenčních na stavby pro 
individuální rekreaci. Byla zrušena 2 čísla popisná. Stále pokračuje po domluvě s Českou poštou   informační akce o 
značení  domů  čísly  popisnými  a  do  schránek  domů,  které  nebyly  označeny  cedulkou  s číslem  popisným,  jsou 
umísťovány  informační  letáky .   Průběžně kontrolujeme evidenci  stávajících  čísel  popisných  na centrální  adrese, 
v evidenci obyvatel a v katastru nemovitostí.

V roce 2007 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 90 stavebních povolení a ohlášení  se vznikem 91 bytů v celkové 
orientační hodnotě nákladů  251 mil.Kč  . V rodinných domech vznikne 86 bytů a v bytových domech 5 bytů. Dále bylo 



vydáno 6 povolení změn stávajících staveb pro bydlení  ( tj.nástavby, přístavby a stavební úpravy ) , kde vznikne 6 bytů 
v hodnotě 6 milionů Kč. Na rekonstrukci stávajících bytových objektů ( bytové domy, rodinné domy ) bylo vydáno 36 
stavebních povolení v hodnotě 47 milionů Kč.  Zkolaudováno bylo  99 bytů v rodinných domech, 36 bytů v bytových 
domech  a 8 v nástavbách a přístavbách.

Pro nebytovou výstavbu ( např.výrobní  objekty,  objekty služeb)  v roce 2007 bylo vydáno 34 stavebních povolení 
s orientační hodnotou staveb 105 milionů Kč.  Na rekonstrukce, nástavby, přístavby nebytových objektů bylo vydáno 
29 stavebních povolení v hodnotě staveb 40 milionů Kč. 

Na ostatní stavby ( inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 24 stavebních povolení v hodnotě 47 milionů Kč  a na 
jejich rekonstrukce 9 stavebních povolení v hodnotě 8 milionů Kč. 

Celkem za rok 2007 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 229 stavebních povolení na stavby v orientační hodnotě 
505 mil Kč .

Na  stavebním  úřadě  v Turnově  jsme  v roce  2007  vydali  stavební  povolení  v městě  Turnov  např.   na  dostavbu 
infrastruktury Městské nemocnice (25 mil. Kč), hřiště u 1.ZŠ ( 2 mil. Kč),  přístavbu šaten ZŠ v Mašově ( 0,9 mil.Kč), 
stavební úpravy lávky přes Libuňku ( 0,5 mil.Kč), rekonstrukci schodiště na Kotlerově nábřeží ( 0,7 mil.Kč), výrobní 
halu Kamaxu ( 50 mil.Kč),  výrobní halu v Daliměřicích ( 2,5 mil.Kč),  lávku pro pěší v Dolánkách , přístavbu výrobní 
haly  firmy  Polpur  (  5  mil.Kč),   zateplení  bytových  domů  v Květinové  ulici  a  na  sídlišti  J.Patočky,  truhlárnu 
v Pelešanech ( 0,8 mil.Kč), stacionární měřič rychlosti na silnici II/283, přístavbu firmy Crytur,  víceúčelový objekt 
v Krátké ulici – vznikne 5 bytových jednotek ( 8,5 mil Kč), rekonstrukci bazénu na Výšince  (19 mil.Kč), stavební 
úpravy ČOB ( 4 mil.Kč),  oprava schodiště u divadla ( 0,95 mil. Kč).

V městě Turnov byly v roce 2007 zkolaudovány stavební úpravy hotelu Beneš na 6 bytů,  zázemí atletického stadionu, 
velkoprodejna potravin LIDL,  skladová hala Ontexu,  vestavba bytové jednotky v Sokolovně Mašov,  ocelová skladová 
hala v Daliměřicích, kanalizační přípojky v Mašově a Pelešanech, zateplení fasád bytových domů v sídlišti J.Patočky, 
přístavba a nástavba pekárny v Studentské ulici,  dům s byty a prodejnou na Koňském trhu,  stavební úpravy Nádražní 
ulice,  přístavba zásobovacího traktu a garáže pro Staňkovi,  přístavba a nástavba hotelu Karel IV.,  rampa pošty u 
nádraží,  bytový dům v Nádražní ulici  s prodejnou, ordinací a 3 byty,   přístavba skladu Grupo Antolin,  přístavba 
prodejny  Kontakt  služby  motoristům  ve  Svobodově  ulici,  rekonstrukce  mateřské  školky  ve  Zborovské  ulici, 
v Nudvojovicích změnou užívání vznikla autoopravna s likvidací autovraků.

V sousedních obcích bylo zkouladováno např. sklad ovoce v Doubí,  lanová dráha pro horolezce na  Frýdštejně, 
občerstvení v  Rokytnici,  přístavba hasičské zbrojnice v Odolenovicích, biochemická laboratoř v Ohrazenicích, 
truhlárna v Přepeřích, sociální zařízení v areálu Šťastné země v Radvanovicích,  skladová hala pro ELKOVO 
v Sekerkových Loučkách,  rozšíření třídírny ovoce v Žernově. 

Stavební povolení bylo vydáno na přístavbu dílny p.Hlubučka v Bělé, skladovou halu pro VOK mechanika v Bělé ( 3,2 
mil.Kč),  infrastrukturu  pro  bytovou  výstavbu  v Jenišovicích  (  0,7  mil.Kč),   infrastrukturu  pro  novou  zástavbu 
v Přepeřích (2 mil.Kč),  stavební úpravy kravína v Sýkořicích ( 5 mil.Kč), přístavbu kovoobráběcí dílny v Tatobitech 
( 14 mil.Kč).

Územním rozhodnutím byl umístěn např. dopravní terminál v Nádražní ulici, rybí přechod na Jizeře, parkoviště pod 
Valdštejnem, základnové stanice na Malém Rohozci, obnova parku v Turnově, Kamenářský dům u muzea, reklamní 
panel v Ohrazenicích, vodovod v Mírové pod Kozákovem, lanové centrum na Malé Skále.

Ze  speciálních  staveb  byla  povolena  stavební  úprava  místní  komunikace  v Jenišovicích  (  0,85  mil.Kč),   účelová 
komunikace v Bělé pro Pozemkový úřad v Semilech ( 0,98 mil.Kč),  místní komunikace v Přepeřích ( 2 mil.Kč), místní 
komunikace v Radimovicích ( 0,84 mil.Kč) a byla zkolaudována kruhová křižovatka na silnici I/35 u Lidlu,  4 účelové 
komunikace v Bělé  pro Pozemkový úřad v Semilech, chodník u podchodu pro pěší u I/10, chodník do Dolánek,  polní 
cesty  a  místní  komunikace  budované  v souvislosti  se  stavbu  obchvatu  I/10,   obslužná  komunikace  k zástavbě 
v Lažanech,  komunikace u nových rodinných domů v Mašově . 

V roce 2007 jsme jako vyvlastňovací úřad vedli 27 řízení o vyvlastnění věcného břemene pro elektroenergetickou síť 
podle nového vyvlastňovacího zákona.

Za vydaná rozhodnutí bylo v roce 2007 vybráno na správních poplatcích 329 000  Kč. K snížení   o 28 % oproti roku 
2006  došlo v důsledku zavedení nového stavebního zákona.  Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí je 1000,- 
Kč, za vydání stavebního povolení 200 - 3000,- Kč podle druhu stavby, ohlášení je bez poplatku. Takže např.rodinné 
domy do 150 m2 zastavěné plochy, u kterých postačí ohlášení stavby, nejsou zpoplatněny správním poplatkem.  Pokuty 
byly   v   roce   2007 uděleny v celkové výši 101 200 Kč a všechny byly uhrazeny. 

Stavební úřad v Turnově má zavedeny pravidelné konzultační hodiny městského architekta ing.arch.Borise Šonského 
první a druhou středu v měsíci od 10 – 14 hod. Tyto odborné konzultace jsou hrazeny z rozpočtu Města Turnov. Dále 



jsou  zřízeny  úřední   hodiny  s referentem stavebního  úřadu  na  Malé  Skále  (  první  úterý  v měsíci   13-15  hod  )  a 
v Rovensku p.Tr. (každou středu od 15:30-17 ).

                                                                                                         Ing.Eva Zakouřilová
                                                                                                    Vedoucí stavebního úřadu 
V Turnově dne 19.2.2008

 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOPRAVNÍHO ODBORU MĚÚ 
TURNOV V ROCE 2007

Náplň činnosti odboru dopravního je výkon státní správy v celém územním obvodu obce s 
rozšířenou působností. Odbor dopravní vede registr vozidel a řidičů, vykonává působnost silničního 
správního  úřadu  pro  silnice  II.  a  III.  třídy  v  obvodu  obce  s  rozšířenou  působností  a  místních 
komunikací na území města Turnov, dopravního úřadu pro agendu taxislužby a městské hromadné 
dopravy.  Dále  projednává  přestupky  proti  bezpečnosti  a  plynulosti  silničního  provozu  včetně 
vymáhání uložených sankcí a provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění. Vede dále agendu 
stanic  měření  emisí.  Vybírá  místní  poplatek  za  užívání  veřejného  prostranství  na  místních 
komunikacích v Turnově.

V průběhu roku 2007 jsme tuto agendu vykonávali se šestnácti pracovníky včetně vedoucího 
odboru. Z důvodu nárůstu agendy přestupků na dopravní odbor nastoupila paní Tamara Bernardová, 
která řeší přestupky v souvislosti s měřením rychlosti stacionárním měřičem v ul. 5. května. 

Z vedlejších činností odbor zorganizoval dopravní výchovu dětí předškolního věku. Projekt 
byl zaměřen na cílovou skupinu předškolních dětí s cílem seznámit je s nejdůležitějšími dopravními 
značkami  a  procvičit  základní  modelové  situace  v  silničním  provozu.  Akce  proběhla   poprvé 
dvoufázově v jarním a podzimním termínu.  Akce se zúčastnilo v jarním i podzimním termínu 20 
školek ve správním obvodu obce Turnov.  Výcviku na dopravním hřišti se zúčastnilo na jaře celkem 
368 dětí, na podzim celkem 306 dětí. Všichni, kdo prošli výukou a výcvikem si odnesli elementární 
znalosti  nezbytné  pro  bezpečnost  účastníků  silničního  provozu.  Finanční  náklady  na  tuto  akci 
dosáhly 40 tis. Kč  s podporou 80 % z grantového fondu Libereckého kraje. 

 Na  základě  iniciativy  města  došlo  k  zahájení  prací  na  studii  přeložky silnice  II/283  z 
Turnova do Tatobit,  která  má v budoucnu ulehčit  tíživé dopravní situaci  v centru Turnova.  Ta 
bohužel uvízla na rozdílných představách obcí o trasování.

Jednotlivé činnosti odboru ve statistikách:

Registr vozidel:
V obvodu obce s rozšířenou působností (zahrnující okolní obce) bylo registrováno k 31.12.: 

r. 2006 r. 2007

osobní automobily 14679 15513

nákladní 
automobily

1398 1537

motocykly 3256 3530

autobusy 26 25

traktory 496 67



r. 2006 r. 2007

přívěsy nákladní 2679 2435

návěsy 112 123

Řidiči (počet):

r. 2006 r.2007

22564 20458

Autoškoly:
Na území obce s rozšířenou působností bylo provozováno 7 autoškol.
Při zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění bylo vyzkoušeno 408  žadatelů o řidičské oprávnění. 
Z tohoto počtu neprospělo z:
- pravidel silničního provozu 71
- z praktické jízdy 94
-  nauka o údržbě vozidla 30

Vybrané správní poplatky na OD:
r. 2006 4 570 230

r. 2007 5 060 000

Veřejné prostranství:
V roce 2006  bylo vybráno 1 694 000 Kč za zábor veřejného prostranství. Tato částka je 

ovlivněna jednorázovým výběrem poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti  se 
stavbou odkanalizování Hrubého Rohozce a Daliměřic.

Přestupky  proti BESIP(počty kusů):
Došlo v roce 2007 4591 

Celkem vyřízeno v r. 2007 1228  

Pokuty uložené: 



Způsob projednání Počet r.
2006/2007

Výše pokut r.2006/2007

Správní řízení 98/118  873 200/1284000

Příkazní řízení 437/878  786 000/2242500

Blokové řízení 114/89  74 200/31000

Odloženo 128/524 -

Zastaveno 39/58 -

Celkem vyřízeno 816/1228   1 744 200 / 3 557 500

Počet nevyřízených věcí/ 
převáděných do roku 2008

221/3657 -

Vymáhání pokut v roce 2007:

kusů částka

Dáno k vymáhání v r. 2007 138 686.000,- Kč

Vymoženo v  r. 2007 61 220.000,- Kč

Zbývá vymoci 77 466.000,- Kč

Vymoženo v r. 2007 z  r. 2006 32 170.000,- Kč

Vymoženo v r. 2007  z roku 2005 4 23.000,- Kč

Vymoženo v r. 2007 z roku 2004 4 27.000,- Kč

Vymoženo v r. 2007 z roku 2003 2  8.000,- Kč

Vymoženo z v r. 2007 z doby Okresního úřadu 4 20.000,- Kč

Vyřazeno z pohledávek v roce 2007

- zrušeno Krajským úřadem LK
1  2.000,- Kč

Zpracoval:
Pavel Vaňátko 21.2.2008



ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU CESTOVNÍHO 
RUCHU V TURNOVĚ

Rok 2007
Činnost Odboru cestovního ruchu  MěÚ Turnov 

byla v     roce 2007 zaměřena na oblasti:  
Realizace projektů z dotačních titulů a Evropské unie včetně zpracování závěrečných zpráv a 
vyúčtování, vytvoření a realizace projektů na podporu cestovního ruchu.
Propagace  regionu,  příprava  propagačních  materiálů  a  příprava  účasti  na  veletrzích 
cestovního ruchu, distribuce propagačních materiálů, koncepční zpracování plánu výstav a 
veletrhů,  zajišťování  inzerce  v tiskovinách  cestovního  ruchu,  propagace  ve  sdělovacích 
prostředcích formou článků a rozhovorů.
Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu v Turnově a regionu Český ráj. 
Spolupráce s krajskými úřady a s Czech Tourism.
Spolupráce s městskými a s dalšími organizacemi.
Práce v komisích.
Zajišťování činnosti pro Sdružení Český ráj.

Součástí OCR MěÚ Turnov je  Městské informační středisko Turnov (MIS),  které realizuje 
svoji činnost  v oblastech:
− obecně  prospěšné  služby   –  jsou  poskytovány  bezplatně  a  patří  sem  především  sdělování 

turistických  informací  o  Turnově  a  Českém  ráji,  informací  o  turnovských  firmách  a 
organizacích,  o  kulturních,  společenských  a  sportovních  akcích,  o  dopravních  spojích  (ČD, 
ČSAD),  o  ubytovacích  a  stravovacích  možnostech,  o  trávení  volného  času.  Dále  je  zde 
uskutečňován prodej  pytlů  na odpad, výdej pytlů  na tetrapak a vybírání  poplatků za svoz a 
likvidaci komunálního odpadu (v roce 2007 zde bylo vybráno na poplatcích – 1.826.100,- Kč).

− služby doplňkové   – nákup a prodej zboží a zprostředkovatelské služby. Doplňkové služby jsou 
placené a řadí se sem prodej publikací,  videokazet,  DVD, map,  průvodců, prodej  suvenýrů, 
pohlednic, poštovních známek, telefonních karet, předprodej vstupenek na kulturní, společenské 
a sportovní akce, zprostředkování ubytování, přístup na internet.

− distribuce a příprava propagačních materiálů   o Turnově a Českém ráji
Celková návštěvnost MIS na náměstí Českého ráje není sledována. Během roku se sledovaly měsíce 
červen, červenec,  srpen a září. Během těchto měsíců vyhledalo služby zhruba 17.000 návštěvníků 
(červen - 2242 , červenec - 6366 , srpen - 6416, září - 1905). V prázdninových měsících červenci a 
srpnu bylo pro návštěvníky otevřeno v sobotu i v neděli. Statistika návštěvnosti v sezóně 2007 je 
přiložena včetně analýzy návštěvníků a srovnávacích grafů návštěvnosti s předchozími lety.
V  roce  2007  byla  rozšířena  nabídka  pro  turisty  o  tyto  suvenýry:  magnetky  města  Turnov, 
magnetky  k  putování  „Za  pověstmi  Českého  ráje“,  samolepky  se  znakem  města  Turnov, 
porcelánové náprstky s motivem Turnova, kšiltovky, propisky,  nové knihy o Turnově a Českém 
ráji, drahé kameny, klíčenky s motivy Turnova a Českého ráje.
Pro návštěvníky byla zavedena nová služba a to předprodej vstupenek sítě TICKETPRO. Tato 
služba byla návštěvníky MIS opravdu vítána a ti jí často využívají.
Příjmy MIS (prodej zboží, provize z komisního prodeje a prodeje vstupenek, zprostředkovatelská 
činnost, internetové služby) činily 547.000,- Kč.

Ad a) Realizace projektů z     dotačních titulů  
V roce 2007 byly odborem cestovního ruchu realizovány dva nosné projekty z fondů Evropské 
unie:
Společný regionální operační program,  název projektu: Český ráj – region pro celou rodinu. 
Celková výše realizovaných aktivit  v rámci projektu byla 2.837.302,- Kč,  získaný grant byl ve 
výši 2.000.000,- Kč.  Aktivity projektu byly realizovány ve spolupráci se Sdružením Český ráj, 



který byl partnerem projektu. Mezi aktivity patřilo: vypracování marketingové studie – Cyklotrasa 
Jizera,  vydání  propagačních  materiálů  regionu  Český ráj,  vydání  propagačních  map  Turnova a 
regionu Český ráj, vytvoření pracovních míst pro profesionalizaci Sdružení Český ráj, propagace 
regionu v časopisech a periodikách, organizační zajištění akce na zahájení turistické sezóny Český 
ráj dětem, atd.
Interreg  IIIA v rámci  polsko–české  spolupráce,  název  projektu:  Pověsti  Českého  ráje  a 
Euroregionu Nisa. Celková výše projektu byla 881.268,- Kč, získaný grant byl ve výši 471.487,- 
Kč.  Mezi  aktivity  projektu  patřilo:  vydání  polsko  –  německých  turistických  novin  a  jejich 
distribuce, uspořádání soutěže „Maluj, kresli, stříhej, lep“, uspořádání výstavy – Pověsti Českého 
ráje a Euroregionu Nisa (výroba trojrozměrných postav z pověstí), vydání brožury: Dvanáct pověstí 
Českého ráje v polském jazyce), atd.  

Ad b) Propagace regionu

Vydané materiály: 
- Brožurka Turnov – srdce Českého ráje
- Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 2008 (2 části – barevná brožurka Top 
akce a černobílá se všemi ostatními akcemi)
- 5 druhů kapesních kalendáříků na rok 2008 (motiv turnovské radnice, hrad Valdštejn, Český ráj, 
geopark, „Za pověstmi Českého ráje“)
- 5 druhů žádaných  pohlednic z Turnova a Českého ráje (zimní Turnov, rozhledna Hlavatice, 
zimní Trosky, Klokočské skály, Kopicův statek)
- Turistické noviny Český ráj 2007 – turistické noviny jsou vydávány vždy před hlavní turistickou 
sezónou, v roce 2007 již posedmé, a přinášejí spoustu užitečných turistických informací z regionu 
Český  ráj  včetně  otvíracích  dob  památek,  aktuálního  přehledu  kulturních  akcí  a  jízdního  řádu 
turistických autobusů. Návštěvníci regionu i obyvatelé města Turnov si již na tyto noviny zvykli a 
je  po  nich  velká  poptávka.  Turistické  noviny  jsou  určeny  k  prodeji  i  na  propagaci.

Inzerce v tiskovinách: 
TIM, Dovolená pro Vás, COT, TTG, Heart of Europe; Catalogue museums, galleries, monasteries, 
antiques  regions;  Auf  dem Weg nach Prag,  Obchodní  týdeník  Mladé  Fronty,  Relax,  Průvodce 
Prahou a českými městy, Českopis, Pivní cesty, Welcome to Prague.

Veletrhy, výstavy a prezentační akce: 
Prezentace  na  českých  veletrzích:  Regiontour  Brno,  Holiday  World  Praha,  Euroregion  Nisa 
v Jablonci nad Nisou, Madi Praha.
Prezentace  Turnova  a  Českého  ráje  na  zahraničních  veletrzích:  Lipsko,  Varšava,  Madrid 
(spolupráce s Czech Tourism).
Organizační pomoc při  podepisování memoranda „Greenway Jizera“.
Odbor cestovního ruchu se personálně podílel na zajištění Krajských dnů na Hrubé Skále.

Účast na tiskových konferencích Města Turnova – zpracování Tiskových zpráv za OCR a jejich 
prezentace. Zpracování příspěvků do HOT. Rozhovory a spolupráce s médii (např.: Český rozhlas 2 
Praha, Český rozhlas Hradec Králové, Radio Contact Liberec, Turnovský a Semilský deník, Mladá 
fronta, Magazín Turnovsko…)

Ad c) Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu

Realizace zajímavé nabídky pro turisty: 

Prohlídky turnovských kostelů (červenec, srpen, každé pondělí od 14 hod.) - prohlídka tří turnovských 
kostelů spojená s výkladem o historii i současnosti města Turnova.

Kamenářské exkurze „Kámen a šperk v Turnově“ (červenec, srpen, každou středu od 10 hod.) - exkurze 
po  tradici  kamenářství,  seznámení  návštěvníků  s kamenářstvím  na  Turnovsku.  Exkurze  v roce  2007 



zahrnovala  prohlídku  návštěvnického  centra  Družstva  umělecké  výroby  Granát,  dílnu  pana  Štastného 
(broušení drahých kamenů, moderní šperk) a Muzeum Českého ráje v Turnově.

Prohlídky turnovských 
kostelů

Kámen a šperk v Turnově
2005 71 -
2006 145 98
2007 177 194
Návštěvnost  (index) 
2006/2007

123% 199%

Organizace a zajištění akcí:
Český ráj dětem – Za pověstmi Českého ráje – akce na zahájení turistické sezóny (duben).

Kámen a šperk v Turnově – dvoudenní akce na oslavu zručnosti  a umu kamenářů a šperkařů 
s bohatým doprovodným programem  (červenec)v rámci akce: Kámen a šperk v Českém ráji.
 
Ad d) Spolupráce s krajskými úřady a Czech Tourism:
− Městské informační středisko se každoročně účastní setkání informačních středisek Libereckého 

kraje pořádaného Krajským úřadem Libereckého kraje.
− Odbor  cestovního  ruchu  spolupracuje  s  krajskými  úřady  Libereckého  a  Královéhradeckého 

kraje  na  společných  projektech  např.  veletrhy,  regionální  propagační  materiály,  grantové 
programy.

− Spolupráce s Czech Tourism – veletrhy, propagační materiály, Městské informační středisko se 
řídí koncepcí Czech Tourism pro IC a je uznáno oficiálním turistickým informačním centrem.

Ad e) Spolupráce     s městskými a dalšími organizacemi:  
− Knihovna Antonína Marka v Turnově - akce: Noc s Andersenem, pasování žáků prvních tříd, 

pasování rytířů krásného slova na hradě Valdštejně a v Zrcadlové kapli pražského Klementina a 
rukodělné dílny: „Maluj, kresli, stříhej, lep“.

− Centrum pro rodinu Náruč Turnov -  akce v rámci  týdne  pro rodinu – Pouštění  balónků se 
soutěží „O nejdelší cestu balónku po České republice“.

− ATIC – spolupráce  a  účast  na  pravidelných členských fórech  (setkání  IC ČR – 2007 Zlín, 
Liberec).

Ad f) Práce v     komicích Města Turnova:  
− komise cestovního ruchu
− komise  pro  zahraniční  vztahy  (akce:  Staročeské  trhy  –  Spolek  přátel  Turnova  –  Reeuwijk, 

návštěva starostů zemského kraje Peine, návštěva radních z Alvesty, delegace nově zvoleného 
starosty z Reeuwijku).

Ad g) Spolupráce se Sdružením Český ráj:
− Jednatelka SČR, aktivní člen marketingové a projektové skupiny, příprava společných projektů 

do Evropských fondů.
− MIS – aktivní účast na marketingové skupině a setkáních IC regionu.
− Celková realizace a zajištění veletrhů cestovního ruchu Regiontour 2007 Brno a Holiday World 

2007  Praha  za  území  severovýchodních  Čech.  Vyúčtování  získaných  dotací  vůči 
Královéhradeckému a Libereckému kraji.

− Společná  prezentace  na  českých  a  zahraničních  veletrzích  cestovního  ruchu.

Získaná ocenění (viz příloha):
− Cena Grand Prix Regiontour 2007 a Cena Asociace cestovních kanceláří České republiky 

za turistický produkt: Po stopách Albrechta z Valdštejna. 
− 2.  místo  na  prestižní  přehlídce  propagačních  materiálů  Tourpropag  2007 v Písku 

v kategorii  plakát (celkem  přihlášeno  431  materiálů  v 6  kategoriích,  v kategorii  plakát 



vybíráno ze 70 kusů). Oceněn byl  soubor plakátů – Geopark Český ráj, Lidová architektura 
v Českém ráji,  Místa  dalekých  rozhledů  v Českém ráji  (plakáty  byly  vytvořeny  na  Odboru 
cestovního  ruchu).

Společně vydané propagační materiály: 
Mapa města Turnova a Českého ráje, samolepky postaviček z pověstí, propagační leták Český ráj – 
region  pro  celou  rodinu,  propagační  leták  Tradiční  umělecká  řemesla,  tématický  informačně–
propagační leták: Český ráj, propagační leták Kámen a šperk v Českém ráji, katalog a CD Nabídky 
turistických  programů,  mapa  geoparku Český ráj,  Cestomapa,  Pohlednicové  karty  -  18  pověstí 
Českého  ráje,  propagační  plakát:  Prázdninové  nabídky,  materiály  k akci:  Český  ráj  dětem, 
aktualizace a vydání Katalogu Českého ráje.

Personální zajištění:     
Celkem 5 pracovníků:
Ing. Eliška Gruberová - vedoucí odboru 
Jana Drexnerová - referent MIS, zástupce vedoucího odboru
Eva Charouzková Dis. - referent OCR
Šárka Salabová - referent MIS
Jana Kohoutová - referent MIS

Rozbor financování:

Schválený rozpočet OCR pro rok 2007 (upravený):
Výdaje: 1.351.000 – Kč
Výdaje včetně realizace projektů: 4.350.000,- Kč
Plánované příjmy: 450.000,- Kč
Plánované příjmy včetně příspěvků: 1.086.000,- Kč                        

Skutečné čerpání rozpočtu OCR pro rok 2007:
Výdaje OCR bez projektů: 1.341.340,- Kč

             Příjmy MIS:  Prodej zboží 402.000,- Kč
         Prodej zboží – vydané faktury 70.000,- Kč

                                   Obchodní služby 69.000,- Kč
                                   Provize 6.000,- Kč

         Celkem příjmy: 547.000,- Kč
                                   Další příjmy, které se nezapočítávají do příjmů OCR 

         (poplatky za komunální odpad): 1.826.100,- Kč
          Příjmy celkem včetně příspěvků a projektu Interreg IIIA: 1. 449.000,- Kč
          Příjem SROP: 2. 000.000,- Kč

Závěr:
Práce  Odboru  cestovního  ruchu  byla  hodnocena  všemi  spolupracujícími  partnery  velmi 
dobře.  OCR MěÚ v Turnově hraje  velmi významnou roli  ve  SČR, kde zajišťoval  většinu 
aktivit  a  projektů.  Jako  respektovaný  partner  vystupoval  vůči  Libereckému  kraji, 
Královéhradeckému  kraji  a  Czech  Tourismu.  MIS  se  svojí  činností  a  dosahem  se 
vyprofilovalo v klíčové regionální informační středisko. V roce  2006 bylo oceněno v soutěži 
Náš kraj, jako 3. nejlepší informační středisko zřizované městem. V současné době je členem 
asociace informačních středisek ATIC a Czech Tourism.

Činnost OCR a MIS úspěšně vytváří dobrou image pro návštěvníky, turisty, pro místní 
občany i občany celého regionu Český ráj.

Zpracovala: Eliška Gruberová ing.
                    Vedoucí OCR MěÚ v Turnově
                    Leden 2008       
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