
Město Turnov

Vyhláška Města Turnova č. 35/96
o poskytování finančního příspěvku fyzickým osobám na přechod systému 
vytápění staveb pro bydlení, rodinných domů nebo kompletních bytových 

jednotek na ekologicky čistá paliva 

Městské zastupitelstvo se dne 25. 1. 1996 usneslo vydat na základě § 36, odst. 1 
písm. f) zákona č. 367/1990 o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně 
závaznou vyhlášku.

Článek 1

Předmětem poskytování finančního příspěvku je změna způsobu vytápění jednotlivých 
staveb pro bydlení, rodinných domů nebo kompletních bytových jednotek v majetku 
fyzických osob ve Městě Turnově a jeho částech (Bukovina, Daliměřice, Dolánky, Malý 
Rohozec, Mašov a Pelešany) z paliv znečišťujících ovzduší na paliva ekologicky čistá - 
zemní plyn, elektřinu a ostatní ekologická vytápění.

Článek 2

Finanční příspěvek bude Město Turnov poskytovat žadateli ve výši 5.000,- Kč za 
podmínky, že ve stavbě pro bydlení, rodinném domě nebo v kompletní bytové 
jednotce bude v den podání žádosti hlášen alespoň jeden trvale bydlící občan Turnova.

Článek 3

Podmínky pro poskytování příspěvku na ekologické vytápění:
1. Příspěvek bude poskytován žadateli po dokončení změny vytápění na základě 
předložených dokladů o způsobilosti provozu nového topného zařízení:
a) žádost o příspěvek podaná po 12. 2. 1996,
b) 1. protokol z místního šetření provedený před změnou vytápění,
c) výchozí revizní zpráva plynového či elektrického zařízení nebo protokol o uvedení 
do provozu (provedeno po 1. 5. 1994),
d) povolení k odběru zemního plynu nebo elektrické energie (písemný souhlas VČP 
Turnov či VČE Turnov nebo průkazný opis přihlášky o odběru plynu nebo elektřiny s 
datumem a razítkem),
e) 2. protokol z místního šetření provedený po provedené změně vytápění po 
dokladaci žádosti pracovníkem MěÚ Turnov.
2. Příspěvky budou poskytovány fyzické osobě na změnu vytápění ve stavbě pro 
bydlení, rodinném domě nebo kompletní bytové jednotce v majetku fyzických osob v 
pořadí, jakmile budou kompletně zdokladovány.
3. Příspěvek nebude vyplacen nebo bude žadatelem vrácen v případě, jestliže stavba 
pro bydlení, rodinný dům nebo kompletní bytová jednotka bude vytápěna jiným typem 
vytápění než na jaké byl poskytnut příspěvek a to i v případě kombinovaného vytápění 
(uhlí + plyn, uhlí + elektřina).
4. Jestliže je v rodinném domě více bytových jednotek, vytápěných společným kotlem, 
vztahuje se příspěvek na počet kotlů (1 kotel = 1příspěvek).

Článek 4

Město Turnov bude poskytovat příspěvky na změnu vytápění až do vyčerpání částky, 
která byla schválena městským zastupitelstvem na kalendářní rok.



Článek 5

Město Turnov si vyhrazuje právo nevyplatit příspěvek v případě pochybnosti, že se 
nejedná o změnu vytápění. Na příspěvek není právní nárok.

Článek 6

Touto vyhláškou se ruší vyhlášky č. 21 a 29 Města Turnova o poskytování finančního 
příspěvku fyzickým osobám na ekologické vytápění ze dne 24. 3. 1994 a 26. 1. 1995. 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 12. 2. 1996. 

   JUDr. Václav Šolc  Ing. Milan Hejduk
starosta Města Turnova   zástupce starosty 


