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PROGRAMOVÉ  
PRO HLÁ ŠE NÍ  
KOALICE 
2018 - 2022 

 
Nezávislý blok – sdružení nezávislých kandidátů Turnov (NB) 
PRO TURNOV OTEVŘENÝ -  sdružení nezávislých kandidátů (PROTO) 
Česká pirátská strana (PIRÁTI) 
Mgr. Jana Svobodová – nezávislý kandidát   
 
navazuje na uzavřenou koaliční smlouvu a vymezuje základní programový rámec pro činnost koalice 
Nezávislého bloku – sdružení nezávislých kandidátů Turnov (NB), PRO TURNOV OTEVŘENÝ– sdružení 
nezávislých kandidátů (PROTO), Česká pirátská strana (PIRÁTI), Mgr. Jana Svobodová – nezávislý 
kandidát.   
Naším cílem je otevřené a odpovědně hospodařící město Turnov, usilující o udržitelný rozvoj a vstřícný 
přístup ke svým obyvatelům, podnikatelskému a neziskovému sektoru. Programové prohlášení na 
období 2018 – 2022 není neměnný dokument. Bude aktualizován a průběžně vyhodnocován.  
 
Transparentnost a otevřenost Města  

- stálé úsilí o zvýšení informovanosti občanů – nový web města a více informací na Facebooku 

setkávání občanů se starostou a s dalšími zástupci města 

- v zájmu transparentnosti veřejných financí pokračování webové aplikace rozklikávacího 

rozpočtu města do úrovně faktur 

- komentované zápisy z rady města a zastupitelstva města s přehlednými informacemi  

- elektronické aukce na elektřinu a plyn pro město a městské organizace 

- transparentní systém řízení a sledování veřejných zakázek, povinnost elektronicky soutěžit 

zakázky s předpokládanou hodnotou nad 400 tis. Kč bez DPH, v elektronickém nástroji, 

případně el. tržišti oslovit vždy celou skupinu dodavatelů komodity 

- po uzavření smlouvy zveřejníme na Profilu zadavatele nejen smlouvu a výpis z OR (vlastníka) 

vítěze, ale také seznam poddodavatelů (do 90 dnů od splnění smlouvy) včetně zakázek malého 

rozsahu nad 150 tis. Kč bez DPH 

- podpora činnosti občanské společnosti v jednotlivých částech města v rámci Dotačního 

programu města 

- prezentace klíčových záměrů na webu města a diskuse s občany 

- zástupci aktivních občanů v poradních komisích rady města (max 15 lidí v komisi) 

- kampaň Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka, přednášky o novodobé české historii pro 

žáky 
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- další rozvoj Participativního rozpočtu do výše 0,6 mil. Kč – Realizuj svůj projekt pro naše 

město! 

- zajistit otevřenost a vstřícnost městského úřadu vůči občanům, maximalizace služeb online 

(např. rozšíření on-line objednávkového systému na další odbory městského úřadu, platby 

poplatků on-line bez čekání na v. s.). Pro občany, kteří si chtějí vše vyřídit elektronicky, 

zavedeme online úřad s chytrými aplikacemi pro jednotlivé agendy. Možnost osobního vyřízení 

samozřejmě ponecháme. 

- aktivní postoj v rámci návrhu zákona o územně správním členění státu, zabránění rozpadu 

obce s rozšířenou působností - prosazování okresu Turnov – okres Turnov 

 

Hospodaření a rozvoj Města  
- Vodohospodářské sdružení Turnov 
Usilujeme o zachování stávající územní působnosti VHS Turnov, chceme rozvíjet dobré sousedské 
vztahy se všemi členy sdružení. V zájmu občanů města Turnov, za které jsme byli zvolení a v zájmu 
zachování výše vodného a stočného (které je jedno z nejvyšších v ČR) bychom rádi předložili a se 
všemi členy sdružení projednali návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem 
k majetku a vybrané výši vodného a stočného na území města. 
Nejde nám o absolutní převahu, ale o vyvážení hlasovacích práv. Budeme hledat reálné cesty 
vedoucích k zachování výše vodného a stočného. Cílem je nezůstat za 4 roky v první desítce 
nejdražšího vodného a stočného v ČR. Rádi bychom nechali zpracovat znalecký posudek ohledně 
cenotvorby vodného a stočného a kontrolu této cenotvorby v různých systémech provozování VH 
majetku. Chceme aktivně diskutovat budoucí model provozování vodohospodářského majetku na 
území VHS Turnov po roce 2020. V případě volby založení nové provozní společnosti jsem ochotni 
investovat do společného podniku. Rádi bychom též v rámci teamu VHS Turnov měli odborného 
garanta údržby, rozvoje vodohospodářských sítí a odborného oponenta k projekčním záměrům. 
- úměrná zadluženost města, která neohrozí jeho základní funkce 
- půjčené finance směřovat pouze do investic a nákupu majetku, nákup pozemků a areálů 

zajímavých pro rozvoj města vč. brownfieldů 
- zachování dotačních programů města (kulturní fond do výše 1,0 mil.Kč, sportu do výše 6 mil.Kč, 

sociální fond do výše 1,5 mil.Kč, volného času dětí a mládeže do výše 0,15 mil.Kč, obnovy 
objektů na území městské památkové zóny města do výše 0,4 mil.Kč, zahraniční spolupráce 
zejména s partnerskými městy do výše 0,1 mil.Kč, obecně prospěšné činnosti do výše 0,2 
mil.Kč, činnosti sborů dobrovolných hasičů do výše 0,15mil.Kč), sportovní fond do výše 0,15 
mil.Kč 

- dokončení regenerace sídliště u nádraží, pokračování v regeneracích sídlišť Výšinka a Přepeřská, 
postupné úpravy prostorů ve všech sídlištích s důrazem na dětská hřiště a rozumné rozšíření 
parkovacích ploch a zeleně 

- nové zástavbové lokality pro rodinné a bytové domy (nové pozemky pro rodinné domy v bytové 
zóně Hruštice, Benátky, Daliměřice, nové pozemky pro bytové domy na Výšince, pro viladomy 
na Hruštici), aktivní hledání lokality pro obchodní centrum  

- dostatek bytů pro seniory v městském bytovém fondu se zajištěnou dostupnou terénní 
pečovatelskou službou (stavby bytového domu v ul. 5. května), startovací byty a krizové byty 
pro rodiče v tísni 
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- pokračování v opravě městského bytového fondu (dokončení zateplení domu v ul. Granátová, 
rekonstrukce bytů v ul. Bezručova, Granátová, DPS Žižkova, zateplení a výměna oken v DPS 
Žižkova)  
 

 
Doprava a bezpečnost  

- realizace celkové obnovy Nádražní ulice II. Etapa od hotelu Beneš do Ohrazenic, Přepeřské ulice 
a silnice do Svijan ve spolupráci s Libereckým krajem včetně cyklostezky a cyklopruhů 
v Nádražní ulici 

- pokračování prací na dokumentaci k územnímu řízení nové komunikace na Jičín spojenou s 
přeložkou silnice na Semily s cílem odvedení tranzitní dopravy z centra města – více tunelů, 
překrytých úseků a izolační zeleně ve spolupráci s ŘSD 

- zvětšení parkovacích ploch na sídlištích, nové parkoviště a oprava Havlíčkova náměstí, nové 
parkovací plochy v blízkosti terminálu u nádraží, připravení projektu parkovacího domu 
v centrální části města příp. využití brownfieldů 

- obnova a postupná oprava komunikací např. Markova ulice, Boženy Němcové, Trávnice, 
Komenského, Zelená cesta, Luční, Durychov, chodník Károvsko, Kamenec, Alej Legií, Malý 
Rohozec a dalších – bude řešeno v rámci ankety zastupitelů 

- nájezd a sjezd na průtah v Ohrazenicích a ve Fučíkově ulici včetně jejího zklidnění 
- zachování MHD do okrajových částí města 
- více strážníků v ulicích - navýšení o jednoho pochůzkáře), modernizace kamerového systému a 

hasičské techniky   
- zpracování dopravní studie s návrhem řešení smíšených stezek pro pěší a cyklisty, cyklostezek, 

cyklopruhů včetně případné optimalizace MHD 
- návrh systému parkování na 30 minut zdarma s kompenzací vyššího počtu strážníků městské 

policie 
 
Životní prostředí  

- reorganizovat odpadové hospodářství a motivovat k co nejdůslednějšímu třídění s cílem 
snižovat množství komunálního odpadu.  

- drobné úpravy zpříjemňující každodenní život, více zeleně a odpočinkových koutů, přirozené 
květnaté louky a kultivování veřejných prostranství  

- postupná obnova parků a veřejných prostranství včetně dětských hřišť (nový projekt Městských 
sadů na Hruštici, pokračování revitalizace parku U Letního kina, úprava parku u nádraží-
bazének, prostoru u haly TSC).  

- projekty v údolí Jizery a Dolánek – hledání koncepčního řešení v rámci celého prostoru Nivy 
Jizery s ohledem na zachování přírodního rázu, cesta podél velké Jizery, zpřístupnění břehů, 
fitness stezka, venkovní veřejné grily, naučná stezka, zvážit výstavbu koupacího jezírka v areálu 
Dolánek, provedení studie a následné prověření formou ankety.  

- údolí Stebenky – cyklostezka, venkovní tělocvična, trailové stezky, nový mostek přes Stebenku 
důraz na ponechání přírodního rázu údolí.  

- ekologické hubení plevele, např. prostřednictvím horké vody 
- využití dešťové vody v nových městských projektech 
- instalace nových technologií šetřících energie a životní prostředí 
 



PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 2018-2022   

 

4 

Školství a vzdělávání  

- nová třída v mateřské škole  
- snaha o snížení počtu žáků ve třídách, vytváření moderního zázemí  
- podpora školních speciálních pedagogů a školních psychologů 
- podpora inovativních metod výuky a společného vzdělávání  
- důraz na rozvoj jazykového a přírodovědného vzdělání 
- poskytování metodické podpory ředitelům mateřských a základních škol 
- zajištění bezbariérovosti škol v MŠ a ZŠ Sluníčko a ZŠ Žižkova 
- modernizace mateřských a základních škol (ZŠ Mašov, dokončení opravy ZŠ Žižkova-střecha, 

okna, fasády, ZŠ Skálova-okna, fasáda, ZŠ 28. října – oprava školního hřiště)  
- aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově  
- parlament mládeže a školní parlamenty 
- Městská táborová základna v Krčkovice 
- moderní knihovna s širokými službami – projekční příprava a realizace 
- oprava hvězdárny ve stávajícím rozsahu 

 
Zdravotnictví a sociální péče  

- podpora investic ke zvýšení kvality zdravotní péče v nemocnici (rekonstrukce oddělení ARO a 
následné péče)  

- podpora sítě sociálních služeb pro seniory (stavba nového Alzheimer centra) a služeb pro 
zdravotně postižené (stavba nového zázemí pro Fokus Turnov) 

- stavba nového domova s pečovatelskou službou v ul. 5. května 
- vybudování denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením v MŠ a ZŠ Sluníčko 
- vytvořit odpočinkové zóny pro seniory, a to jak pasivní (lavičky, posezení), tak aktivní (hřiště, 

cvičební prvky) 
- podpora občanských sdružení věnujících se rodině a sociální oblasti, předškolní mládeži včetně 

kvalitnějšího zázemí 
- umožnit ředitelům základních škol rozhodnout o přidělení bezplatných obědů pro děti ze 

sociálně slabých rodin 
- podpora terénních sociálních služeb k aktivnímu řešení bezdomovectví, podpora ekonomicky 

slabých rodin 
 
Kultura, památková péče, cestovní ruch a zahraniční spolupráce 

- podpora a rozvoj kulturních zařízení v majetku města a Kulturního centra Turnov, s.r.o. 
- podpora tradičních městských slavností (Staročeské trhy, Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního 

stromu), kulturních akcí pro všechny věkové skupiny (Turnovský drahokam, Modrý kocour, 
Posezení při dechovce, Funkin Turnov, Neformjazzfest, Majáles a mnoho dalších) 

- důstojné připomenutí státních svátků, kampaně Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka 
- nové městské informační a návštěvnické centrum 
- dostavba turnovského divadla, včetně realizace čp.151 (tedy sálu pro alternativní divadlo) 
-  stálá podpora Hradu Valdštejn 
- realizace vybraných úseků Greenway z Turnova k zámku ve Svijanech, 
- zpřístupňování městských věží pro veřejnost – věž radnice, věž OAHŠ 
- plastiky kovářů a studentů do veřejného prostoru, minimálně jedno dílo za rok 
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- pasáž u radnice jako místo pro prezentaci turnovských šperkařských tradic – Zlatá ulička 
Turnova 

- regenerace a úprava prostoru na Trávnicích – v části v okolí divadla  
- Podpora rozvoje cestovního ruchu na území Turnova (vytvoření nového dotačního titulu do 

výše 0,2 mil.) 
- aktivně se podílet na činnosti Sdružení Český ráj a Geoparku Český ráj v zájmu rozvoje 

cestovního ruchu v Českém  ráji 
- rozvíjet spolupráci s partnerskými městy,  připravovat společné projekty,  podporovat tuto 

spolupráci i ze strany jiných institucí a zájmových organizací 
 
Sport a volný čas  

- podpora a rozvoj sportovišť v majetku města a Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
- podpora sportovních zájmových organizací především v oblasti provozu a údržby sportovních 

zařízení a zajištění širokých sportovních aktivit dětí a mládeže v základních soutěžích 
v minimální výši 6 mil. Kč/rok (sportovní výbor ZM) 

- upřednostnit opravy a údržbu stávajících sportovních zařízení a areálů, usilovat o dotační 
programy k jejich rozvoji 

- pokračující renovace sportovních hřišť (u ZŠ 28. října, atletické hřiště u ZŠ Alešova, Duhové 
hřiště u TSC, objekt fotbalových šaten, hokejové šatny na zimním stadionu) 

- volnočasové aktivity pro děti, rodiny, seniory (aktivity knihovny, střediska volného času, 
rodinných center, klubu seniorů, realizace akademie třetího věku atd.)  

- hledání řešení velké sportovní haly na Turnově II 
 
 
 
 

V Turnově dne 23.10.2018 
 
 
 
Zastupitelé za Nezávislý blok – sdružení nezávislých kandidátů Turnov 
 
 
 
Tomáš Hocke      Petra Houšková 
     
 
 
Karel Jiránek      Eva Kordová 
 
 
 
 
Jiří Kovačičin      Václav Hájek 
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Hana Maierová     Jiří Kos 
 
 
 
 
Ondřej Fotr      Martin Hrubý
 
 
 
Zastupitelé za PRO TURNOV OTEVŘENÝ– sdružení nezávislých kandidátů  
 
 
 
Michal Loukota     Josef Uchytil    
 
 
 
Ivan Kunetka      Jiří Mikula 
 
 
 
Pavel Mlejnek 
 
 
 
Zastupitelé za Českou pirátskou stranu  
 
 
 
Zbyněk Miklík     Daniela Weissová    
 
 
 
David Schindler       
 
 
 
 
Nezávislý kandidát – Jana Svobodová 
 
 


