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Volební program ODS Turnov 2018

Životní prostředí, odpady, voda a krajina
• zcela změníme systém a financování v oblasti svozu a likvidace odpadů a budeme se snažit snížit
a v budoucnu úplně zrušit poplatek za odpad pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Turnově (více
v podrobném programu).
• Zajistíme významně kvalitnější údržbu zeleně a pořádku ve městě zřízením vlastního střediska Technických
služeb, která se bude provádět výhradně ekologickými metodami (např. hubení plevelu horkou vodou).
• naučíme technické služby podnikat a vydělané peníze investovat ve prospěch občanů a údržby města.
• budeme městem květin, květnaté louky v parcích, každoroční soutěž o nejhezčí zahradu a květinovou
výzdobu domů a firem.
• Budeme podporovat výsadbu stromů v intravilánu města.
• Budeme usilovat o zásadní zvýšení vlivu Turnova ve VHS, vlastní provozování veškeré infrastruktury ze
strany VHS pokud se analýzami prokáže ekonomická výhodnost, prosadíme zastropování ceny vodného
a stočného na dalších 10 let.
• budeme věnovat maximální pozornost zadržování vody v krajině, získávat na to dotace (až 90%)
a podporovat formou grantů občany a firmy.
• Vybudujeme nad smuteční síní nové kolumbárium a rozptylovou loučku.

Odpady a životní prostředí
Zcela změníme systém v oblasti svozu a likvidace komunálních odpadů.
• Budeme se snažit snížit a v budoucnu úplně zrušit poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby
s trvalým bydlištěm na území města Turnova. Vnímáme odvoz komunálního odpadu jako službu,
kterou má město zajišťovat svým občanům zdarma, stejně jako úklid ulic a sekání trávníků.
Je to také způsob, jak spravedlivě snížit „daně“ všem občanům bez rozdílu.
Odvoz a likvidaci odpadů budou i v budoucnu platit podnikatelé a vlastníci rekreačních objektů bez trvale
bydlících občanů v nich přihlášených.
Za třídění odpadu budeme občany odměňovat penězi, které jim nahrajeme do elektronické peněženky
městské karty a budou jimi moci platit za služby v Turnově a regionu (viz městská karta).
Omezíme tím vznik černých skládek, zlepšíme sousedské vztahy a opět povzbudíme k získání trvalého
bydliště ty, kteří zde žijí, ale město za ně od státu nic nedostává.
• Zajistíme vznik nového střediska Technických služeb, které bude mít na starost kompletní údržbu zeleně,
úklid veřejných prostranství, lesů v majetku města atd. Nebudeme tyto služby soutěžit, ale naopak
je dělat vlastním silami a hlavně intenzivněji, chceme čisté a krásné město plné kvetoucích záhonů
a posekaných trávníků. Využijeme pro tyto služby pracovníky, kteří mají vykonávat veřejně prospěšné
služby, nebo třeba spolupráci s vězeňskou službou. Tyto služby budou také komerčně nabízeny občanům
a organizacím v Turnově a bezprostředním okolí. Když to jde v Boleslavi, půjde to i v Turnově… Zvýší
se náklady? Efektivním řízením, rozpuštěním marže dodavatelských firem a využitím výše uvedených
nízkonákladových pracovníků se náklady nezvýší, ale naše město bude perfektně udržované a krásné.
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Životní prostředí, odpady, voda a krajina
• Zařídíme, aby se na území města Turnova nepoužívali biochemické (karcinogenní) látky k hubení plevele
a proto podpoříme zakoupení stroje na ekologickou likvidaci plevele pomocí horké vody, dojde tak
i k rozšíření služeb pro občany a firmy ze strany Technických služeb s.r.o.
• Budeme se snažit zadržovat v maximální míře vodu v krajině, podporovat v tom formou grantů občany
a firmy a vznik vodních ploch, mokřadů atd. Financovat to chceme v maximální možné míře z dotačních
peněz. (nyní může město získat dotaci až 90%).
• Rozjedeme projekt „rozkvetlé město“, soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domů a firem.
• Budeme ve spolupráci s občany budovat květnaté louky v parcích a všude tak kde to bude možné
• Budeme podporovat výsadbu stromů v intravilánu města.

Voda, krajina a VHS 
Zasadíme se o zastropování ceny vodného a stočného na současné výši na dalších 10 let. Potřebné
zvýšené prostředky bude muset VHS získat úsporami např. díky novým technologiím, z dotací od EU,
státu a kraje a zásadnější spoluúčastí jednotlivých obcí. Podstatnou úsporou může být vlastní provozování
vodohospodářské infrastruktury po brzkém skončení smlouvy se současným provozovatelem, toto je
v současnosti ve fázi analýz, ale v následujícím volebním období se rozhodne o dlouhodobé strategii.
Letošní léto nám v plné síle ukázalo potřebu zadržovat vodu v krajině a šetřit s vodou.
Na pozemcích města a ve spolupráci se soukromými majiteli pozemků budeme iniciovat výstavbu koupacích
vodních ploch v Dolánkách a na Lukách a rybníků např. v Pelešanech a na dalších k tomu vhodných
místech.
U všech staveb města a nových staveb budeme budovat a požadovat systém využívání dešťové vody jako
užitkové pomocí retenčních nádrží a malých vodních ploch tam kde je to možné. To je i způsob jak mohou
ušetřit občané a podnikatelé lepším nakládáním s dešťovou a odpadovou vodou.

Místa posledního odpočinku
-

Vybudujeme nad smuteční síní novou rozptylovou loučku a kolumbárium.
Opravíme kapli na hřbitově v Pelešanech a upravíme přilehlý park a jeho cesty.
Rozšíříme parkovací místa u urnového háje „na Hruštici“.
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