#miluji Turnov
Bukovina

Nudvojovice
•V horní části
Nudvojovic chybí
dobudovat některé
cesty a chodníky.
Řešení: situaci
vyhodnotíme a
všechny nutné
opravy a rekonstrukce
provedeme
• Cyklostezka směrem
na Přepeře, která vede
přes naši část města je
ve špatném technickém
stavu.
Řešení: jedním z bodů
celoměstského
programu ODS Turnov je
pokračování v budování
cyklostezek. Ani na tuto
nezapomeneme.
• Dlouho trvající
dokončení úpravny vody
v Nudovovicích.
Řešení: VHS musí
tuto stavbu dokončit.
Postaráme se o to, aby
tomu tak bylo.

Podněty občanů, městských částí a čtvrtí,
které chceme aktivně
řešit:

• Pod kostelíkem na Bukovině je část komunikace v majetku Lesů ČR
(z obou stran na ni navazuje komunikace v majetku města!), a proto není
vyasfaltovaná, je prašná s opakovaně se tvořícími výmoly a obyvatelé
zde zbytečně trpí prachem.
Řešení: vykoupíme pozemek či se domluvíme
s majitelem pozemku na dostavbě silnice
• Komunikace Na Hranicích (od č.p.7 na sever) ve špatném technickém
stavu. Osadní výbor Bukovina, Kobylka aj.
požaduje rekonstrukci již několik let
Řešení: prosadíme rekonstrukci této komunikace
• Dořešit majetkovou při s panem ......., část komunikace
nevyasfaltovaná je v jeho majetku a navazující komunikace
k č.p. 53, 63, 52 je v plánu rekonstrukcí města již několik let
Řešení: aktivně se pokusíme situaci odblokovat a slibovanou
rekonstrukci silnice realizovat

Daliměřice
• Velmi opomíjená část města po dobu vládnutí této koalice, velmi nutná
je rekonstrukce chodníku a schodů vedoucích z ul.Daliměřické ke COOPu.
Bohužel obyvatelstvo této čtvrti velmi stárne a přístup do obchodu ( jediný
obchod v této lokalitě) je dosti problematický, především v období podzim
a zima, tudíž chůze s francouzskými holemi dosti nebezpečná.
Řešení: opravíme páteřní silnice a chodníky na Daliměřicích. I tato klidná
městská část se musí udržovat.
• Problém chodníků - chodníky v některých ulicích jsou v nevyhovujícím stavu.
Ulice Pekařova není dokončena, schody na Skaličce jsou ve špatném stavu.
Podle mě docela zásadní záležitost pro bezpečnost např. dětí,
když jdou ze školy.
- Řešení: V rámci oprav nezapomene ani na tyto části.
• v části Daliměřic jsou dosti slyšet auta z výpadovky na Harrachov, otázka
vybudování protihlukových stěn
Řešení: budeme usilovně komunikovat se správcem silnice o vybudování
protihlukových stěn
• Neudržovaná zeleň pod COOPem, rovněž využívání parkoviště pod
COOPem pro soukromé osoby.
Řešení: v celoměstském měřítku chceme změnit systém údržby zeleně, tak
aby více vyhovoval Turnov (viz program ODS Turnov), situaci s parkováním
prověříme a případně zjednáme nápravu
• Rovněž by si zasloužila víceúčelová budova Hasičárny většího využití pro
děti, posezení a kavárna pro seniory a matky s dětmi.
Řešení: v plánu máme postupnou rekonstrukci objektů SDH v majetku města.
Nejen na Daliměřicích chceme tyto objekty rekonstruovat. Vždy ale ve
spolupráci s místním SDH, tak aby co nejvíce odpovídalo potřebám místních.

Hrubý Rohozec
• Chodník od zámku ke kruháku- Vesecko bude zřejmě realizován. Dále směrem k pivovaru
Rohozec a na Malý Rohozce nikoliv. Turnov ale nekončí na na Hrubém Rohozci.
Řešení: v plánu máme dostavbu chodníku až k pivovaru.
• Průmyslový areál Vesecko - katastrofální stav povrchu vozovek, vzhledem k vysokému
počtuzaměstnanců nejsou dořešeny chodníky a to jak v areálu,
tak k Hrubému Rohozci ani k pivovaru.
Řešení: prosadíme rekonstrukci silnic a dostavby chodníků
v této důležité průmyslové části města
• Není ani dořešeno parkování kamionů a celková dopravní situace v areálu.
Navíc není dořešen odtok dešťové vody z celého několikahektarového areálu.
Řešení: navrhneme nové řešení parkování pro kamiony. Nově se zde buduje
vodovodní řád, který konečně řeší požárně bezpečnostní rizika.
• Bytová zóna - Daliměřice - Hrubý Rohozec :
Řešení: je zpracována studie tohoto území. Nejsou však vybudovány
sítě a to především kanalizace. Chceme se zasloužit o rozvoj této
oblasti. Je zdemnoho staveb stavěných na „černo“. Je třeba
do tohoto území více investovat ze strany města neboť daň
z nemovitosti, je vybrána především z tohoto území.
• Daliměřice - obytná část - špatný stav páteřní komunikace
k prodejně Coop u tj. ulice Dělnická a Zahradní (část).
Chodníky v bytové zóně Daliměřice

jsou špatné nebo žádné.

Řešení: viz odpověď na otázku výše

Loužek

• Majitelé místních nemovitostímají problém s
cyklostezkou(velká frekvence cyklistů, především ti „závodní“
jsou neohleduplní) – nebezpečí úrazu především dětí.
Řešení: prosadíme zvýšený městské policie na touto oblastí

Károvsko a Hruštice
Vazovec
• Zhoršující se stav
obecní komunikací (nutné
opravy). V obci chybí také
kanalizace a v některých
částech i vodovod.
Řešení: rekonstrukci
a dostavbu kanalizace
a vodovou provede VHS,
kde by měl mít Turnov
výraznější roli (viz celý
program ODS Turnov),
provedeme opravy
komunikace

• Chybějí nám chodníky na některých ulicích, konkrétně na ulici Károvsko.
Řešení: s rostoucí výstavbou domu se rozrůstá i doprava v této oblasti. Postaráme se
o vybudování chodníků v ulici Károvsko.
• Obyvatelé si dlouhodobě stěžují na znečištění vozovek
spojené s výstavbou rodinných domů v oblasti
Řešení: technické služby města budou provádět pravidelný úklid komunikací
• Farářství a s tím spojený hluk někdy i v časných ranních hodinách.
Řešení: situaci budeme monitorovat, pokud bude v našich silách,
tak pomůžeme zjednat nápravu
• Zarostlé místníhřiště– s rostoucí výstavbou v okolí by mohlo být do budoucna hojněvyužíváno.
Řešení: obnova hřišť v městských částech s ohledem na novou výstavbu
je nutností zdravého rozvoje města
• Chybějící větší obchod pro celou tuto část Turnova – je zde pouze malý obchůdek sporadicky
otevřený,nejbližší samoobsluha je Tesco na náměstí.
Řešení: rozvoj ploch pro nakupování (viz program ODS Turnov) v plánu máme. V této městské části ale
nákupní samoobsluhu nechceme.
• Altánek nad Šetřilovskem a Kopalova vyhlídka nad Dolánkami – potřebují údržbu.
Řešení: chceme být dobrým hospodářem. I na tyto drobné aktivity nezapomeneme.

Mašov
• Mašov má v první řadě potřebu rekonstrukce základní školy
Řešení: v rámci našeho volebního programu počítáme
s rekonstrukcí základní školy.
• Rozpadající se schody na kapličce na návsi.
Řešení: město musí na své náklady opravit, protože tento stav zavinilo.
Postaráme se, aby náves byla zase krásná…
• Špatný technicky stav uličky (zkratka mezi Mašovskou ulici a návsí)
Řešení: nutné věci opravíme a budeme udržovat
• Trhající se asfalt v Mašovské ulici (pod zatáčkou u hřbitova),zvýšenou
dopravu kamiónů vezoucích zboží do Trevosu (mají adresu Mašov, takže to
všichni berou pres nás)a zvlášť na Pelešanech s tím mají velké problémy,
protože tam je silnice zúžena).
Řešení: dopravními značkami zakážeme vjezd vozidel
nad stanovaný váhový limit
• Regulace rychlosti v Sobotecké ulici (od křižovatky s Mašovskou ulici dál kvůli přecházení dětí jdoucích na autobus za zatáčkou)
Řešení: problém rychlosti jízdy v úseku mezi železniční zastávkou
Turnov-město a odbočkou na Mašov vyřešíme pomocí průjezdového radaru.
• V neposlední řadě evergreen, tedy autobusová zastávka na návsi ( je
udělaná krásně, ale díky zúžení nájezdu tam autobus nezajede, protože se
nevytočí, takže zastávka je úplně k ničemu)
Řešení: napravíme chyby projektantů. Zastávku zrušíme či ji přesuneme do
míst, kde autobus zastaví.

Pelešany

Malý Rohozec – Mokřiny
• Místní dětské hřiště je silně zanedbané.
Řešení: obnova hřišť v městských částech je nutností
zdravého rozvoje města
• Město by mělo něco udělat se špatným stavem
kanálů. (škody na majetku)
Řešení: necháme celou situaci posoudit
technickými službami a zjednáme nápravu.
• V katastru obce se nachází zapomenutý pomník
padlých z 1. světové války. Více by se také měl
připomenout odkaz Josefa Pekaře.
Řešení: ti, kdo si nepamatují minulost, jsou
odsouzeni k tomu ji opakovat – známý citát.
Musíme pečovat o tyto památky tak, abychom
mladé generaci připomínali, že svobodu
nemáme zadarmo.
• stav přírody zejména u novostaveb
(cesta do Mokřin)
Řešení: situaci posoudíme a zjednáme
v rámci změn s nakládání zelení v
Turnově nápravu – úprava zeleně
se musí provádět i v odlehlejších
částech města
• Nedořešené umístění
městské cesty (p.č. 458/1)
Řešení: pokusíme se
situaci vyřešit a městskou
komunikaci k dalším
domům přivést.

• Dodělání oplocení hřbitova a oprava kapličky.
Řešení: budeme pokračovat v již započatých úpravách
a vše dotáhneme do důstojného stavu.
• Oprava požární nádrže u hřiště
Řešení: bezpečnost u těchto objektů musí být vždy na prvním místě.
• Převedení pozemku hřiště na Město Turnov
Řešení: situace vyhodnotíme a uděláme všechny možné kroky k tomu,
abychom celou věc vyřešili.
• Oprava cesty parkem ke hřbitovu
Řešení: drobné rekonstrukce mohou pro město provádět technické služby.
Vedení města je v tomto musí instruovat.
• Doprava důchodců do nemocnice.
Řešení: zavedeme novou službu „Senior TAXI“ určenou hlavně pro seniory.
Více informací v našem volebním programu.
• Zpevnit výhybky v Hamrech (cesta z Turnova zastávka město d Pelešan)
Řešení: opět jedna ze snadno realizovatelných záležitostí například
technickými službami.

Dolánky
• Vysoká návštěvnost Dolánek (Dům přírody, cyklisté a bruslaři, vodáci,
kulturní akce na Dlaskově statku) způsobuje problémy s parkováním,
nedostatečná kapacita toalet, umýváren.
Řešení: v rámci celé koncepce nově plánovaného centrálního
parku (viz celý program ODS Turnov) budeme prosazovat
úpravu a zlepšení stávajícího stavu

www.odsturnov.cz

