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Liberecký kraj - Co se děje v Turnově, územní plán Liberce je možné si prohlédnout v OC Forum a 

další zajímavosti z Libereckého kraje. 
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Liberecký kraj vede žebříček krádeží aut 

Zatímco v roce 2014 nahlásilo krádež automobilu pojišťovně Allianz 600 jejich klientů, loni byla čísla 

o poznání optimističtější. Krádeže vozu nahlásilo „pouze" 396 klientů. Krádeže vozidel klientů 

pojišťovny tak meziročně poklesly více než o třetinu. Pokles se nejvíc dotkl Prahy, Středočeského a 

Ústeckého kraje. Nárůst krádeží ale naopak zaznamenaly Olomoucký kraj a především Liberecko. 

Liberecký kraj zaznamenal dokonce nárůst o 41 procent, což je z pohledu klientů pojišťovny vůbec 

nejvíc v rámci celé České republiky. 

Turnovská hotelovka láká zítra k prohlídce 

Na den otevřených dveří láká ve středu Střední hotelová škola v Turnově ve Zborovské ulici. 

Zájemcům se tu představí obory cestovní ruch a hotelnictví, prohlédnout si ji mohou i zájemci 

o studium na zdejší obchodní akademii. Pro zájemce je otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin. 

http://liberecky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=f201208300304101


Horolezecké muzeum v Turnově čeká na schválení 

Zhruba v červnu bude jasné, zda projekt na Horolezecké muzeum v Turnově dostane zelenou. 

Vzniknout by mělo na místě dnešní muzejní galerie a na zahradě sousedního domu, který kraj vloni 

kvůli výstavbě muzea zakoupil. „Půjde o nový třípodlažní objekt, do kterého budou návštěvníci 

vstupovat zhruba v místě dnešní kavárny v atriu. První část expozice bude věnovaná historii 

horolezectví, další pískovcovému lezení v Českém ráji a třetí vysokohorskému lezení z pohledu 

expedic, kterých se zúčastnili horolezci z Turnovska či s vazbou na náš region," uvedla ředitelka 

muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová. Na projektu spolupracuje muzeum s německým městem 

Bad Schandau, kde už funguje malé muzeum horolezectví. To v Turnově by přitom mělo být jediným 

muzeem s touto tematikou v ČR. Projekt by měl vyjít na 50 milionů, přičemž 80 procent půjde z EU. 

Libereckou ulici v Chrastavě čeká kompletní oprava 

Poslední dosud neopravená krajská komunikace na území Chrastavy se letos dočká rekonstrukce. Jde 

o ulici Libereckou, od sjezdu z rychlostní komunikace až po náměstí. „Samotné rekonstrukci 

komunikace budou předcházet rekonstrukce sítí. Je totiž třeba kompletně vyměnit nízkotlak za 

středotlak (RWE) a je též třeba provést zásadní rekonstrukci vodovodní sítě. Ve firmách již finišují 

přípravné práce," uvedl starosta Chrastavy Michael Canov. V těchto dnech rovněž probíhá výběrové 

řízení na zhotovitele stavby. Projektová cena opravy Liberecké ulice je 25 milionů korun. Město 

Chrastava pak čekají výdaje ve výši 5 milionů na související práce, konkrétně na chodník od sídliště. 

Oprava Liberecké přitom měla proběhnout už vloni. To by se ale nestihly zrekonstruovat v celém 

rozsahu výše zmíněné sítě. Oprava se tak o rok odložila. Obyvatelé se jen musí připravit na ztížené 

dopravní podmínky a zcela rozkopanou ulici. 

Územní plán Liberce v nové podobě 

Nový návrh územního plánu Liberce si bude možné podrobně prohlédnout v OC Forum. Od 1. března 

do 15. dubna budou v přízemní pasáži vystaveny všechny důležité výkresy, včetně nově 



zpracovaného systému zeleně a přehledného schéma charakteru zástavby. „Chceme, aby byl návrh 

nového územního plánu lidem co nejdostupnější. Kromě této výstavy budou výkresy k vidění 

v budově historické radnice, kde od 1. března otevíráme informační kancelář pro veřejnost. 

Připravovaný návrh mohou lidé písemně připomínkovat a diskutovat o něm na veřejných besedách. 

Ty proběhnou v březnu na sedmi místech," uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková. 

V OC Forum bude k vidění hlavní výkres, který ukazuje funkční využití ploch na celém území města. 

Z něj lze vyčíst, kde se může stavět, jaký druh staveb a za jakých podmínek, i které plochy zůstanou 

nezastavitelné a které jsou určeny na investice. Chybět nebude ani výkres dopravy a technické 

infrastruktury. 

Zdroj: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/kratke-zpravy-z-libereckeho-kraje-20160216.html 

 


