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TEXTOVÁ ČÁST 

 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

A.00 Identifikační údaje 

 

Název: 

Územní studie Turnov - Benátky 

 

Město: 

Turnov - Benátky 

 

Dotčené pozemky:  

k.ú. Turnov: 

 

p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo 

1236 907 Ostatní plocha Město Turnov 

2971/1 2207 Orná půda Město Turnov 

2971/2 1576 Orná půda Košek Marek 

2971/5 831 Orná půda Město Turnov 

2971/6 752 Orná půda Město Turnov 

2971/7 837 Orná půda Město Turnov 

2971/8 917 Orná půda Město Turnov 

2971/9 790 Orná půda Město Turnov 

2971/10 1053 Orná půda Město Turnov 

2971/11 1089 Orná půda Město Turnov 

2971/12 1427 Orná půda Město Turnov 

2972/1 11012 Orná půda Roubíček Jaroslav, Šabaková Ivana, Táboříková Irena 

2972/2 1444 Orná půda Halešová Zdeňka, Kopal Martin Ing. 

2973 1027 Trvalý travní porost Bičík Petr 

 

Seznam vlastníků: 

 

vlastník adresa 

Bičík Petr 28. října 538, 511 01 Turnov 

Halešová Zdeňka Studentská 1611, 511 01 Turnov 

Kopal Martin Ing. č.p. 606, 512 43 Jablonec nad Jizerou 

Košek Marek Jana Palacha 841, 511 01 Turnov 

Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

Roubíček Jaroslav Pod Zelenou cestou 1593, 511 01 Turnov 

Šabaková Ivana Károvsko 929, 511 01 Turnov 

Táboříková Irena Přepeřská 1806, 511 01 Turnov 

 

 

Pořizovatel: 

Městský úřad Turnov 

Odbor rozvoje města 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
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Objednatel: 

Město Turnov 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

 

Zhotovitel: 

ŽALUDA, projektová kancelář 

Ing. Eduard Žaluda, ČKA 4077 

Železná 493/20, Praha 1, 110 00 

IČ: 735 80 872 

tel. 737 149 299 

e-mail: eduard.zaluda@gmail.com 

 

Spolupráce: 

a23 architekti 

Ing. arch. Michaela Dejdarová, ČKA 4079  

tel. +420 723 762 444 

e-mail: dejdarova@a23rchitekti.cz 

 

Odpovědný projektant: 

Ing. Eduard Žaluda, ČKA 4077 

 

Datum: 

11/2016 

 

Stupeň: 

Územní studie 

 

 

A.01 Hlavní cíle řešení 

 
Hlavním cílem řešení územní studie je stanovit podmínky využití zastavitelných ploch Z146, Z149, Z150 vymezených v územním 

plánu.  Územní studie řeší zejména uspořádání navržených stavebních pozemků a zástavby, dopravní a technické infrastruktury a 

strukturu veřejných prostranství. Součástí řešení je návrh základních regulačních prvků. 

 

A.02 Požadavky zadání a podmínky vyplývající z ÚPD 

Z Územního plánu města Turnov vyplývá požadavek na prověření zastavitelných ploch Z146, Z149, Z150 územní studií jako 

podmínka pro rozhodování.  

Požadavkem zadání je prověřit a navrhnout: 

- Vymezení stavebních pozemků 

- Nezastavitelné části zastavitelných ploch 

- Koeficient zastavění pozemků 

- Výškovou hladinu a odstupy objektů 

- Vymezení prostorů pro občanské vybavení s návazností na veřejné prostranství 

- Způsob napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

- Prostupnost území 

- Postup výstavby 

Požadavkem zadání je dále stanovení a upřesnění podmínek prostorového uspořádání výstavby, které jsou dány územním plánem 

a zpracování územní studie s ohledem na vazby na okolní lokality. 
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Do řešeného území je zahrnut i pozemek p.č. 2972/2, k.ú. Turnov, který je zahrnut do změny č. 1 územního plánu města. V rámci 

návrhu územní studie je požadováno jeho využití pro bydlení individuální (BI). 

Platným územním plánem jsou řešené lokality navrženy jako: 

Plochy bydlení individuální (BI) 

hlavní využití: 

- bydlení v různých typologických formách rodinných domů 

přípustné využití: 

- místní komunikace, pěší cesty 

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci 

- parkovací a odstavná stání pro osobní automobily 

podmíněně přípustné využití: 

- výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 

zejména obyvatelům dané plochy a je zajištěno parkování pro uvedenou službu  

- zařízení lokálního významu pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše: maloobchodní a 

stravovací služby, ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), zařízení 

péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení, stavby a zařízení pro 

kulturu a církevní účely, zařízení pro administrativu, nezbytná technická vybavenost  

- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva do kapacity ½ velkých dobytčích jednotek pro nepodnikatelské využití  

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce 

hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití  

nepřípustné využití: 

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území  

- odstavování a parkování mobilních domů  

 podmínky prostorového uspořádání: 

- koeficient zastavění pozemku zastavitelných ploch max. 0,3, tj. nejvýše 30% výměry pozemku smí být zastavěno  

- intenzita využití pozemků zastavitelných ploch – koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % z celkové plochy pozemku)  

- Individuální, samostatně stojící RD jsou maximálně o dvou nadzemních podlažích s podkrovím, o výšce objektů 8 – 10 m 

(nejvyšší místo stavby)  

- Zahrady domů nemohou být používány jako trvalé skladištní a skládkové plochy, autobazary, skladiště šrotu apod., či pro 

stánkový prodej.  

- Pozemky musí být navrženy tak, aby ke každému rodinnému domu byl zajištěn příjezd osobním vozem. Hlavní přístupová 

komunikace do území bude navržena tak, aby umožňovala příjezd nákladních vozů a hasící techniky  

- Všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo odstavným stáním na vlastním pozemku 

pro stupeň automobilizace 1:1,5 (tj. 2 stání na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku)  

- Není přípustná výstavba nových rodinných domků v zahradách stávajících rodinných domků mimo stavební čáru  

- novostavby budou respektovat stávající strukturu okolní zástavby  

- stavby hlavní pro bydlení a rekreaci nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 25 m od hranice pozemků určených pro 

plnění funkce lesa  

- minimální velikost stavebního pozemku se stanovuje 600 m2  

- ve stabilizovaných plochách se připouští umístit v prolukách novostavbu rodinného domu i na pozemek s výměrou nižší 

než 600 m2, pokud budou respektovány obecné technické podmínky pro výstavbu  
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další podmínky využití: 

využití ploch Z146 a Z149 je přípustné po zpracování geotechnického posouzení a stanovení podmínek pro založení staveb a odvod 

srážkových vod ze zpevněných ploch a konstrukcí 

Výška stavby se definuje jako největší rozdíl mezi nadmořskou výškou nejvyššího bodu hlavní hmoty stavby a nejnižšího bodu 

upraveného terénu navazujícího na stavbu. Upravený terén navazující na stavbu nesmí být vyšší než původní rostlý terén. 

V rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby, navržených územním plánem bude respektován kontext s charakterem 

okolních ploch současně zastavěného území města. Bude respektováno dané měřítko zástavby, její výšková hladina, základní 

členění hmoty stavebních objektů. Dále bude respektován dochovaný městský charakter zástavby, a to i v lokalitách mimo území 

městské památkové zóny, a venkovský charakter osídlení v okrajových částech města. Hmota a umístění stavebních objektů 

zachovají charakteristické hodnoty krajinného rázu a celkové měřítko krajiny. Na zahrady rodinných domů je vhodná výsadba 

stanovištně původních dřevin. 

Pro účely ÚP se rozumí rodinným domem stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomu účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a 

podkroví. 

 

A.03 Vyhodnocení splnění zadání 

Požadavky stanovené v jednotlivých kapitolách zadání jsou návrhem respektovány. 

 

A.04 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řešení územní studie se týkají 

odst. 1, 2 a 4. 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojující potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Územní studie vytváří předpoklady pro výstavbu vymezením stavebních pozemků pro stavby rodinných domů v souladu s územním 

plánem. Podrobnějším návrhem prostorového uspořádání a koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury pro možnost 

koordinace záměrů v lokalitě vytváří předpoklad pro udržitelný rozvoj území. Studie dále stanovuje podrobnější podmínky z důvodu 

ochrany a rozvoje urbanistických a přírodních hodnot, jsou stanoveny s cílem vytvoření příznivého životního prostředí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a 

prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za 

tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Územní studie respektuje obsahový rámec a metodický postup stanovený příslušnou legislativou. Mezi podklady pro návrh 

prostorového uspořádání patří informace o stávajících záměrech v území a zmapování majetkoprávních vztahů. Návrh byl projednán 

se zástupci města a vlastníky dotčených pozemků. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich 

totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného 

území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území. 

Územní studie rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a přírodních hodnot stanovenou 

v územním plánu. Urbanistickou koncepcí jsou definovány podmínky pro hospodárné využití zastavitelných ploch v souladu 
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s požadavky vyplývajícími z územního plánu. Ochrana nezastavitelných ploch v rámci řešeného území je zajištěna vymezením 

odpovídajícího rozsahu ploch veřejných prostranství. 

 

B. ŘEŠENÍ STUDIE 

  

B.01 Vymezení řešeného území 

Územní studie řeší plochu v rozsahu lokalit Z146, Z149, Z150 platného územního plánu města Turnov s doplněním plochy pozemku 

p.č. 2972/2, k.ú. Turnov a zahrnutím mezilehlé plochy účelové komunikace na pozemku p.č. 1236, k.ú. Turnov. Lokality Z146, Z149, 

Z150 jsou zastavitelnými plochami vymezenými ve vazbě na zastavěné území. Pozemek p.č. 2972/2, k.ú. Turnov, který je zahrnut 

do změny č. 1 územního plánu města. V rámci návrhu územní studie je požadováno jeho využití pro bydlení individuální (BI). 

B.02 Charakteristika a vazby řešeného území 

Řešené území se nachází severovýchodním směrem od centra města Turnov. Severní hranicí navazuje na plochy zastavěného 

území bydlení smíšeného (BS) se zástavbou izolovaných rodinných domů, převážně jednopodlažních s podkrovím. 

Dopravní napojení je možné z místní obslužné komunikace řadových rodinných domů západně od lokality. Obslužná komunikace je 

napojena na silnici II/283 v ul. 5. května, která prochází územím města severně nad řešeným územím. 

Další napojení je možné z místní obslužné komunikace v ul. 28. října, která slouží pro přístup k blízké nemocnici a dále do 

rozptýlené zástavby Benátek bydlení venkovského (BV), která navazuje na jižní hranici řešeného území. 

Terén je svažitý s jižní orientací. 

 

B.03 Návrh urbanistické koncepce 

Základním cílem urbanistické koncepce je vytvoření obytné zástavby vhodně zapojené do stávající struktury a efektivně využívající 

vymezenou plochu s vytvořením potřebných vazeb na navazující zastavěné a zastavitelné plochy. Řešení je dále determinováno 

limity technického charakteru týkající se především geomorfologie terénu. 

Je navržena vrstevnicová obslužná komunikace s napojením na stávající účelovou komunikaci určenou ke kultivaci na místní 

obslužnou komunikaci v rozsahu zajištění dopravního napojení (severní část). Jižní část účelové komunikace procházející řešeným 

územím bude zachována jako účelová pro pěší provoz. Navržená komunikace je neprůjezdná, zakončená obratištěm. Pro kvalitní 

dopravní obsluhu území je doporučeno uvažovat o zprůjezdnění území východním napojením na silnici II/283. 

Pro zajištění kvality prostředí jsou navrženy vegetační plochy v rámci veřejného prostoru komunikací a větší vegetační plochy s 

možností umístění herních prvků a mobiliáře v místech napojení pěší komunikace na místní obslužné komunikace. 

 

B.04 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

Regulační prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspořádání stanovených v územním plánu. Územní studie plochy 

dále člení a stanovuje podrobné podmínky využití. 

podmínky prostorového uspořádání 

šířka veřejného prostoru pro umístění obslužné komunikace je min. 9 m 

šířka veřejného prostoru stávající účelové komunikace (pěší komunikace) je min. 6 m 

minimální výměra stavebního pozemku je 900 m2 

max. počet nadzemních podlaží staveb rodinných domů: 2 nadzemní podlaží + podkroví 

max. výška staveb rodinných domů: 10 m od stávajícího a upraveného terénu 

stavby na sousedních pozemcích na sebe nemohou stavebně navazovat  

pro stavby na pozemcích se severním dopravním napojením je stanovena závazná stavební čára - závazný odstup stavby od 

hranice pozemku s veřejným prostranstvím 5,5 m 
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pro stavby na pozemcích s jižním dopravním napojením je stanovena nezávazná stavební čára - minimální odstup stavby od hranice 

pozemku s veřejným prostranstvím 5,5 m, stavby budou umisťovány na stavební čáru nebo rovnoběžně se stavební čárou 

koeficient zastavěných ploch max. 30%. Koeficient zastavěných ploch vyjadřuje poměr zastavěných ploch všech nadzemních staveb 

(hlavní i doplňkových) k výměře pozemku. 

koeficient zeleně min. 50%. Koeficient zeleně vyjadřuje poměr všech nezastavěných a nezpevněných ploch k výměře pozemku.  

Všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo odstavným stáním na vlastním pozemku pro stupeň 

automobilizace 1:1,5 (tj. 2 stání na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku)  

 

 

B.05 Limity využití území 

Lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně, při činnostech v území je třeba respektovat ustanovení zákona 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů a zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých 

zákonů. 

V území je dále třeba respektovat ochranná pásma stávajících sítí technické infrastruktury. Stávající vedení je v grafické části 

zakresleno na podkladu a v podrobnosti podkladů předaných pořizovatelem a správci TI v rámci vyjádření k existenci sítí a zařízení. 

 

B.06 Návrh řešení dopravy, občanského a technického vybavení  

Doprava 

Dopravní řešení 

Území má vazbu na stávající dopravní infrastrukturu. Dopravní napojení je možné z místní obslužné komunikace řadových 

rodinných domů západně od lokality. Obslužná komunikace je napojena na silnici II/283 v ul. 5. května, která prochází územím 

města severně nad řešeným územím. Další napojení je možné z místní obslužné komunikace v ul. 28. října, která slouží pro přístup 

k blízké nemocnici a dále do rozptýlené zástavby Benátek bydlení venkovského (BV), která navazuje na jižní hranici řešeného 

území. Na základě pokynu pořizovatele byla zvolena varianta dopravního napojení z obslužné komunikace řadových rodinných 

domů. 

Nově je navržena vrstevnicová obslužná komunikace charakteru obytné zóny s napojením na stávající účelovou komunikaci určenou 

ke kultivaci na místní obslužnou komunikaci v rozsahu zajištění dopravního napojení (severní část). Jižní část účelové komunikace 

procházející řešeným územím bude zachována jako účelová pro pěší provoz. Navržená komunikace je neprůjezdná, zakončená 

obratištěm. Pro kvalitní dopravní obsluhu území je doporučeno uvažovat o zprůjezdnění území východním napojením na silnici 

II/283. 

Studií je navrženo základní prostorové uspořádání. Podrobnější prověření a návrh délky rozhledů, směrových oblouků, příčných a 

podélných sklonů, atd. bude předmětem řešení dalších stupnů projektové dokumentace. Při navrhování místních komunikací a 

křižovatek je doporučeno respektovat požadavky ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování 

křižovatek a místních komunikací, ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – 

Nevýrobní objekty. 

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel rezidentů bude řešeno na vlastních pozemcích v rámci navazujících stupňů projektové 

dokumentace konkrétních záměrů. Všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo odstavným stáním 

na vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1:1,5 (tj. 2 stání na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku)  

Pro hostinská stání je doporučeno realizovat min. 19 individuálních parkovací stání v profilech veřejných prostranství v části 

vymezené pro parkovací stání (viz. vzorové řezy uličním prostorem jako součást grafické části dokumentace). 

Hromadná doprava 

V docházkové vzdálenosti od lokality jsou dvě zastávky příměstské autobusové dopravy. Zastávka Turnov – nemocnice je 

v docházkové vzdálenosti cca 450 m západním směrem v ul. 28. října. Zastávka Turnov – Hruštice je na silnici II/283 v místě 
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hřbitova v docházkové vzdálenosti cca 350 m severně od lokality.  

Pěší a cyklistická doprava 

Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů místních komunikací.  

Cykloturistické a turistické trasy vedou jižně od lokality rozptýlenou zástavbou Benátek a podél vodoteče Stebenka. 

Veřejná prostranství  

Veřejná prostranství jsou navržena v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území. Veřejné prostory 

komunikací jsou v místech křižovatek rozšířeny. 

Zeleň 

Vegetační plochy jsou navrženy v uličních prostorách a jejich rozšířeních v místech křižovatek, je počítáno i s výsadbou vzrostlé 

zeleně. K výsadbám ve veřejném prostoru je vhodné využít druhově původních dřevin. Pro další výsadby je vhodné využít listnatých, 

příp. ovocných dřevin.  

Občanské vybavení 

Město je vybaveno občanským vybavením, pro širší nabídku služeb je možné využít vybavení města Liberec cca 25 km severně od 

města Turnov. 

Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Potřebné množství vody pro zastavitelné plochy navržené územním plánem je možno z dnešního vodovodního systému zajistit 

včetně požární ochrany. V blízkosti území se nachází stávající vodovod, nově navržený vodovodní řad je napojen v místě křízení 

stávajícího vedení se stávající účelovou komunikací v úseku určeném k rekonstrukci na místní obslužnou komunikaci pro dopravní 

napojení řešeného území. Vodovodní řad je ukončen v místě obratiště. Po možnost zokruhování je navrženo prodloužení vedení 

s napojením na stávající řad při jihovýchodní hranici řešeného území. 

Bilance 

Počet RD      19 

Předpokládaný počet obyvatel 76 

 

Průměrná denní potřeba vody 

Qden =  11,40 m3/den  

 

Maximální denní potřeba vody  

Qdmax = 17,10 m3/den  

 

Maximální hodinová potřeba vody  

Qhmax = 0,54  l/s 

 

Roční potřeba vody   

Qr = 4 161 m3/rok 

 

Vodovodní řady jsou zakresleny v podrobnosti podkladů získaných od pořizovatele. Zakreslení navrženého řadu je orientační, bude 

umístěn ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky které 

souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

Veřejný vodovod je využit pro zásobování požární vodou. Návrh vnějších odběrných míst bude respektovat požadavky ČSN 730873 

Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou a bude navržen a posouzen včetně požárně bezpečnostním řešením v 

dalším stupni PD. 

Ochranná pásma 

viz. kapitola Kanalizace  
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Kanalizace 

Kanalizace splašková 

Město Turnov má systém odvádění a zneškodňování odpadních vod. V řešeném jsou navrženy kanalizační řady s variantním řešení 

napojení. Vzhledem k umístění stávajících vedení a terénním poměrům je navržena kombinace kanalizace gravitační a tlakové.  

Kanalizační řady jsou zakresleny v podrobnosti podkladů získaných od pořizovatele. Zakreslení navržených řadů je orientační, 

budou umístěny ve veřejném prostoru, přesný rozsah gravitačního a tlakového vedení a upřesnění polohy bude navrženo v dalším 

stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky, které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. Přednostně bude 

kanalizace navržena jako gravitační. 

Bilance 

Celkové množství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody. 

 

Kanalizace dešťová 

Srážkové vody budou v maximální možné míře zadržovány na pozemcích. U navržených stavebních pozemků budou dešťové vody 

vsakovány na vlastních pozemcích. Voda z komunikací a zpevněných ploch ve veřejném prostoru bude odváděna dešťovou 

kanalizací do vsakovacích zařízení ve veřejných prostorech v blízkosti stavby. Pro posouzení schopnosti území absorbovat potřebné 

množství srážkových vod bude v dalším stupni projektové dokumentace proveden hydrogeologický průzkum. V případě špatných 

hydrogeologických poměrů je možné pro likvidaci části dešťových vod z veřejného prostoru uvažovat s odvedením dešťových vod do 

vodoteče Stebenka jižně od lokality. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích): 

(§ 23, odst. 3)  

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v  

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího  

líce zvyšují o 1,0 m.  

 

Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií řešeného území bude zajištěno novým vedením NN s napojením na stávající vedení při jihozápadní 

hranici řešeného území. 

Bilance 

Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby: cca 48 kW  

Počet RD      19 

(lokalita je plynofikována, u většiny objektů je počítáno s předpokladem plynového vytápění) 

Stávající vedení sítí je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od pořizovatele a správce sítě. Zakreslení navržených vedení je 

orientační, budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně 

jako přípojky, které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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(§ 46, odst. 3)  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 

 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 

 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace 12 m, 

 2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

(§ 46, odst. 5)  

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po 

obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

(§ 46, odst. 6)  

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m  

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí  

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu  

stanice ve všech směrech,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší  

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,  

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění 

(§ 98, odst. 2)  

Ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle dosavadních právních předpisů se nemění po nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Výjimky z ustanovení o ochranných pásmech udělené podle dosavadních právních předpisů zůstávají zachovány i 

po dni účinnosti tohoto zákona. 

Elektrické venkovní vedení VN – 10 m od krajního vodiče na každou stranu 

Kabelová el. Stanice VN – 2 m 

Kabelová vedení všech druhů napětí – 1 m po obou stranách krajního kabelu 

Veřejné osvětlení 

V území bude realizováno veřejné osvětlení v souladu s platnými právními předpisy. Rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou 

realizovány v plochách veřejných prostranství.  

Zásobování teplem a plynem 

Město Turnov má zajištěno zásobování plynem. STL řad prochází severozápadní částí řešeného území. Svou polohou vedení 

omezuje zástavbu stavebních pozemků s označením 01 a 02, územní studií je navrženo přeložení vedení do navrženého veřejného 

prostoru komunikace. Část stavebních pozemků bude pro připojení moci využít navržené přeložky, pro zbývající je navržen nový 



ÚZEMNÍ STUDIE TURNOV - BENÁTKY 

10/10 

STL řad zakončený v místě obratiště. Stavební pozemek s označením 19 bude napojen na stávající vedení v komunikaci při jeho 

jižní hranici. 

Stávající vedení je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od pořizovatele. Zakreslení navržených vedení je orientační, budou 

umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky, které 

souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

Odpady 

Pro separovaný odpad vyprodukovaný v řešeném území budou využity stávající nádoby. Plochy pro eventuální umístění sběrných 

nádob na separovaný odpad je doporučeno umísťovat v souladu se zákonem č. 185/2011 Sb. na veřejných prostranstvích 

s ohledem na snadný přístup vozů zajišťujících jejich obsluhu. Prostor pro umístění nádob na komunální odpad bude vymezen na 

vlastních pozemcích pro výstavbu RD.    

 

B.07 Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 

Dle ÚP nejsou v řešeném území vymezeny veřejně prospěšné stavby. 

 

B.08 Návrh etapizace 

Vzhledem k rozsahu území není etapizace navržena, využití území bude probíhat v jedné etapě. 

 

B.09 Požadavky vyplývající z projednání územní studie s dotčenými orgány a správci sítí 
 

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí 

V dalším stupni projektové dokumentace je třeba konzultace s firmou zajišťující svoz odpadu, zejména parametry obratiště. 

V blízkosti dopravního napojení lokality je požadováno zřízení nového sběrného místa pro nádoby na tříděný odpad s minimální 

kapacitou 5 kontejnerů (3x 1100 litrů – horní výsyp a 2x 1500 litrů – spodní výsyp). 

 

GasNet s.r.o. 

Všechny budoucí STL plynovody budou PE DN63 a plynovodní přípojky PE DN32. 

 


