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A.01 Důvody pro pořízení, cíle řešení 

V Územním plánu Turnov zahrnujícím úplné znění po vydání změny č. 1 je vymezeno území v rozsahu rozvojové lokality bydlení 

Hruštice – Károvsko, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. V roce 2014 byla pro 

vymezené území zpracována „Územní studie bytové zóny Turnov – Hruštice, Károvsko“, po schválení možnosti jejího využití 

pořizovatelem byla data o této územní studii vložena do evidence územně plánovací činnosti. Následně nabyla účinnosti změna č. 1 

územního plánu Turnov, která změnila podmínky v území řešeném touto územní studií. Územní studie Turnov – Hruštice, Károvsko 

se zaměřuje zejména na řešení částí území, ve kterých došlo změnou č. 1 územního plánu Turnov ke změně podmínek plošného a 

prostorového uspořádání. 

Územní studie dále reaguje na vysokou míru regulace území, která se projevuje častými požadavky investorů na úpravy řešení ve 

smyslu uvolnění podmínek pro rozhodování o jednotlivých záměrech.  Podrobné podmínky stanovené v Územní studii bytové zóny 

Turnov – Hruštice, Károvsko se při rozhodování o změnách v území ukázaly jako ne zcela účelným nástrojem omezujícím stavební 

činnost ve srovnání s ostatními rozvojovými plochami na území města i v obcích v jeho bezprostředním okolí.  

Hlavním cílem řešení územní studie je nastavit takovou míru regulace, která bude všeobecně akceptovaná jednotlivými investory a 

vlastníky nemovitostí v území, stanovit stabilní a srozumitelná pravidla pro rozhodování a současně zajistit podmínky pro 

koordinovaný rozvoj území a vytvořit předpoklady pro rozvoj kvalitní městské struktury. 

S ohledem na vysokou míru regulace stanovenou územním plánem Turnov územní studie pouze dílčím způsobem doplňuje a 

upravuje podmínky pro využití jednotlivých ploch v řešeném území. Územní studie zpřesňuje vymezení veřejných prostranství, 

určuje uspořádání stavebních pozemků a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a stanovuje podrobnější prostorové 

podmínky pro umisťování staveb. 

Územní studie Turnov – Hruštice, Károvsko bude sloužit jako územně plánovací podklad, jako neopominutelný podklad pro 

rozhodování o záměru, zejména pro územní rozhodování. 

 

 

A.02 Podmínky vyplývající z ÚPD 

Územní plán Turnov zahrnující úplné znění po vydání změny č. stanovuje pro rozhodování o změnách v území následující 

podmínky: 

Všeobecné podmínky regulace ploch s rozdílným způsobem využití se stanovují takto: 

- Na plochách změn a při dělení nebo scelování pozemků za účelem vymezení stavebních pozemků musí být respektována 

minimální velikost stavebního pozemku požadovaná v podmínkách pro využití a uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným 

způsobem využití.  

- 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 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. 

- U novostaveb stupeň automobilizace 1:2,5. 

 
Pro plochy s rozdílným způsobem využití BI – Bydlení individuální jsou územním plánem stanoveny následující podmínky plošného 
a prostorového uspořádání: 
BI – Bydlení individuální 
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 
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 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 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 o výšce 6 – 12 m. 
 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  
 Není přípustná výstavba nových rodinných domků v zahradách stávajících rodinných domků mimo stavební čáru 
 novostavby budou respektovat stávající strukturu okolní zástavby (měřítko, prostorové uspořádání, výškovou hladinu, 

hmotové členění objektů) 
 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 
 

Pro plochy s rozdílným způsobem využití BS – Bydlení smíšené jsou územním plánem stanoveny následující podmínky plošného a 
prostorového uspořádání: 
BS – Bydlení smíšené 
Hlavní využití:  

 bydlení v bytových a rodinných domech  
 občanské vybavení  

Přípustné využití:  
 stavby pro trvalé bydlení  
 stavby a zařízení veřejné a rozsahem malé komerční občanské vybavenosti pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení ve vymezené ploše 
 stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení 

stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a bytových domů  
 stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 

tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva  
 služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 

pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými 
limity a dopravní zátěží)  

 stavby související s dopravní a technickou infrastrukturou (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní 
komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky, apod.)  

 zeleň, doplňující uliční prostor  
 veřejná prostranství  
 stavby pro civilní ochranu  

Podmíněně přípustné využití:  
 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce 

hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití  
 nerušící drobná výroba (např. zlatnictví, broušení skla, kožedělná výroba apod.) 
 garáže a parkovací domy 
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Nepřípustné využití území:  

 jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území  
Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80% zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku)  
 intenzita využití pozemků zastavitelných ploch – koeficient zeleně 0,2 (tj. 20 % z celkové plochy pozemku) 
 ve stávajících lokalitách bude respektována současná výšková hladina zástavby  
 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 
Další podmínky využití:  

 u zastavitelných ploch Z 103, Z 143, Z 162, Z 213, Z 206, Z 219, Z 229, Z 235, Z 238, Z 245, Z 254, Z 412, pro bydlení 
při komunikacích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad 
s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

 všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi a odstavnými plochami na vlastním pozemku  
 stavby a rekonstrukce ve stávajících lokalitách budou respektovat historický kontext města, jeho půdorysnou a 

hmotovou strukturu  
 ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou vytvořeny podmínky pro realizaci 

protipovodňových opatření  
 na území CHKO lze stavět jen domy venkovského typu  

 
Pro plochy s rozdílným způsobem využití OV – Občanské vybavení jsou územním plánem stanoveny následující podmínky plošného 
a prostorového uspořádání: 
OV – Občanské vybavení  
Hlavní využití:  

 občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná správa, vzdělání a výchova, sociální a zdravotní služby, 
civilní ochrana obyvatelstva)  

Přípustné druhy funkčního využití:  
 objekty, stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a 

ochranu obyvatelstva  
 stavby pro správu a administrativu  
 stavby církevní  
 dětská a rekreační hřiště  
 veřejná prostranství  
 výstavba parkovacích a odstavných ploch pro potřebu daného území  
 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné 

technické infrastruktury 
Podmíněně přípustné využití:  

 objekty, stavby a zařízení pro maloobchodní prodej (velikost prodejní plochy do 1000 m2), ubytování, stravování a 
služby  

 objekty a stavby pro tělovýchovu a sport  
 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součástí stavby hlavního využití 
 ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb hlavního využití  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  
 koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku)  
 koeficient zeleně min. 0,15 (tj. minimálně 15% plochy tvoří zeleň) 
 výšková hladina zástavby – 3 nadzemní podlaží 
 novostavby budou respektovat stávající výškovou okolní zástavbu 

Další podmínky využití:  
 parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a umožňovat splnění všech podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami 
 pro nové plochy občanského vybavení musí být zajištěny kapacitně dostačující plochy dopravního vybavení, parkování 

vozidel bude řešeno přednostně v rámci hlavního objektu   
 ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou vytvořeny podmínky pro realizaci 

protipovodňových opatření 
 nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny 
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Pro plochy s rozdílným způsobem využití OS –Tělovýchova a sport jsou územním plánem stanoveny následující podmínky plošného 
a prostorového uspořádání: 
OS – Tělovýchova a sport  
Hlavní využití:  

 objekty, stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport  
Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby a zařízení sportovních hřišť  
 koupaliště  
 golfové hřiště  
 plavecký bazén, aquapark 
 loděnice  
 zimní stadion, lehkoatletický stadion  
 kynologická cvičiště s technickým zázemím  
 sjezdové tratě s technickým zázemím – např. sociální zařízení, občerstvení, apod.  
 doplňkové stavby a zařízení související se stavbami hlavního využití  
 parkově upravená doplňková zeleň  
 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné 

technické infrastruktury  
Podmíněně přípustné využití:  

 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb (max. 2 byty) pokud jsou součástí stavby hlavního využití, a u kterých musí 
být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a 
musí zůstat zachovány požadavky na pohodu bydlení  

 výstavba parkovacích ploch v souvislosti se stavbami hlavního využití  
 stavby a zařízení ubytování, stravování a obchodní prodej v rámci staveb hlavního využití  
 stavby a zařízení pro půjčovny a údržby sportovních potřeb  
 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce 

hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití  
Nepřípustné využití území:  

 objekty, stavby a činnosti související s motokrosovými a automobilovými sporty  
 jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území  

Podmínky prostorového uspořádání: 
 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku)  
 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové plochy pozemku) 

Další podmínky využití:  
 velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a příslušným technickým normám  

 
Pro plochy s rozdílným způsobem využití ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích jsou územním plánem stanoveny následující 
podmínky plošného a prostorového uspořádání: 
ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích  
Hlavní využití:  

 veřejně přístupné plochy zeleně s rekreačním využitím  
Přípustné využití:  

 stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 

důsledků 
 podzemní stavby, zařízení a jiná opatření pro technickou infrastrukturu, pokud bude zachována funkce hlavního využití  
 technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace (např. dětská hřiště související s hlavním 

využitím, drobný mobiliář, cyklistické stezky), pokud bude zachována funkce hlavního využití 
Podmíněně přípustné využití:  

 drobné stavby doplňující funkci hlavního využití (v rozsahu odpovídajícím například pódiím, přenosným konstrukcím 
apod.)  

 stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení, stánkový prodej, informační a 
reklamní zařízení apod.)  

 nadzemní stavby veřejné infrastruktury (např. vedení a objekty technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby 
hlavního a přípustného využití, chodníky apod.), pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití  

 stanice sloužící k monitorování životního prostředí  
 výstavba vodohospodářských zařízení pro lesní rekultivaci – suchá drž, retenční nádrž  

Nepřípustné využití:  
 jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území  
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Podmínky prostorového uspořádání:  
 intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 0,8  
 výšková hladina zástavby – max. 1 NP + ustupující podlaží 
 zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  
 v aktivních zónách záplavového území budou uvolněné prostory bez pevných překážek 

 

Pro plochy s rozdílným způsobem využití ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru jsou územním plánem stanoveny následující 
podmínky plošného a prostorového uspořádání: 
ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru 

Hlavní využití:  

 veřejně přístupné, vyhrazené a soukromé plochy zeleně s izolační funkcí nebo (a) rekreačním využitím 

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 

důsledků 

 liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a 

nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce zemědělských ploch 

 technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace (např. drobný mobiliář, cyklistické stezky, 

prvky informačního systému), pokud bude zachována funkce hlavního využití 

Podmíněně přípustné využití:  

 odpočinkové a relaxační plochy (areály zdraví s cvičebními prvky, hřiště související s hlavním využitím)  

 plochy a zařízení pro údržbu a obnovu zeleně v rozsahu odpovídajícím velikosti plochy  

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 0,8 

 výšková hladina zástavby – max. 1 NP  

 zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  

 v aktivních zónách záplavového území budou plochy zeleně bez pevných překážek průtoku velké vody  

 stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení, stánkový prodej, informační a 

reklamní zařízení apod.)  

 nadzemní stavby veřejné infrastruktury (např. vedení a objekty technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby 

hlavního a přípustného využití, chodníky apod.), pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití  

 stanice sloužící k monitorování životního prostředí  

 výstavba vodohospodářských zařízení pro zvýšení retence vody – suchá drž, retenční nádrž  

 
Pro plochy s rozdílným způsobem využití MK – Plochy místních komunikací jsou územním plánem stanoveny následující podmínky 
plošného a prostorového uspořádání: 
MK – Plochy místních komunikací 
Hlavní využití:  

 veřejně přístupné komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu nezařazené do ploch DS 
Přípustné funkční využití:  

 pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy vozovky, zastávkové pruhy a zastávky veřejné hromadné 
dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek)  

 chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací  
 pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, opěrné a zárubní zdi, mosty, estakády 

apod.) 
 pozemky a stavby parkovišť  
 pozemky a stavby pro odstavná stání 
 doprovodná a izolační zeleň  
 obratiště autobusové dopravy  
 liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití  
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 založení prvků územního systému ekologické stability  
Podmíněně přípustné využití:  

 stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem  
Nepřípustné funkční využití:  

 jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území  
Podmínky prostorového uspořádání:  

 u nově navrhovaných MK činí minimální šířka prostoru místní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu 8 m 
při obousměrném provozu, minimálně 6,5 m při jednosměrném provozu 

 není přípustné zmenšování šířky prostoru místní komunikace u stávajících komunikací 
 šířka a únosnost vozovky musí umožnit průjezd požárních a popelářských vozidel  

Další podmínky využití:  
při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability. 
Územní plán stanovuje další podmínky pro rozhodování v zastavitelné ploše Z1-Z31 
Další podmínky využití: 

 u zastavitelných ploch Z 100, Z 106, Z 111, Z 117, Z 119, Z 133, Z 144, Z 223, Z 228, Z 232, Z 263, Z 266, Z 288, 
Z 290, Z 361, Z 394, Z 417, Z 419, Z 424, Z428, Z1-Z19, Z1-Z31 pro bydlení při silnicích či tratích s blízkým zdrojem 
hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu 
zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného zdraví v platném 
znění 

 pro plochu BI-Z1-Z31 se stanovují následující specifické podmínky využití: 
- zajistit zpracování hlukové studie pro zjištění dosahu hluku ze silnice I/10, v případě potřeby zajistit jiné 

protihlukové opatření 
- výstavba v ploše je podmíněna napojením na kanalizaci – do doby vybudování jednotné kanalizace 

umožnit dočasné jímky za podmínky splnění povinnosti bezprostředního napojení na jednotnou 
kanalizaci po jejím vybudování 

- zpracování územní studie 
 

Součástí řešeného území je zastavitelná plocha technické infrastruktury TI-Z120 pro umístění distribuční trafostanice.  

  

A.03 Vyhodnocení splnění zadání a souladu s ÚPD 

Zadání územní studie bylo zpracováno pořizovatelem (Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního 

plánování). Požadavky stanovené v jednotlivých kapitolách zadání - obecné požadavky, řešení širších vztahů, požadavky na 

umístění, prostorové a architektonické uspořádání staveb, řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury, řešení veřejných 

prostranství a požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a požadavky na obsah a a formu zpracování dokumentace jsou 

respektovány.  

Územní studie v souladu s územním plánem vytváří předpoklady pro výstavbu na pozemcích určených pro bydlení, zabývá se 

ochranou hodnot území a definuje podmínky pro hospodárné využití zastavitelných ploch s řešením širších vztahů v území. 

Studie v návaznosti na územní plán zpřesňuje plošné a prostorové uspořádání, vymezuje síť uličních veřejných prostranství pro 

dopravní obsluhu území, nestavební bloky koncentrovaných ploch veřejných prostranství a stavební bloky, které dále dělí na 

stavební pozemky s regulací možného umístění a výškového uspořádání jejich zástavby. Součástí návrhu je koncepce technické 

infrastruktury.  

Součástí řešeného území je zastavitelná plocha technické infrastruktury TI-Z120 pro umístění distribuční trafostanice. Plocha je 

v rámci řešení územní studie zahrnuta do navazujícího pásu veřejné zeleně (ZV-P118). Přesné umístění trafostanice bude řešeno 

v souvislosti s jejím typem a podmínkami připojení v dalším stupni projektové přípravy. 

V rámci přípravných prací na územní studii byly zpracovány doplňující průzkumy a rozbory území jako interní podklad projektanta. 

Z doplňujících průzkumů a rozborů vyplynuly zejména následující okruhy témat k řešení: 

- vysoká a neúčelná míra regulace (přeregulovanost) území z hlediska prostorových parametrů (nároků na architektonické řešení 

staveb) a související časté požadavky na změnu podmínek pro rozhodování 

- absence případně nejednoznačná formulace podmínek pro rozhodování v území ve vztahu k jednotlivým složkám veřejné 

infrastruktury 
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- problematická návaznost navržené urbanistické koncepce na okolní městskou strukturu, navazující veřejná prostranství a 

stabilizovanou uliční síť  

     

- schizofrenní postavení orgánů samosprávy a státní správy v rozhodovacích procesech – obtížné hledání přijatelné urbanistické 

koncepce ve vztahu k vlastnické struktuře v území, absence účinného nástroje územního plánování použitelného při rozhodování 

- snaha o determinaci řešení na úrovni územního plánu, zejména v oblasti lokalizace, rozsahu a kapacit veřejné infrastruktury, která 

omezuje variabilitu koncepčních řešení v dalších fázích projektové přípravy 

 

B. ŘEŠENÍ STUDIE 

  

B.01 Vymezení řešeného území 

Územní studie řeší území v rozsahu plochy vymezené v územním plánu Turnov zahrnujícím úplné znění po vydání změny č. 1.  

Území „Hruštice – Károvsko rozvojová lokalita bydlení“ je vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie.  

 

výřez výkresu základního členění území územního plánu Turnov (úplné znění po vydání změny č. 1) 

Řešené území se nachází na východním okraji administrativního území města Turnov. Jedná se o logickou a dlouhodobě 

koncepčně fixovanou rozvojovou lokalitu obytné zástavby města. Západní hranicí navazuje území na městskou vilovou zástavbu, 
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která se postupně rozšiřuje východním směrem. Jihovýchodní okraj lokality tvoří nehomogenní linie obytné zástavby rostlé podél 

silnice III/2832 (ulice Károvsko).  

  

charakter městské zástavby (ul. Karla Drbohlava)               charakter obytné zástavby (ul. Károvsko) 

Na severu přechází území do lesních pozemků v lokalitě Farářství a dále klesá do údolí řeky Jizery. Geomorfologicky se jedná o 

vyvýšenou planinu nad městem s nejvyšší kótou 344 m n. m. V současnosti jsou pozemky využívány k zemědělským účelům. Dle 

katastru nemovitostí se jedná převážně o ornou půdu. 

 

geomorfologie území s nejvyšší kótou 343,9 m n. m. 

 

stav dle katastru nemovitostí (06/2019) 
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B.02 Charakteristika a vazby řešeného území 

Řešené území je fixně členěno do následujících ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž podmínky plošného a prostorového 

uspořádání jsou stanoveny územním plánem: 

 

BI – bydlení individuální, BS – bydlení smíšené, ZV – zeleň veřejná, ZSP – zeleň sídelní a přírodního charakteru, OV – občanské 

vybavení, OS – tělovýchova a sport, MK – plochy místních komunikací, TI – technická infrastruktura. 

 

Jednotlivé plochy vytvářejí ucelené stavební bloky striktně definované základním systémem veřejných prostranství. Z řešení 

územního plánu je patrná snaha o determinaci umístění i kapacit veřejné infrastruktury.  

 
výřez hlavního výkresu územního plánu Turnov (úplné znění po vydání změny č. 1) 

 

B.03 Návrh urbanistické koncepce 

Urbanistická koncepce věcně vychází z Územní  studie  bytové  zóny Turnov – Hruštice, Károvsko (A + R SYSTEM s.r.o., Dělnická 

30, 170 00 Praha 7, 06/2014), jejíž urbanistické řešení bylo následně promítnuto do územního plánu. Koncepce je do značné míry 

determinována uspořádáním vlastnických vztahů v území a aktuálním stavem územně plánovací dokumentace a územně 

plánovacích podkladů.  
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pozemky ve vlastnictví města 

Návrh uličních veřejných prostranství respektuje kompoziční kontext navazujících stabilizovaných struktur zástavby, zajišťuje 

základní prostupnost území a dopravní obsluhu navržených stavebních pozemků. V jednotlivých blocích jsou navrženy stavební 

pozemky pro umístění rodinných domů. Obytná zástavba je doplněna občanským vybavením veřejného charakteru v blocích 

vymezených územním plánem. Pro splnění požadavku § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů, jsou navrženy koncentrované plochy veřejných prostranství s předpokladem sadových úprav. 

Páteř veřejných prostranství vytváří souvislý vegetační pás (IP2) procházející územím severojižním směrem, oddělující pravidelnou 

městskou zástavbu od lokality Károvsko. Veřejná prostranství doplňkového charakteru jsou navržena v rámci uličních profilů. 

Rozsáhlé zelené plochy v severovýchodní části území jsou vymezeny účelově v souladu s územním plánem, jejich náplň bude nutné 

prověřit v dalších fázích projektové přípravy. Členění stavebních bloků na stavební pozemky je orientační a odpovídá parametrům 

stanoveným územním plánem.  

 

 

B.04 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

Pro rozhodování v území platí podmínky stanovené územním plánem uvedené v kapitole A02 Podmínky vyplývající z ÚPD. 

Nad rámec těchto podmínek stanovuje územní studie podrobnější podmínky pro rozhodování: 

podmínky pro rozhodování v území 

- min. šířky uličních veřejných prostranství pro umístění obslužných komunikací jsou stanoveny v závislosti na kategorii komunikace: 

 14,5 m pro MK 14,5/9/50  

 12 m pro MK 12/8,5/30 

 10 m pro MK 10/7/50 

 9 m pro MK 9/7,5/30 

 8 m pro ostatní MK 

 ostatní parametry (šířky apod.) veřejných prostranství jsou uvedeny v grafické části dokumentace (výkres dopravní 

infrastruktury) 
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- stavby doplňkové nepřekročí měřítko staveb hlavních, zejména hmotovým uspořádáním, výškou, zastavěnou plochou a 

půdorysnými rozměry 

- stavební čára – odstup stavby od hranice pozemku s uličním veřejným prostranstvím je 6 (3) m (v rozsahu zákresu v hlavním 

výkresu) 

- hranice zástavby – minimální odstup stavby od hranice pozemku s uličním veřejným prostranstvím 6 m (v rozsahu zákresu 

v hlavním výkresu) 

- související stavby, zejména garáže lze umisťovat mimo regulační čáry 

- stavby na sousedních pozemcích lze sdružovat 

- parkovací stání rezidentů budou umístěna na vlastních stavebních pozemcích, na veřejných prostranstvích budou umístěna pouze 

hostinská parkovací stání 

- pro každé dva rodinné domy bude zřízeno jedno hostinské stání v rámci souvisejících veřejných prostranstvích 

- v případě staveb určených pro výrobní a nevýrobní služby, komerční a občanskou vybavenost, ubytování, rekreaci apod., budou 

parkovací kapacity posuzovány individuálně s ohledem na účel umisťovaných staveb 

veřejná infrastruktura, pořadí změn v území - etapizace 

- podmínkou pro umisťování staveb na stavebních pozemcích je vždy realizace související veřejné infrastruktury v parametrech 

odpovídajících bilančním požadavkům řešeného území, zejména provozně a funkčně ucelených etap veřejné dopravní a technické 

infrastruktury a s nimi souvisejících veřejných prostranství 

- podmínkou pro umisťování staveb na stavebních pozemcích je realizace staveb, zařízení a opatření umožňujících likvidaci 

srážkových vod ze souvisejících veřejných prostranství v parametrech odpovídajících bilančním požadavkům řešeného území 

požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich  

- při rozhodování o změnách v území je nezbytné dodržovat požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zejména ustanovení § 20 – 25 

 

B.05 Limity využití území 

Ochranná pásma stávajících vedení technické infrastruktury, zejména ochranná pásma vodárenských zařízení, kanalizačních stok, 

elektrorozvodů a sdělovacích kabelů 

CHOPAV Severočeská křída 

Pásmo 50 m od hranice PUPFL 

 

B.06 Návrh řešení dopravy, občanského a technického vybavení  

Doprava 

Dopravní řešení 

Lokalita má přímou vazbu na stávající komunikační systém města. Hlavní napojovací bod řešeného území je od jihu z okružní 

křižovatky na silnici III/2832 (ul. Károvsko). Další napojení lokality je navrženo od západu prostřednictvím stykových křižovatek s 

navazujícími místními komunikacemi (ul. Zelená cesta, Zborovská). Území je dále dopravně napojeno na dalších místech (ul. 

Zborovská, Nad Farářstvím apod.). Šířkové parametry některých navazujících veřejných prostranství a místních komunikací ovšem 

neumožňují zajistit normové požadavky na kapacitní dopravní napojení. Dopravní napojení stavebních pozemků je zajištěno 

z navržených místních obslužných komunikací s obousměrným provozem.  

Koncepce uvažuje s napojením na stávající dopravní systém. Výsledná intenzita dopravy na těchto křižovatkách při teoretickém 

rovnoměrném rozložení dopravy nepřekročí 500 voz./24 hod.).  
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komunikační schéma (výřez jižní části území)         komunikační schéma (výřez severní části území) 

 

Studií je navrženo základní prostorové uspořádání komunikačního systému. Délky rozhledů, směrové oblouky, příčné a podélné 

sklony atd., budou navrženy v dalších stupních 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 bude řešeno v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 

požadavků příslušných ČSN.  

Požadavky na kapacitu parkovacích stání je nutné posuzovat individuálně s ohledem na účel využití pozemku a užívání staveb na 

něm umístěných.  

Parkovací a odstavná stání pro rezidenty budou umístěna na stavebních pozemcích. Hostinská stání lze umisťovat v profilech 

uličních veřejných prostranství v části vymezené pro parkovací stání (viz – Vzorový řez veřejným prostranstvím navržených 

komunikací jako součást výkresu dopravní infrastruktury). 

Hromadná doprava 

Řešené území je obsluhováno zejména autobusovou dopravou. Autobusové zastávky Turnov, Hruštice; Turnov, Károvsko; Turnov, 

Šetřilovsko, noclehárna; Mírová pod Kozákovem, Bělá, Myšina městské i dálkové autobusové dopravy jsou v docházkové 

vzdálenosti. Železniční stanice Turnov je vzdálená 3 km. Dostupná je také železniční zastávka Dolánky vzdálená 1,5 km. 

Pěší a cyklistická doprava 

Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů místních komunikací. Navrženým řešením je zajištěna návaznost 

komunikací pro pěší a cyklisty na přilehlé stabilizované plochy bydlení i na volnou krajinu.  

Územní studie preferuje integraci jednotlivých druhů dopravy s cílem zklidnění zejména na vedlejších komunikacích. Páteřní sběrné 

komunikace je doporučeno členit podle jednotlivých segmentů dopravy. 
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příklady uličních profilů obslužných - zklidněných komunikací 
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příklady uličních profilů páteřních komunikací 

Veřejná prostranství  

Systém veřejných prostranství vychází z koncepce stanovené v územním plánu. Souvislá plocha veřejného prostranství ve formě 

zeleného pásu je navržena v prostoru mezi městskou zástavbou a zástavbou podél ulice Károvsko v jádrové části území. Záměrem 

je umožnit koexistenci přírodní a rekreační funkce v souladu s účelem veřejně prospěšného opatření WU15 vymezeného v územním 

plánu. Koncepce veřejných prostranství vytváří zelenou páteř území spojující okolí hřbitova s lesním komplexem Farářství a definuje 

hranici mezi městem a lokalitou Károvsko. 

  
veřejně prospěšné opatření WU15 k založení prvků územního systému ekologické stability 
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Návrh uličních veřejných prostranství zajišťuje základní prostupnost území. V území jsou dále vymezeny samostatné plochy 

veřejných prostranství s předpokladem výsadby vzrostlé vegetace a vybavení mobiliářem. 

Profily komunikací jsou navrženy s ohledem kvalitu veřejného prostoru, efektivitu veřejné správy a nároky a potřeby obyvatel území. 

Územní studie navrhuje šířkové parametry prostoru pro umístění místních komunikací (14,5m, 12m, 10m, 9m a 8m) a současně 

definuje nepřekročitelnou stavební čáru (6 (3) m od hranice pozemku). Záměrem je vytvoření možnosti rozšířit veřejné prostranství o 

část soukromých pozemků na celkovou šířku 6+12(10,9,8)+6 m a 3+14,5+3 a umožnit alespoň lokální uvolnění veřejných 

prostranství nejen pro potřebu parkování, ale zejména pro potřebu založení kvalitních vegetačních pásů a stromových výsadeb.  

Kombinací těchto nástrojů je vytvořen předpoklad pro uvolnění profilů veřejných prostranství, často zahlcených odstavenými vozidly 

rezidentů jako je tomu v přilehlých ulicích (viz přiložená fotodokumentace). Parkování je řešeno na soukromých pozemcích, které 

mohou (ale nemusí) být součástí veřejného prostranství. 

 
ulice Koněvova – nevyhovující řešení profilů místních komunikací 

 
ulice Zd. Nejedlého – nevyhovující řešení profilů místních komunikací 

Zeleň 

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

příp. ovocných dřevin. Při zakládání  

Občanské vybavení 

Město Turnov disponuje nabídkou občanského vybavení srovnatelnou s okresním městem. V docházkové vzdálenosti jsou zařízení 

pro vzdělávání, kulturu, sport a tělovýchovu, zdravotnictví, sociální péči apod. Za rozšířenou nabídkou dojíždějí obyvatelé do 

krajského města Liberce, případně do Prahy. 

Koncepce občanského vybavení navazuje na územní plán. V zastavitelných plochách Z91, Z94 a Z110 se předpokládá umístění 

staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání, zdravotnictví, sport a tělovýchovu, sociální péči apod. především lokálního 

významu. Jejich specifikaci, zaměření a kapacitu je nutné prověřit v dalších fázích projektové přípravy zejména s ohledem na 

aktuální poptávku po jednotlivých zařízeních.  
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lokalizace ploch občanského vybavení v řešeném území 

Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Současný systém vodárenských zařízení včetně vodovodní sítě je schopen zajistit bezproblémové zásobování vodou včetně vody 

k požárním účelům.  

Lokalitu v současnosti tlakově a kapacitně pokrývají částečně vodojemy (VDJ) Károvsko - zemní 650 m3 + 1x 1000 m3 s min. 

hladinou na kótě 338 m n.m. a max. hladinou na kótě 343 m n.m., částečně VDJ Károvsko - věžový  160 m3 s min hladinou na kótě 

346 m n.m. a s max. hladinou na kótě 350,5 m n.m. a nově realizovaná AT stanice VDJ Károvsko. 

Pro navrhovanou zástavbu bylo vytvořeno samostatné tlakové pásmo (363 - 303 m n.m.). Toho bylo docíleno výstavbou nové AT 

stanice VDL Károvsko. Část zástavby bude připojena na nižší tlakové pásmo stávajícího zemního VDJ Károvsko. 

Bilance 

Počet BJ  ~300 

Počet obyvatel ~900 

Průměrná specifická potřeba vody 100 l/os/den 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,3  

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,1 

Maximální denní potřeba vody  

Qd =  117 m3/den 

Qdmax = 1,35  l/s, 

Maximální hodinová potřeba vody  

Qhmax = 2,84  l/s 

Stávající kapacita zdroje Dolánky a zásobní objemy VDJ (zemní Károvsko, věžový Károvsko), včetně dimenze zásobních a 

výtlačného řadu Dolánky - Károvsko je dostačující pro vypočítaná množství pitné vody. 

Vodovodní řady jsou zakresleny dle podkladů předaných poskytovatelem údajů o území. Zakreslení navržených řadů je orientační, 

řady budou umístěny ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně 

jako přípojky.  

Zásobování požární vodou bude respektovat požadavky ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou a 

bude navrženo a posouzeno požárně bezpečnostním řešením v dalším stupni projektové dokumentace 

Ochranná pásma 

Viz kapitola Kanalizace  
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Kanalizace 

Kanalizace splašková 

Současný systém městské kanalizace je schopen zajistit likvidaci splaškových vod. Likvidace splaškových vod z lokality bude řešena 

novými kanalizačními řady s napojením na stávající kanalizaci.  

Kanalizační řady jsou zakresleny dle podkladů předaných poskytovatelem údajů o území. Zakreslení navržených řadů je orientační, 

řady budou umístěny ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně 

jako přípojky. S ohledem na svažitost terénu se předpokládá gravitační kanalizace s napojením na stávající řad procházející 

jihozápadním okrajem území. Výškové poměry je třeba detailněji prověřit v dalším stupni projektové dokumentace. 

Bilance 

Celkové množství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody. 

Kanalizace dešťová 

Srážkové vody budou v maximální možné míře zadržovány v území. Dešťové vody ze stavebních pozemků budou vsakovány na 

vlastních pozemcích. Voda z komunikací a zpevněných ploch ve veřejném prostranství bude odváděna dešťovou kanalizací do 

retenčních a vsakovacích zařízení. Za účelem prověření schopnosti území absorbovat potřebné množství srážkových vod bude 

v dalším stupni projektové dokumentace provedeno hydrogeologické posouzení. 

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 

Pro zásobování řešeného území je navrženo realizovat nové distribuční trafostanice napojené odbočkami na stávající vedení vn 35 

kV. Rozvody nn vedení budou realizovány v profilech veřejných prostranství.  

Využití lokality je významně omezeno nadzemním vedením vn resp. jeho ochranným pásmem. 

Bilance 

Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby (300 BJ): 

(lokalita je plynofikována, u většiny objektů je předpokládáno jiné vytápění) 

  P = 300*(1,6 + 4/3001/2) = 550 kW 

Stávající vedení sítí je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených vedení je orientační, 

budou umístěna ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako 

přípojky. 

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. 

(§ 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. 



ÚZEMNÍ STUDIE TURNOV – HRUŠTICE, KÁROVSKO 

19/20 

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 

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. Napojení na stávající vedení bude v ulici Hruborohozecká. 

Zásobování teplem a plynem 

Plynofikace řešeného území je navržena z  distribučního STL plynovodu 0,3 MPa. Pro zásobování lokality jsou navrženy STL řady 

napojené na stávající STL plynovody. 

Stávající vedení je zakresleno dle podkladů předaných poskytovatelem údajů o území. Zakreslení navržených vedení je orientační, 

plynárenská zařízení budou umístěna ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové 

dokumentace stejně jako přípojky. 

Bilance 

Bilance potřeby zemního plynu navrhované zástavby (300 BJ) je stanovena s ohledem na dynamiku vývoje potřeb odborným 

odhadem.  

Specifická potřeba zemníhoho plynu                 1 200 m3/BJ/rok 

Roční potřeba zemního plynu                                360 000 m3/rok 
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Odpady 

Plochy pro umístění sběrných nádob na separovaný odpad je doporučeno umísťovat v souladu se zákonem č. 185/2001 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 Závěry, doporučení 

Koncepci stanovenou územním plánem a následně zpřesněnou Územní studií Bytové zóny Turnov – Hruštice, Károvsko je 

doporučeno dále prověřit a aktualizovat. Cílem prověření bude stanovit srozumitelnou koncepci s minimální nezbytnou mírou 

prostorové regulace, umožňující založení urbanisticky hodnotné části města, vytvářející atraktivní nabídku na trhu bydlení a 

současně zaručující stabilitu urbanizačních procesů.  Územní studie bude zaměřena na stabilizaci veřejných prostranství a určení 

jejich základních vztahů k přilehlým obytným plochám. Bude definovat základní pravidla a vytvoří široký prostor pro variabilitu 

charakterů detailně prověřených v navazujících stupních projektové dokumentace.  

S ohledem na cíle a úkoly územní studie uvedené v § 30, odst. 1 stavebního zákona 

§30 

(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých 

funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

je doporučeno pro řešené území stanovit stabilní koncepci preferující dlouhodobý veřejný zájem (zájem města) na rozvoji území 

před parciálními zájmy jednotlivých vlastníků. S tímto vědomím je nutné přistupovat zejména k návrhu struktury veřejných 

prostranství, ulic a ostatních složek veřejné infrastruktury. Současně je vhodné vytvořit široký prostor pro realizaci řešení 

v zastavitelných částech území, umožňující realizaci variabilních, dynamicky se měnících řešení. 

 


