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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

O VYDÁNÍ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 

 

Zastupitelstvo města Turnov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, dále § 13 

a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a § 171 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 

 

v y d á v á 

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona 

 

 

Územní plán Turnov, 

 

 

schválený usnesením Zastupitelstva města Turnov č. 299/2014 dne 26. června 2014 

 

A) TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 

Textová část Územního plánu Turnov v rozsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti v platném znění, obsahující: 

 

 A) Vymezení zastavěného území. 

 B) Základní koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot. 

 C) Urbanistická koncepce města. 

 D) Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování. 
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 E) Koncepce uspořádání krajiny. 

 F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

 G) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro která 

lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 H) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které 

lze uplatnit předkupní právo. 

 I) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.  

 J) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití, včetně podmínek pro jeho prověření. 

 K) Stanovení pořadí změn v území – etapizace.  

 L) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu. 

 M) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie. 

 N) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 

může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 

autorizovaný architekt.  

 O) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 

části. 

 

je nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu. 

 

B)  GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 
 

Grafická část Územního plánu Turnov obsahující: 

 

1. Výkres základního členění území, v měřítku 1 : 5 000 

2. Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5 000 

3. Výkres dopravní infrastruktury, v měřítku 1 : 5 000 

4. Výkres technické infrastruktury, v měřítku 1 : 5 000 

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,  v měřítku 1 : 5 000 

 

je nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu. 
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Odůvodnění: 

 

A) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV. 

 

1) Postup při pořízení územního plánu Turnov 

Usnesení o pořízení nového Územního plánu přijalo Zastupitelstvo města dne 28. 

dubna 2009 usnesením č.67/2009. 

Zadání Územního plánu Turnov (dále ÚP Turnov) bylo vypracováno v souladu se 

zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a schváleno Zastupitelstvem města Turnov dne 26. listopadu 2009 

usnesením č.222/2009. 

Koncept ÚP Turnov byl vypracován v souladu se zněním stavebního zákona. 

Zhotovitelem je firma ARCHIS Praha, vedoucí projektant Doc. Ing. arch. Ivan Horký, 

DrSc., autorizovaný architekt ČKA 00662. 

Veřejné projednání Konceptu ÚP Turnov a Vyhodnocení vlivů územního plánu na 

trvale udržitelný rozvoj území proběhlo dne 18.října 2011 a bylo ukončeno dne 

2. listopadu 2011. Zastupitelstvo města Turnov schválilo na veřejném zasedání dne 

23. února 2012 usnesením č.33/2012 Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Turnov. 

Návrh ÚP Turnov pro společné jednání byl zpracován v souladu s Pokyny. Společné 

jednání k Návrhu ÚP Turnov proběhlo 18. prosince 2012. Pokyny pro úpravu Návrhu 

ÚP Turnov před veřejným projednáním projednalo a schválilo Zastupitelstvo města 

Turnov dne 28. března 2013 usnesením č.65/2013.  

Návrh ÚP Turnov pro veřejné projednání byl zpracován v souladu s Pokyny. 

Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu, požadavky 

vyplývající ze stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních 

subjektů, požadavky vyplývající z akceptovaných připomínek veřejnosti, občanských 

sdružení a okolních obcí, požadavky vyplývající z akceptovaných námitek – věcně 

shodných připomínek, požadavky pořizovatele vyplývající z veřejného projednání 

Konceptu ÚP Turnov a ze společného jednání k Návrhu ÚP Turnov byly splněny 

jejich zapracováním do Návrhu ÚP Turnov. 

Veřejné projednání Návrhu ÚP Turnov a Vyhodnocení vlivů územního plánu na trvale 

udržitelný rozvoj území proběhlo dne 29. října 2013 a bylo ukončeno dne 5. listopadu 

2013.  

V roce 2014 proběhlo vyhodnocení podaných námitek a připomínek. Pořizovatel ve 

spolupráci s určeným zastupitelem dle § 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky 

projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Konceptu i k 

Návrhu ÚP Turnov. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění je uvedeno v bodě 

P) textové části odůvodnění ÚP Turnov a v bodě 2) tohoto opatření obecné povahy. 

Vyhodnocení připomínek je uvedeno v bodě Q) textové části odůvodnění ÚP Turnov 

a v bodě 3) tohoto opatření obecné povahy. 

Pořizovatel přezkoumal soulad Návrhu ÚP Turnov s požadavky dle § 53 odst. odst. 4 

stavebního zákona, dopracoval odůvodnění územního plánu a v dubnu 2014 vydal 

Pokyny pro zpracování úpravy Návrhu ÚP Turnov po veřejném projednání. Na jejich 

základě byl v květnu 2014 zpracován čistopis ÚP Turnov.  
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2) Rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání 

Konceptu a Návrhu Územního plánu Turnov a jejich odůvodnění: 

V rámci veřejného projednání konceptu Územního plánu Turnov dne 18. října 2011 a návrhu 

Územního plánu Turnov dne 29. října 2013 byly uplatněny námitky, jejichž znění není 

s ohledem na jejich obsažnost uvedeno v celém rozsahu. Námitky jsou označeny tak, jak je 

uvedeno u každé námitky, a jsou součástí spisu o pořizování Územního plánu Turnov. Řazení 

námitek je dle katastrálních území – námitka N.1 až N.168 k.ú. Turnov, N.169 až N.194 k.ú. 

Daliměřice, N.195 až N.239 k.ú. Mašov u Turnova, N.240 až N.261 k.ú. Bukovina u Turnova, 

N.262 až N.290 k.ú. Malý Rohozec. 

 

Námitka č. N.1  

Podal: xxxxxxxxx, Ev. č. 188506/13, 188507/13, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190815/13 

Pro pozemek parcelní číslo (dále jen p.p.č.) 1755, 1757, 1770, 1771, 1772 v k.ú. Turnov je 

požadováno funkční využití umožňující výstavbu rodinného domu. 

Odůvodnění: Využití pozemků k výstavbě rodinných domů. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Z důvodu navržení plochy MK-Z177 

pro dopravu přes řešené území, zahrnující uvedené pozemky, není navržena nová 

plocha pro bydlení. Plocha dopravní je navržena pro komunikaci, která má v budoucnu 

sloužit jako odlehčovací komunikace centra města. Navržení nových ploch pro bydlení 

na pozemcích není také možné z důvodu záplavového území a p.p.č. 1755 a 1757 leží 

při hranici s potokem Stebenka, podél kterého prochází biokoridor LBK 4. Pro p.p.č. 

1770, 1771 a část p.p.č.1772 jsou vymezeny plochy pro bydlení – bydlení smíšené BS. 

Pro p.p.č. 1755 a 1757 jsou vymezeny plochy zeleně – zeleň sídelní a přírodního 

charakteru (ZSP). Využití pozemků v ÚP vychází ze současného stavu. 

 

Námitka č. N.2  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190836/13 

Nesouhlas s navrhovanou plochou MK-Z177. 

Odůvodnění: Navrhovaná plocha jde přes pozemky a znemožňuje budoucí záměr výstavby 

RD na parcele 1755 a vybudování cesty na parcele 1771. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a není ji vyhověno z důvodu důležitosti 

navržené plochy místních komunikací MK-Z177. Plocha pro dopravu je navržena za 

účelem možnosti umístění odlehčovací komunikace centra města, která by měla zlepšit 

průjezdnost aut v Hluboké ulici. 

 

Námitka č. N.3 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189206/13 

Nesouhlas s vedením komunikace přes pozemky p.č. 2758/113 a 2758/1 v k.ú. Turnov. 

V případě stavby žádost na výměnu těchto pozemků s městem Turnov o celkové výměře 6336 

m2. 

Odůvodnění: Tato komunikace zásadně znehodnocuje zbytek pozemků a zasahuje do 

vlastnických práv. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Pozemek je zatížen územními 

rezervami koridorů ÚR6 a ÚR7 pro stavbu odlehčovací komunikace centra města. 
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V konceptu ÚP Turnov byl koridor řešen jako návrhová plocha, převzatá ze Změny 

č. 13A Územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Turnov. Na základě zpracované 

a projednané Územní studie vnitroměstské dopravy Turnova byla návrhová plocha pro 

tzv. severozápadní odlehčovací komunikaci centra města zredukována na územní 

rezervy a pozměněna i její trasa. Vlastní realizace komunikace si vyžádá překlopení 

územní rezervy do návrhové plochy změnou územního plánu. Přes parcely je dále 

vedena návrhová plocha vodní a vodohospodářská W-Z432 (VPO WO2), pro umístění 

veřejně prospěšného opatření – protipovodňového opatření. 

 

Námitka č. N.4 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121435/11 

Obava z realizace silničního obchvatu v areálu luk pro povodňové situace, kdy silniční těleso 

podstatně zmenší kapacitu zátopové oblasti a při dvacetileté velké vodě změní při přelivu 

v oblasti Trávnic a Krajířovy ulice na povodeň stoletou. 

Odůvodnění: Pokud by k realizaci bylo nutné přikročit, je nutno tuto trasu vést na pilířích, tak 

aby retenční schopnost luk byla co nejméně snížena. Souvislé těleso sice při malých vodách 

ochrání jednu část města, o to více postihne část druhou. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Z hlediska povodňové problematiky 

je riziko záplav a tedy i povodňových škod nepřetržité. Částečná opatření na toku Jizery 

jsou již realizována – přestavba pevného jezu na vakuový částečně sklopný. Jejich vliv 

na průběh povodňových vln však nebude významný, dokud nebude realizována také 

protipovodňová hráz Na Lukách. 

 

Námitka č. N.5  

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 119405/11 

a) Severozápadní odlehčovací komunikace SZOK vznikla z aktivit a dohod o zástavbě 

soukromé stavby Obchodního centra Koňský trh (na 11 tis. m2 pozemku ve vlastnictví s. s.r.o. 

Real Garant a na 2, 3 tis. m2 ve vlastnictví tehdy starosty města ing. Hejduka). První dohody 

byly o vyřešení dopravní dostupnosti OC na KT (prostřednictvím 190 parkovacích a denním 

dopravním zatížením centra města cca 1700 vozidel). Developer RG zajistil přemostění 

Stebenky pro dostupnost parkoviště OC KT a k dalšímu pokračování v dostupnosti OCKT 

zavázal starosta Hejduk (a stavebník v OCKT) radnici výstavbou SZOK. 

Z dříve uvedeného stavbu SZOK nelze nyní vnímat jako stavbu veřejně prospěšnou. SZOK 

byla vyvolána soukromými zájmy v obchodním podnikání. Nyní proti původní trase bude 

SZOK končit na OK Žižkova ulice a doprava zůstane (dle vyjádření ORM) na libovůli 

a rozhodnutí řidičů kudy z této OK „neorganizovaně pojedou“. SZOK de facto nebude plnit 

původní záměr, že bude převaděčem dopravy z OK Sobotecká – OK Palackého – OK Žižkova 

na OK Hruštice. Potvrzuje se to i Změnou podmínek 13A, která se dodatečně objevila 

v identifikaci údajů – viz doplňující kapitola „I“, že „Lokalita č. 13A/1 nahrazuje v platném 

ÚPSÚ zakotvenou výhledovou trasu komunikace „autobusové nádraží – kasárna – Hruštice, 

která se z ÚPSÚ vypouští“. S tím zřejmě souvisí i další změna (viz koncept ÚP – část 

vyhodnocení vlivů na ŽP str. 29), kde se uvádí, že „Lokální koridor (v původním označení 

BK) přestává být v původně vymezené funkci biokoridoru a stává se nyní Interakčním 

prvkem (v označení IP). Z toho lze usoudit, že toto území bude mít návaznost na nově 

vybudovanou OK Hruštice. V důsledku toho všeho uvedeného usoudili občané podávat 

námitky ke Změně ÚP č. 13A nejen jako občané, kteří jsou vlastníky nemovitostí a pozemků 

v souvislosti SZOK – z OK Sobotecká na OK Žižkova (viz k 19.10.11 z ORM získaná 
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katastrální mapa se zákresem trasy OK), ale že budou podávat námitky a připomínky i jako 

osoby, které jsou dotčené opatřeními stavby SZOK, tj. kteří jsou občany bydlícími a žijícími, 

kteří jsou vlastníky nemovitostí a pozemků, kteří jsou nájemníky, studenty, žáky základních 

škol a MŠ, a kteří bydlí a žijí v ulicích, do kterých se dostane zcela neorganizovaná doprava 

z OK Žižkova. Jsou to občané z ulice Zborovská, Koněvova, Jeronýmova, Husova (k OK 

u Borovičků) a z části ulice 5. května na OK Hruštice. Zřejmě budou to i občané žijící 

v blízkosti na nyní na prostor IP – Interakční prvek (dříve biokoridor Hruštice/Károvsko), lze 

téměř s jistotou předpokládat, že interakční území se stane územím pro dopravní spojnici 

mezi novou OK Hruštice a ulicí Zborovskou u vodojemu (proč by se OK na Hruštici 

budovala?). 

 

b) Další podstatnou námitkou proti SZOK je, že stavba SZOK nemá žádné opodstatnění, že je 

protipovodňovou ochranou. Je už nutné upustit od představ, že ochrana Trávnic při Q20 

dostatečně opodstatňuje realizaci stavby SZOK a stavby OC na KT. Nelze připustit žádné 

stavby komunikací (vč. odboček) a mostů se SZOK spojených a plánovaných v záplavové 

zóně a nelze připustit, aby OŽP VPÚ povoloval stavby ve výjimce z vodního zákona. 

Námitkou a připomínkami občané požadují, aby OŽP – VPÚ přehodnotil své rozhodnutí 

k výjimce dle zákresu SZOK pro technickou studii a zrušil výjimky. 

V aktivní záplavové zóně jsou povodně vždy rizikem pro vlastníky nemovitostí a pozemků. 

Dnes odškodnění povodňových škod z pojistky je v podstatě neřešitelné. Pojišťovny 

v rizikovém záplavovém území neuzavírají pojistky nebo platby pojistného enormně zvyšují. 

Z námitek a připomínek občanů vyplývá, že naopak stavba SZOK je povodňovou překážkou 

a v námitkách občanů je tudíž stavbou nepřijatelnou, neboť dnes je již nutné počítat 

s povodněmi z neočekávaných přívalových dešťů, z ledových bariér a ze stavby SZOK 

v Turnově neřeší existence regulovaného jezu u Juty (kry zpravidla končí Na Lukách) – viz 

fotodokumentace z povodní v minulosti – pro opodstatnění námitky předložím na vyzvání 

fotodokumentaci. Např. na Stebence to bylo z průtrže mračen na Kozákově (29. 5. 1941). 

„Veřejně prospěšná SZOK“ a stavba OC na KT vyvolá povodně na Stebence. Odtok povodní 

na Stebence (díky navýšení nivelety terénu o 150 cm pro parkoviště u OC na pravém břehu 

Stebenky) ohrozí zabydlené území Stébenky až k lyžařskému areálu pod nemocnicí. Odtok 

povodňové vody ze Stebenky od přemostění SZOK z OK Sobotecká je už mimo regulovaný 

jez. 

 

c) Námitkou proti stavbě SZOK je rovněž nevyhodnocená a v samé podstatě neřešená otázka 

územního plánu (kde v dopravní infrastruktuře je SZOK i R35,) t.j. otázka ekologická – 

životního prostředí, jedná se především o hluk a emise. Trasa SZOK začíná v nejnižší 

nadmořské výšce v Turnově a v údolí mezi pravobřežním svahem Jizery a levobřežním 

svahem náhonu. Trasa SZOK probíhá zástavbou od OK Stebenka – na OK Palackého, má jít 

nad zástavbou Konělup, hlukem a emisemi ohrožuje provoz na AC stadionu a ohrožuje 

veřejné zdraví občanů všech věkových kategorií v území škol, penzionů, bytové sídlištní 

zástavby Žižkova ulice, vilové čtvrti, bydlení v Husovce a zástavby v ulici 5. května od OK 

u Borovičků až na Hruštici. Hluk se šíří všemi směry, hluk i krátkodobý ohrožuje zdraví. 

I z tohoto hlediska stavba SZOK není pro občany s logickým myšlením přípustná.  

 

d) Předložené námitky a připomínky v mnohém korespondují na podané výhrady a stanoviska 

několika set občanů podaných v září 2008. Dnešní konzultace s občany je problematická, 

neboť jim vadí, že zřejmě v důsledku politické a byrokratické zvůle se nedočkali za tři roky 

odpovědi. Občané však prohlašují, že v ochraně svých práv a zájmů budou pokračovat. 

(Pozn.: K otázce žádostí v.o.s. Pragmapol z 24.6.2010 k rekonstrukci historické budovy na 

spč. 836 a ppč. 837/1 zaregistrovali jsme v projednávání námitek a připomínek občanů 
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urgenci k vyřízení žádosti – písemnosti k tomu obdrží adresát tohoto dokumentu – ORM na 

veřejném projednávání 20.10.2011). 

Jak je dříve uvedené – občané budou pokračovat v ochraně svých práv a to jak v případě 

Změny ÚP 13A (se SZOK), tak i v uplatnění práv při projednávání ZÚR s R35. 

Z komunikací s veřejnosti v daných záležitostech zůstává mně pověření pro zástupce 

veřejnosti. Za tím účelem zůstává pro mě i nyní fungující spolupráce s vedoucím ORM MÚ – 

očekávám, že budu přizván k jakémukoli doplnění námitek, připomínek a výhrad. Podle 

potřeby dodatečně poskytnu fotodokumentaci k povodním v Turnově. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V konceptu ÚP Turnov byla 

vymezená návrhová plocha pro dopravní infrastrukturu silniční DS-Z 147 (tzv. SZOK 

centra města /dále SZOK/ převzatá z platného ÚPSÚ Turnov). V návrhu ÚP je jako 

návrhová plocha vymezena vodohospodářská plocha W-Z 432 (protipovodňový val 

v lokalitě Na Lukách v trase SZOK). Návrhová plocha DS-Z 147 byla v návrhu ÚP 

vyřazena a nahrazena územní rezervou ÚR 7 pro koridor dopravní infrastruktury, který 

již nevede přes lokalitu Koňský trh, ale začíná v Palackého ulici u autobusového nádraží 

a vede do Žižkovy ulice. ÚP neřeší SZOK jako obchvatovou trasu přes bytovou zónu 

Hruštice pro krajskou silnici II/283. Změna územní rezervy na návrhovou plochu je 

možná změnou územního plánu.  

Územní rezervy nejsou v souladu s užívanými postupy dokumentací SEA posuzovány. 

Územní rezerva definovaná stavebním zákonem je vymezována v zásadách územního 

rozvoje (§ 36 odst. 1) a v územním plánu (§ 43 odst. 1). Vymezení plochy územní 

rezervy zajišťuje ochranu území pro prověření možností jeho budoucího využití. 

„Provádění“ územní rezervy znamená pouze vyloučení takových změn v území, „které 

by znemožnily nebo podstatně ztížily prověřované budoucí využití“. Územní rezerva 

sama neumožňuje povolit záměr, který má být zatím jen prověřován. Plocha územní 

rezervy nemění stávající stav území, ale naopak omezuje jeho změny. Ochrana 

stávajícího stavu území formou územní rezervy nemůže vyvolat negativní vliv na 

životní prostředí ani na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 

Prověření možností využití plochy územní rezervy pro umístění určitého záměru může 

následně vést k návrhu na změnu územní rezervy na zastavitelnou plochu nebo k návrhu 

na jiné realizovatelné využití území, ale může také vést k vypuštění územní rezervy 

z územně plánovací dokumentace při změně územního plánu. 

Teprve na základě tohoto prověření může být územní rezerva přeměněna na plochu se 

stanoveným způsobem využití. To se děje pořízením změny nebo aktualizace ÚPD.  

Plocha územní rezervy nemění stávající stav, ale naopak omezuje jeho změny. 

V důsledku vymezení plochy územní rezervy nemůže dojít ke vzniku negativního vlivu 

na životní prostředí ani na území Natura 2000. 

Město Turnov nechalo nad rámec procesu územního plánování zpracovat následující 

odborné podklady: 

„Technická studie Severozápadní komunikace centra Turnova“, zpracovatel Atelier 

4, s.r.o., IČ 46710141, Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, termín 04/2008  

„Turnov - odlehčující komunikace situační a výškopisný plán 1:500“, zpracovatel 

Geodezie Český Ráj s r.o., IČ 25953621, Nádražní 213/2, 513 01 Semily, termín 

11/2007, 04/2008 

„Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu Turnov – severozápadní 

městský dopravní polokruh“, zpracovatel INSET s.r.o., IČ 41187628, Novákových 6, 

180 00 Praha 8, termín 03/2008 
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„Hydrodynamické modelování vlivu nové severozápadní odlehčovací komunikace 

centra Turnova na průtoky Jizery při Q20 a Q100“, zpracovatel DHI a.s., IČ 

64948200, Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, termín 09/2008 

„Vyhodnocení akustické situace – Měření stávající akustické situace (24 hod.) 

z provozu automobilové dopravy v ulici Markova v Turnově“, zpracovatel firma 

EKOLA group, spol s r.o., IČ 639 1 378, divize Turnov, Palackého 190, 511 01 Turnov, 

termín 10/2008 

„Komunikace Husova – Turnov, měření hluku v mimopracovním prostředí“, 

zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 

8, termín 12/2008 

Komunikace Palackého, Husova a Žižkova – Turnov, měření hluku 

v mimopracovním prostředí“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, 

Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, termín 10/2009 

„Hluková expertíza“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 

146/10, 460 08 Liberec 8, termín 03/2010 

„Řešení dopravy v centru města Turnov - Rozptylové studie“, zpracovatel firma 

EkoMod, Mgr. Radomír Smetana, IČ 148 62 450, Nová 332, 460 10 Liberec 10, termín 

04/2010 

„Severozápadní odlehčovací komunikaci Turnov - Posouzení vlivů na veřejné 

zdraví, Hodnocení zdravotních rizik“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 

29 169, Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, termín 04/2010 

„Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov“, zpracovatel firma PUDIS a.s. IČ 

45272891, Nad Vodárnou 2/3258,10031 Praha10, termín 03/2013 

Uvedené studie prokázaly, že SZOK nebude mít negativní vliv na okolí trasy této 

komunikace. 

SZOK je v návrhu ÚP vedena jako územní rezerva a proto není v souladu s metodikou 

v dokumentaci Vyhodnocení vlivů ÚP na trvale udržitelný rozvoj území hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem  

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 50 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu ÚP Turnov bylo vydáno dne 

12.9.2013 pod čj. OÚPSŘ 154/2009/OÚP. Krajský úřad  neuplatňuje k Návrhu ÚP 

Turnov stanovisko obsahující požadavky na jeho úpravu a na základě výše uvedeného 

posouzení souhlasí s předloženým Návrhem ÚP Turnov a potvrzuje, že lze zahájit řízení 

o vydání návrhu územního plánu. 

 

Námitka č. N.6 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 120478/11 

Nesouhlas s přemostěním malé Jizery v Palackého ul., vzniká tím ostrov mezi Jizerami 

a silnicemi. Jedná se o velkou investici, když je možné pokračovat vlevo i vpravo. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Na základě zpracované a projednané 

Územní studie vnitroměstské dopravy Turnova byla návrhová plocha pro tzv. 

severozápadní odlehčovací komunikaci centra města zredukována na územní rezervu, 

která je řešena od ul. Palackého do Žižkovy ul. Z uvedeného vyplývá, že nebude most 

realizován, propojení mezi Soboteckou a Palackého ul. bude probíhat v podstatné části 

po stávající komunikaci a nebude realizován původně zamýšlený most přes Jizeru.  
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Námitka č. N.7 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121383/11 

Při plánování trasy odlehčovací městské, tzv. severozápadní komunikace, nebyly provedeny 

hlukové studie. Ty by prokázaly, že hluk způsobený dopravou v údolí Jizery bude nadlimitní. 

Odůvodnění: Už nyní, když v prostoru parkoviště Na Lukách, či v prostoru atletického 

stadionu je zdroj hluku, jsou občané v oblasti Bezručovy ulice a ulice Na Vršku, 

s nemovitostmi směrem k údolí Jizery, obtěžováni tímto hlukem. Při jednorázových akcích je 

toto snesitelné. V případě zavedení dopravy do navrhovaného prostoru, bude hluk velmi 

nepříjemný, zvláště v nočních hodinách. Hluk se v daném údolí prakticky netlumí a ani příliš 

neklesá se vzdáleností od zdroje hluku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Požadované hlukové studie byly 

zpracovány již při pořizování Změny č. 13A ÚPSÚ Turnov, která řešila především 

změnu využití za účelem umístění plochy pro dopravu pro severozápadní odlehčovací 

komunikaci.  

 

Námitka č. N.8 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 119311/11 

Nesouhlas, aby pozemek p.č. 249 v k.ú. Turnov byl v ÚP Turnov veden jako přístupová 

komunikace. 

Odůvodnění: Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako pozemek stavební a v souladu 

s touto kategorizací trváme na tom, aby i nadále byl jako pozemek stavební zachován a jako 

stavební využíván.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. P.p.č. 249 v k.ú. Turnov je v ÚP 

Turnov zařazen v návrhové ploše pro bydlení BS-Z163 s funkčním využitím bydlení 

smíšené. 

 

Námitka č. N.9 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 112340/11, 112406/11 

Nesouhlas k vedení komunikace (viz BS-Z128) částečně přes pozemek p.č. 582/2 v k.ú. 

Turnov. To způsobí, že bude omezeno vlastnické právo, tzn. užívat nemovitost k účelu, 

k jakému slouží – v daném případě jde o zahradu a louku. Dále bude vlivem stavebních prací 

ohrožena statika chaty na pozemku p.č. 582/4 v k.ú. Turnov, a dále bude hlukem a exhalacemi 

z komunikace zhoršeno užívání chaty pro rekreační účely. 

Odůvodnění: Navrhovaná část BS – Z128 nemá pro zlepšení dopravní situace v centru města 

praktický význam. Město Turnov se zatím nepokusilo s vlastníky uváděný zábor projednat 

a např. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, která by obsahovala, jakým způsobem by 

vlastníkům byla zabraná část uhrazena a jak budou kompenzovány zhoršené podmínky 

užívání nemovitosti.  

Vyhodnocení o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. P.p.č. 582/2 v k.ú. Turnov není, 

oproti konceptu, zatížen návrhovou plochou, a ani územní rezervou. V konceptu byla 

část pozemku zahrnuta do návrhové plochy pro dopravu DS-Z147. V průběhu 

projednávání návrhu ÚP byla návrhová plocha překlopena do územních rezerv pro 

komunikaci ÚR6-DS a ÚR7-DS a upravena i její trasa. Upravená trasa nezasahuje do 

uvedeného pozemku.  
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Námitka č. N.10 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 118642/11 

1. Na budově čp. 185 na pozemku p.č. 295 v k.ú. Turnov byla cca před 90 lety provedena 

přístavba směrem k městskému domu, který má být v rámci tohoto uvažovaného projektu celý 

zbourán. Tím pochopitelně dojde k uvolnění podloží základu přístavby domu, které je již dnes 

vinou pravidelných záplav značně nestabilní. Poruchy statiky domu se projevují po každé 

větší záplavě dalším odklonem celé přístavby, který je markantně pozorovatelný zejména 

v horním patře a na půdě domu. V této době již činí tento odklon několik centimetrů, po 

opravě prasklin ve zdech se tyto objeví znovu již po desetileté vodě. Je tedy zřejmé, že 

nestabilní podloží našeho i sousedního domu je tvořeno převážně naplaveninou, která je stále 

aktivní a případná demolice sousedního domu by velmi pravděpodobně měla pro dům 

katastrofální důsledek spojený s ohrožením lidských životů pádem celé přístavby do ulice. 

2. V současnosti je dům vystaven škodlivému vlivu dopravního provozu pouze z čelní strany, 

při uvažované akci by byl takto ohrožován již ze tří stran. Jde především o výfukové plyny, 

prach a hluk hlavně v noci. Takto by tedy již všechna okna vedla do pouličního toxického 

a prašného prostředí, protože čtvrtá strana domu navazuje na sousední blok domů, kde již 

nemohou být okna.  

3. Zahrada o výměře 927 m2 na pozemku p.č. 296 v k.ú. Turnov byla velkým úsilím 

zrestaurována a doplněna o skleník a zahradní chatu po 40-ti leté době pustnutí za dob 

„reálného socialismu“, kdy byl dům „znárodněn“. Nyní by měla být opět a již definitivně 

zničena silnicí vedenou po úhlopříčce. Zahrada v městské zástavbě představuje dosti účinný 

filtr prachu a exhalacím a je jisté, že takových ploch není v žádném městě nikdy dost. Jedná 

se zde o evidentní ohrožování práv občana a proto o jednání, které je v rozporu s ústavou 

republiky. 

4. Celé okolí zahrady a domu leží v často zaplavované oblasti Turnova, lze proto právem 

předpokládat, že další zástavba v této oblasti je proti zdravému rozumu, protože tento stav se 

tak ještě výrazně zhorší. 

Vyhodnocení o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno z důvodu 

přehodnocení severozápadní odlehčovací komunikace. Na základě zpracované 

a projednané Územní studie vnitroměstské dopravy Turnova byla návrhová plocha pro 

tzv. severozápadní odlehčovací komunikaci centra města zredukována na územní 

rezervu ÚR6 a ÚR7, která je řešena od ul. Palackého až do Žižkovy ul. Z uvedeného 

vyplývá, že nebude most realizován, propojení mezi Soboteckou a Palackého ul. bude 

probíhat v podstatné části po stávající komunikaci a nebude realizován původně 

zamýšlený most přes Jizeru. Budova čp. 185 a pozemky p.č. 295 a 296 v k.ú. Turnov 

leží mimo trasy územních rezerv.  

 

Námitka č. N.11 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Ev. č. 119180/11 

Již od roku 2004 nesouhlasím s vedením odlehčovací komunikace přes pozemek p.č. 300 

v k.ú. Turnov. Tento pozemek slouží jako jediná zásobovací cesta zdravotnických potřeb, 

které vlastním a tím by bylo ohroženo plnění smluvního vztahu s VZP týkající se dodávání 

rozměrných kompenzačních pomůcek našim tělesně postiženým spoluobčanům! Zároveň je 

jedinou přístupovou cestou do garáže pro firemní i soukromé využití. Pozemek je v těsném 

sousedství obytného prostoru, přímo před okny bychom měli novou komunikaci. Tento 

pozemek je jediné místo sloužící rodině k trávení volného času a relaxaci. Rušení nočního 

klidu silničním provozem, hluk se bude více rozléhat po okolí! 
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Odůvodnění: Shledávám jako nesmyslné stavět tuto velmi drahou komunikaci v úseku od 

Koňského trhu s přemostěním malé Jizery, přes pozemek p.č. 300 v k.ú. Turnov až po 

plánovanou křižovatku u autobusového nádraží v Palackého ulici. Pro tento účel je možné 

využívat již stávající komunikace a most přes velkou Jizeru.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno z důvodu 

přehodnocení severozápadní odlehčovací komunikace. Na základě zpracované 

a projednané Územní studie vnitroměstské dopravy Turnova byla návrhová plocha pro 

tzv. severozápadní odlehčovací komunikaci centra města zredukována na územní 

rezervu, která je řešena od ul. Palackého až do Žižkovy ul. Z uvedeného vyplývá, že 

nebude most realizován, propojení mezi Soboteckou a Palackého ul. bude probíhat 

v podstatné části po stávající komunikaci a nebude realizován původně zamýšlený 

most přes Jizeru. Pozemek p.č. 300 v k.ú. Turnov leží mimo trasu územní rezervy.  

  

Námitka č. N.12  

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 119403/11 

Námitka, že vedení komunikace přes pozemek p.č. 585/1 v k.ú. Turnov znemožní ji dále 

užívat, čímž bude omezeno vlastnické právo, tzn. užívat nemovitost k účelu, k jakému slouží 

– v daném případě jde o zahradu a louku. 

Dále bude vlivem stavebních prací ohrožena statika domku čp. 112 na pozemku p.č. 584 

v k.ú. Turnov, a dále bude hlukem a exhalacemi z komunikace zhoršené či úplně znemožněné 

užívání domku. Přitom se jedná o rodný Skálův domek, který by měl jako památka zůstat 

zachován. 

Odůvodnění: Navrhovaná odlehčovací komunikace není veřejně prospěšnou stavbou, neboť 

se jedná pouze o vnitřní městskou komunikaci. Snaha prosadit tuto komunikaci byla příčinou, 

proč byl zastupitelstvem zamítnut předchozí Regulační plán č. 3, který ji obsahoval.  

Odůvodnění, že se jedná o protipovodňový val, je účelové. Současný sklopný jez stačí odvést 

vodu při Q20, zejména když se rozšíří koryto Jizery u mostu, takže větší škody při Q20 

nehrozí. Naopak, val bude tvořit překážku při Q50 a Q100 a zhorší odtokové poměry 

z prostoru za valem. Model této situace nebyl vypracován.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Na základě zpracované 

a projednané Územní studie vnitroměstské dopravy Turnova byla návrhová plocha pro 

tzv. severozápadní odlehčovací komunikaci centra města zredukována na územní 

rezervu pouze v části za atletickým stadionem, územní rezervou je v ÚP také chráněn 

prostor variantní vyústění této komunikace v prostoru Rývových sadů. Dále je 

pozemek zatížen návrhovou plochou vodní a vodohospodářskou W-Z432 (VPO 

WO2), pro umístění veřejně prospěšného opatření – protipovodňového opatření. 

 

Námitka č. N.13  

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121275/11 

Nesouhlas s vedením komunikace pozemkem p.č. 2758/113 v k.ú. Turnov, který je ve 

vlastnictví. 

Odůvodnění: Komunikace zasahuje do vlastnických práv k pozemku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Parcela je zatížena územní 

rezervou koridoru ÚR6 a ÚR7 pro stavbu odlehčovací komunikace centra města. 

V konceptu ÚP Turnov byl koridor řešen jako návrhová plocha, převzatá ze Změny 
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č. 13A ÚPSÚ Turnov. Na základě zpracované a projednané Územní studie 

vnitroměstské dopravy Turnova byla návrhová plocha pro tzv. severozápadní 

odlehčovací komunikaci centra města zredukována na územní rezervy a pozměněna 

i její trasa. Vlastní realizace komunikace si vyžádá překlopení územní rezervy do 

návrhové plochy změnou územního plánu. Dále je pozemek zatížen návrhovou 

plochou vodní a vodohospodářskou W-Z432 (VPO WO2), pro umístění veřejně 

prospěšného opatření – protipovodňového opatření. 

 

Námitka č. N.14 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121402/11 

Nesouhlas se zbouráním domu vedle vlastníkova domu č.p. 526 – z důvodu odříznutí domu ze 

všech stran. Dále obavy z porušení statiky domu. Dům se touto komunikací stane 

neobyvatelným. Výstavba dalšího mostu je neekonomická. 

Odůvodnění: Stavba odlehčovací komunikace nás přímo ohrožuje, a přesto s námi nebyla 

osobně projednána. 

Vyhodnocení o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno z důvodu 

přehodnocení severozápadní odlehčovací komunikace. Na základě zpracované 

a projednané Územní studie vnitroměstské dopravy Turnova byla návrhová plocha pro 

tzv. severozápadní odlehčovací komunikaci centra města zredukována na územní 

rezervu, která je řešena od ul. Palackého do Žižkovy ul. Z uvedeného vyplývá, že 

nebude most realizován, propojení mezi Soboteckou a Palackého ul. bude probíhat 

v podstatné části po stávající komunikaci a nebude realizován původně zamýšlený 

most přes Jizeru. Dům s čp. 526 leží mimo trasu územní rezervy.  

 

Námitka č. N.15  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx, PRAGMAPOL v.o.s 

Ev. č. 121419/11 

Vlastníci nesouhlasí s návrhem konceptu ÚP Turnov, kde je přímo dotčen jejich pozemek p.č. 

837/1 v k.ú. Turnov, přes který je navržena severozápadní odlehčovací komunikace (dále 

SZOK). Vyjadřují tímto zásadní nesouhlas s umístěním této stavby na jejich pozemku a navíc 

se zařazením této stavby mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k nemovitostem 

vyvlastnit. K návrhu Konceptu ÚP Turnov namítají: 

1. Návrhem SZOK dojde k znehodnocení jejich pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Turnov i objektu 

čp. 544. 

Odůvodnění: Umístěním SZOK dojde k znehodnocení celého předmětného pozemku včetně 

obytného objektu čp. 544, který vlastník zamýšlí užívat z části jako objekt k bydlení a z části 

jako objekt určený k podnikání mj. v oblasti cestovního ruchu a těmito aktivitami navázat na 

naše stávající aktivity v objektu čp. 1499 na protější straně ulice, kde provozujeme restauraci 

a bowlingový klub. Předmětný pozemek a objekt čp. 544 jsme právě z tohoto důvodu také 

zakoupili a za nemalé finanční prostředky rekonstruujeme. V případě realizace SZOK budou 

veškeré jejich podnikatelské záměry nereálné. Výměra pozemku, která jim zbude k využití, 

bude citelně zmenšena, pozemek bude zatížen zvýšeným hlukem, emisemi, vibracemi 

a dalšími negativními jevy spojenými jak s výstavbou, tak s variantním provozem na 

navrhované severozápadní odlehčovací komunikaci. Tímto dojde k narušení faktorů pohody 

bydlení i znemožnění užívání předmětného pozemku k oddechu a relaxaci. Dojde tím 

k likvidaci veškerých pozitiv, které tyto nemovitosti měly vzhledem ke své poloze v zatím 

klidné a dopravou nezatěžované obytné části města Turnov s kulturně oddechovými 
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aktivitami. Jejich pozemek p.č. 837/1 v k.ú. Turnov včetně objektu čp. 544 budou natolik 

znehodnocen, že se stanou fakticky neprodejnými. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V konceptu ÚP Turnov byla 

vymezená návrhová plocha pro dopravní infrastrukturu silniční DS-Z147 (tzv. 

severozápadní odlehčovací komunikace centra města / dále SZOK/ převzatá z platného 

ÚPSÚ Turnov). V návrhu ÚP je jako návrhová plocha vymezena vodohospodářská 

plocha W-Z432 (protipovodňový val v lokalitě Na Lukách v trase SZOK). Návrhová 

plocha DS-Z 147 byla z návrhu ÚP vyřazena a nahrazena územní rezervou ÚR 7 pro 

koridor dopravní infrastruktury, který již nevede přes lokalitu Koňský trh, ale začíná 

v Palackého ulici u autobusového nádraží a vede do Žižkovy ulice. ÚP neřeší SZOK 

jako obchvatovou trasu přes bytovou zónu Hruštice pro krajskou silnici II/283. Změna 

územní rezervy na návrhovou plochu je možná změnou územního plánu. 

 

2. Návrh SZOK přes jejich pozemek p.č. 837/1 v k.ú. Turnov představuje trvalé a nepřetržité 

zasahování do našich vlastnických práv, se kterým zásadně nesouhlasíme. 

Odůvodnění: SZOK je v návrhu konceptu ÚP Turnov zařazena mezi veřejně prospěšné 

stavby. Tím si zpracovatel územního plánu zajišťuje, že bude moci dospět i ke krajnímu 

řešení, a to vyvlastnění části jejich pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Turnov. Tímto krokem ovšem 

zasahování do našich vlastnických práv nekončí, ale následnou výstavbou i užíváním 

navržené komunikace bude nadále trvat omezování našich vlastnických práv. 

Při vlastní výstavbě SZOK budou nejen obtěžováni hlukem, prachem a vibracemi, ale zcela 

jistě bude zasahováno i do jejich vlastnických práv na zbývající části dotčeného pozemku, 

protože na pozemek budou vyžadovány vstupy a vjezdy z důvodu prací na samotné výstavbě 

komunikace nebo z důvodu realizace opatření se stavbou souvisejících. 

Do budoucna budou obtěžováni a ve svých vlastnických právech omezováni různými 

udržovacími a zabezpečovacími pracemi, které budou povinni, v případě potřeby, strpět na 

jejich pozemku tak, jak ukládá § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

v platném znění. Předpoklad tohoto zásahu do našich vlastnických práv je zcela reálný, 

protože vzhledem ke konfiguraci terénu v místě, kde navrhovaná SZOK zasahuje do jejich 

pozemku, nelze do budoucna vyloučit např. možnost sesuvů půdy, a to jak při výstavbě, tak 

při vlastním provozu na severozápadní odlehčovací komunikaci, atd. O vynutitelnosti 

umístění veřejného osvětlení komunikace, dopravních značek apod. formou věcného břemene 

na jejich pozemku ani nemluvě. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Návrhová plocha DS-Z147 byla 

v návrhu ÚP vyřazena a nahrazena územní rezervou ÚR 7 pro koridor dopravní 

infrastruktury, který již nevede přes lokalitu Koňský trh, ale začíná v Palackého ulici 

u autobusového nádraží a vede do Žižkovy ulice. ÚP neřeší SZOK jako obchvatovou 

trasu přes bytovou zónu Hruštice pro krajskou silnici II/283. Změna územní rezervy na 

návrhovou plochu je možná změnou územního plánu.  

Územní rezervy nejsou v souladu s užívanými postupy dokumentací SEA posuzovány. 

Územní rezerva definovaná stavebním zákonem je vymezována v zásadách územního 

rozvoje (§ 36 odst. 1) a v územním plánu (§ 43 odst. 1). Vymezení plochy územní 

rezervy zajišťuje ochranu území pro prověření možností jeho budoucího využití. 

„Provádění“ územní rezervy znamená pouze vyloučení takových změn v území, „které 

by znemožnily nebo podstatně ztížily prověřované budoucí využití“. Územní rezerva 

sama neumožňuje povolit záměr, který má být zatím jen prověřován. Plocha územní 

rezervy nemění stávající stav území, ale naopak omezuje jeho změny. Ochrana 

stávajícího stavu území formou územní rezervy nemůže vyvolat negativní vliv na 
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životní prostředí ani na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 

Prověření možností využití plochy územní rezervy pro umístění určitého záměru může 

následně vést k návrhu na změnu územní rezervy na zastavitelnou plochu nebo k návrhu 

na jiné realizovatelné využití území, ale může také vést k vypuštění územní rezervy 

z územně plánovací dokumentace při změně územního plánu. 

Teprve na základě tohoto prověření může být územní rezerva přeměněna na plochu se 

stanoveným způsobem využití. To se děje pořízením změny nebo aktualizací ÚPD.  

Plocha územní rezervy nemění stávající stav, ale naopak omezuje jeho změny. 

V důsledku vymezení plochy územní rezervy nemůže dojít ke vzniku negativního vlivu 

na životní prostředí ani na území Natura 2000. 

Město Turnov nechalo nad rámec procesu územního plánování zpracovat následující 

odborné podklady: 

„Technická studie Severozápadní komunikace centra Turnova“, zpracovatel Atelier 

4, s.r.o., IČ 46710141, Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, termín 04/2008  

„Turnov - odlehčující komunikace situační a výškopisný plán 1:500“, zpracovatel 

Geodezie Český Ráj s r.o., IČ 25953621, Nádražní 213/2, 513 01 Semily, termín 

11/2007, 04/2008 

„Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu Turnov – severozápadní 

městský dopravní polokruh“, zpracovatel INSET s.r.o., IČ 41187628, Novákových 6, 

180 00 Praha 8, termín 03/2008 

„Hydrodynamické modelování vlivu nové severozápadní odlehčovací komunikace 

centra Turnova na průtoky Jizery při Q20 a Q100“, zpracovatel DHI a.s., IČ 

64948200, Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, termín 09/2008 

„Vyhodnocení akustické situace – Měření stávající akustické situace (24 hod.) 

z provozu automobilové dopravy v ulici Markova v Turnově“, zpracovatel firma 

EKOLA group, spol s r.o., IČ 639 1 378, divize Turnov, Palackého 190, 511 01 Turnov, 

termín 10/2008 

„Komunikace Husova – Turnov, měření hluku v mimopracovním prostředí“, 

zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 

8, termín 12/2008 

Komunikace Palackého, Husova a Žižkova – Turnov, měření hluku 

v mimopracovním prostředí“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, 

Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, termín 10/2009 

„Hluková expertíza“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 

146/10, 460 08 Liberec 8, termín 03/2010 

„Řešení dopravy v centru města Turnov - Rozptylové studie“, zpracovatel firma 

EkoMod, Mgr. Radomír Smetana, IČ 148 62 450, Nová 332, 460 10 Liberec 10, termín 

04/2010 

„Severozápadní odlehčovací komunikaci Turnov - Posouzení vlivů na veřejné 

zdraví, Hodnocení zdravotních rizik“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 

29 169, Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, termín 04/2010 

„Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov“, zpracovatel firma PUDIS a.s. IČ 

45272891, Nad Vodárnou 2/3258,10031 Praha10, termín 03/2013 

Uvedené studie prokázaly, že SZOK nebude mít negativní vliv na okolí trasy této 

komunikace. 

 

3. Návrh SZOK se jako plocha dopravní infrastruktury dostává do nepřípustného střetu 

s plochami BS – bydlení smíšené. Odůvodnění: V návrhu konceptu v části „F. Podmínky pro 

využití ploch s rozdílným způsobem využití“ je u ploch bydlení výslovně uvedeno, že 

„Plochy bydlení jsou samostatně vymezeny pro zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 



15 
 

prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 

dostupnosti veřejných prostranství a občanského vybavení“. Jejich pozemek p.č. 837/1 v k.ú. 

Turnov včetně st. p.č. 836 (obj. čp. 544) jsou v návrhu konceptu zařazeny jako plochy pro 

bydlení smíšené. 

Trasa SZOK je přes část jejich pozemku vymezena jako samostatná plocha. V části F. 

konceptu je definováno, že „Plochy dopravní infrastruktury jsou samostatně vymezeny 

v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity 

dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného 

způsobu využití.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že SZOK je stavba, kterou z důvodu intenzity dopravy a jejích 

negativních vlivů nelze realizovat v rámci ploch pro bydlení. Tato stavba je tedy 

nepřípustným využitím ploch pro bydlení. 

Protože, jak výše uvedeno, není možné na plochách bydlení umísťovat stavby dopravní 

infrastruktury typu SZOK, je zcela účelově část jejich pozemku vyjmuta z ploch pro bydlení 

a je určena pro tuto stavbu dopravní infrastruktury prosazované ze strany města Turnov. 

Takovým zásahem dojde k znemožnění využívání zbylé části pozemku p.č. 837/1 v k.ú. 

Turnov jako plochy bydlení, která má mj. umožňovat bydlení v kvalitním prostředí, nerušený 

a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel. 

Tímto postupem je zcela pošlapán smysl a cíle územního plánování, které má mj. chránit 

a rozvíjet hodnoty území. Pokud připustíme, že lze libovolně z jakékoliv plochy vyjmout její 

část a tu určit k využití, které je v přímém rozporu se způsobem využití její zbývající části, tak 

jakákoliv územně plánovací činnost a vymezování přípustných a nepřípustných způsobů 

využití ploch postrádá smysl a jedná se opravdu jenom o formální naplnění litery zákona, 

nikoliv o odpovědné a uvážlivé plánování rozvoje území města. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Návrhová plocha DS-Z147 byla 

z návrhu ÚP vyřazena a nahrazena Územní rezervou ÚR 7 pro koridor dopravní 

infrastruktury. 
 

4. Předložený návrh konceptu se řádně nevypořádává s vyhodnocením souladu se schváleným 

zadáním ÚP Turnov.  

Odůvodnění: Vůbec nejsou uvedeny jednotlivé požadavky zadání a k nim adekvátní odkaz na 

řešení navržené v konceptu. V návrhu konceptu i jeho odůvodnění je pouhé konstatování, že 

koncept respektuje a řeší požadavky uvedené v zadání, což nelze akceptovat jako zhodnocení, 

ze kterého má vyplynout závěr, zda byly nebo nebyly splněny požadavky uvedené v zadání. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Návrh – svazek II. odůvodnění, kapitola 

M. Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení souladu s pokyny pro 

zpracování návrhu ÚP. Údaje o splnění zadání: 

Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo usnesením č. 67/2009 ze dne 28.4.2009 na 

základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“) o pořízení nového Územního plánu Turnov. Současně platný Územní plán 

sídelního útvaru Turnov byl zpracován v letech 1990-1996, schválen Zastupitelstvem 

města Turnov 22. srpna 1996 a dosud bylo pořízeno jeho 15 změn. Územní plán 

sídelního útvaru dle novely stavebního zákona pozbývá platnosti k 31.12.2020. 

Rozsah úkolu vypracovat nový ÚP Turnov byl v souladu se současné platnou 

legislativou upravující územní plánování definován tak, aby rozsahem a náležitostmi 

dokumentace a jejího veřejně právního projednání splňoval koncept a návrh ÚP Turnov 

požadavky zákona č.183/2006 Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu), 
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vyhlášky Ministerstva místního rozvoje ČR č.500/2006 Sb. (vyhláška o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti) a vyhlášky MMR ČR č. 501/2006 Sb. (vyhláška o obecných 

požadavcích na využívání území). Návrh zadání ÚP Turnov byl zpracován místně 

příslušným úřadem územního plánování, tj. odborem rozvoje města Městského úřadu 

Turnov ve spolupráci s určeným zastupitelem města Turnov Ing. Jindřichem Jeníčkem 

v květnu 2009. Návrh zadání byl v intencích ust. §§ 13 a 20 zákona č. 50/1976 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, veřejně projednán. Na základě uplatněných požadavků 

a podnětů pořizovatel upravil návrh zadání a předložil jej Zastupitelstvu města Turnov 

ke schválení. V souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, 

ust. § 31 odst. 3 a § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, schválilo návrh zadání ÚP Turnov zastupitelstvo 

města svým usnesením č. 222/2009 dne 26.11.2009. Zpracováním územního plánu byl 

pověřen Doc. ing. arch. Ivan Horký, DrSc. – ARCHIS, Matějská 48, 160 00 Praha 6, IČ: 

12628379 autorizace České komory architektů 00662. 

Nezbytnou součástí návrhu ÚP Turnov je posouzení vlivu koncepce ÚP Turnov na 

životní prostředí a veřejné zdraví dle ust. § 10i  zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona 

č. 93/2004 Sb. a předpisů pozdějších. Zpracovatelem posouzení SEA je Ing. Pavla 

Žídková, osvědčení č.j.094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím 

č.j.34671/ENV/11, bytem Polní 293, 747 62 Mokré Lazce spolu s RNDr. Tomášem 

Kurasem, Ph.D. osvědčení č.j.630/3434/04, prodlouženo rozhodnutím 

č.j.82929/ENV/09-2577/630/09  bytem Kolářova 2770/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh.  

Požadavky obsažené ve schváleném Zadání Územního plánu Turnov byly splněny 

následně: 

V urbanistické koncepci je promítnuta vize Strategického plánu rozvoje města Turnov, 

která vychází z jeho postavení v sídelní struktuře jako významného centra celého 

Libereckého regionu a nejbližšího okolí. 

Pro zajištění hospodářské prosperity a zaměstnanosti obyvatel jsou navrženy podmínky 

pro rozvoj výrobní základny a výrobních služeb. 

Řešení dopravní problematiky je zaměřeno na modernizaci a dostavbu dopravního 

systému s cílem odstranit negativními dopady na životní prostředí, zvýšit komfort 

dopravní obsluhy a zrušit existující bariéry na území města. 

Veškeré rozvojové záměry jsou koncipovány tak, aby respektovaly dané kulturní, 

civilizační a přírodní hodnoty území, vytvářely podmínky pro jejich ochranu a vhodné 

využití, rozvoj a obohacení. Tím jsou vytvářeny předpoklady i pro zvýšení atraktivity 

Turnova jako cílového místa pro cestovní ruch. 

V ÚP jsou promítnuty záměry plynoucí z širších regionálních zájmů, priority NUTS 2 

Severovýchod, které se dotýkají města Turnov, záměry plynoucí ze ZÚR LK, záměry 

vyplývající z posouzení rozvoje výrobní základny a záměry formulované v zadání 

pořizovatelem. 

Územní plán Turnov vytváří pro výše uvedené cíle udržitelného rozvoje územní 

podmínky na základě následujících zásad: 

1. Nabídka rozvojových ploch je orientována do dlouhodobých strategických směrů, 

a to vyváženě ve všech potřebných funkcích i v kvalitě a rozsahu, schopných 

konkurovat nabídce rozvojových ploch mimo území města. 

2. Udržitelná mobilita – územní plán stabilizuje a navrhuje další rozvoj infrastruktury 

pro zajištění kvalitní, usměrněné obsluhy území, zohledňující jak širší vazby, tak 

i kvalitu městského prostředí. 
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3. Životní prostředí a kvalita života – územní plán vytváří podmínky pro snižování 

zátěže životního prostředí z lidské činnosti a podmínky pro kvalitní obytné prostředí 

města. 

4. Ochrana a obnova přírodních a krajinných hodnot včetně vodních toků – územní 

plán vymezuje nejhodnotnější části krajiny jako nezastavitelná území s cílem efektivně 

využít jejího rekreačního potenciálu. 

5. Flexibilita nového územního plánu – územní plán umožňuje městu pružně reagovat 

na potřeby rozvoje jednotlivých funkcí a současně dostatečně chránit plochy pro 

veřejnou obsluhu území. 

Zastupitelstvo města Turnov projednalo na veřejném zasedání dne 23.2.2012 a schválilo 

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Turnov a jejich zdůvodnění. 

Předložený návrh ÚP Turnov plně respektuje a řeší požadavky obsažené ve schváleném 

zadání ÚP Turnov. Návrh ÚP Turnov je zpracován v souladu s Pokyny pro zpracování 

návrhu ÚP Turnov a splňuje rovněž požadavky a náležitosti zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách využívání 

území. 

 

5. Návrh konceptu je v rozporu se schváleným zadáním ÚP Turnov. Ze schváleného zadání 

vůbec nevyplývá požadavek na návrh trasy severozápadní odlehčovací komunikace. 

Odůvodnění: Navrhování SZOK není zařazeno mezi požadavky vyplývající z územně 

analytických podkladů uvedené v části „B) Požadavky na řešení vyplývající z územně 

analytických podkladů“ zadání ÚP Turnov, není uvedeno ani mezi požadavky na rozvoj 

území obce uvedenými pod bodem C) v zadání ÚP Turnov. V části „E) Požadavky na řešení 

veřejné infrastruktury“ také není uveden požadavek na návrh nové trasy silnice III/2831, tj. 

severozápadní odlehčovací komunikace. Je zde uvedeno, že „u hlavního silničního tahu, 

zejména u průtahu města – silnice II/283, II/610, III/2797, III/27926, III/27927, III/2831, 

III/2832, III/28314, III/28315 vymezit prostory pro výstavbu místních komunikací pro 

nemotorovou dopravu, zejména chodníky a cyklostezky“. Z uvedeného vyplývá, že ze 

schváleného zadání ÚP Turnov pro silnici III/2831 vyplývá jediný požadavek, a to vymezit 

u tohoto silničního tahu prostory pro chodníky a cyklostezky, tedy pro bezmotorovou 

dopravu. O jakékoliv změně stávající trasy silnice III/2831 není v zadání ÚP Turnov žádná 

zmínka. Zadání ÚP Turnov záměr SZOK vůbec neobsahuje, a to bez ohledu na to, zda by se 

jednalo o novou trasu silnice III/2831 nebo o silnici jiné třídy. 

Návrh  SZOK je tedy v rozporu se schváleným zadáním ÚP Turnov. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Zadání ÚP Turnov schválené 

zastupitelstvem města usnesením č. 222/2009 dne 26. listopadu 2009 uvádí: 

Protipovodňová opatření na vodním toku Jizera - návrh SZOK je součástí těchto 

navrhovaných opatření.  Dále uvádí: prověřit známé záměry občanů a investorů, 

vyhodnotit je a případně zapracovat do návrhu ÚP Turnov (záměr nové trasy SZOK je 

jednoznačně dlouhodobě projednávaný viz. Změna č.13A ÚPSÚ Turnov  pořizovaná 

v letech 2006 až 2012 a schválená zastupitelstvem města 26.4.2012). 

Zadání ukládá: bude prověřeno variantní vedení silnice II/283 ve směru na Semily 

s cílem odklonit tranzitní dopravu z centra města.  Dále požaduje zohlednit požadavek, 

aby v souvislosti s přeložkami dopravních tras došlo v konceptu ÚP Turnov 

k vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska ochrany veřejného zdraví, zejména 

zhodnocení akustické situace v porovnání stávajících lokalit zasažených nadměrným 

hlukem z dopravy a lokalitami, kde budou navrženy nové silniční průtahy výše 
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uvedených silnic a jejich propojení, aby bylo možné porovnat celkový dopad 

navrženého řešení na obyvatelstvo žijící v těchto částech města. V ÚP Turnov je třeba 

vyřešit následující urbanistické, dopravní a hygienické závady v území, vzájemné střety 

záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, 

ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy:  

-řešit dopravní závady vedení silnice II/283 centrem města (nám. Českého ráje) 

-prověřit dopravní obslužnost území (řešit pěší, cyklistickou i automobilovou obsluhu 

území ve vazbě na stávající dopravní systém a plochy vymezené pro novou výstavbu). 

 

6. Nesouhlasí s tím, že návrh SZOK  je řešen invariantně. 

Odůvodnění: Přímo v části „H) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů“ 

v zadání ÚP Turnov je z hlediska ochrany veřejného zdraví stanoven požadavek „aby 

v souvislosti s přeložkami dopravních tras došlo v konceptu ÚP Turnov k vyhodnocení 

jednotlivých variant z hlediska ochrany veřejného zdraví…“, tedy je zde zcela samozřejmě 

uvažováno s návrhem přeložek dopravních tras variantně, nikoliv invariantně. 

V zadání ÚP Turnov části „N) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na 

zpracování variant“ je uvedeno, a to právě vzhledem k záměrům týkajících se nových silnic, 

že „pro zpracování ÚP Turnov je nezbytné zpracovat koncept řešení se zpracováním 

variantních řešení“, a že „Jednotlivé varianty budou posouzeny především ve vazbě na 

celkovou urbanistickou koncepci, dopravní řešení, ekonomii výstavby a ochranu přírody 

a krajiny“. Z uvedených citací jednoznačně vyplývá, že záměry nových silnic mají být 

navrženy variantně a v rámci projednávání konceptu mají být posouzeny. 

V odůvodnění v části K.1.3.2. Silniční doprava je uvedeno, že „Při volbě řešení dopravního 

odlehčení centra byla varianta severozápadního obchvatu v kombinaci s přeložkou silnice 

II/283 v trase Bělá – Valdštejnsko vybrána po posouzení všech dřívějších návrhů (zejména 

těch, které jsou obsaženy v konceptu územního plánu z roku 1993)“. K tomu namítáme, že 

v procesu pořizování nového ÚP Turnov nebyly posuzovány žádné jiné varianty vedení trasy 

severozápadní odlehčovací komunikace než ta varianta, která je v konceptu navržena. Není 

tedy jasné, kdy a kým bylo prováděno posouzení jiných variant řešení tak, jak je tvrzeno ve 

výše uvedené citaci odůvodnění návrhu konceptu ÚP Turnov. Pokud je zahájen proces 

pořizování územního plánu, tak veškeré územně plánovací činnosti je nutné provádět pouze 

v rámci tohoto procesu pořizování ÚP. Koncept ÚP je fází zpracovávání územně plánovací 

dokumentace, jejímž smyslem a cílem je právě navrhovat záměry ve variantách, tyto varianty 

vzájemně porovnat a vybrat výsledné řešení. Pokud nejsou záměry navrhovány variantně, tak 

zpracování a projednávání konceptu postrádá smysl. Z uvedeného vyplývá, že pokud byly 

navrženy a zvažovány další varianty řešení odlehčení centra města od dopravní zátěže, tak 

měly být tyto varianty zahrnuty do návrhu konceptu, v rámci kterého teprve mohlo dojít 

k jejich posuzování a návrhu výsledného řešení. Pokud zpracovatel ÚP sám, na základě 

vlastního uvážení, již předem některé z možných variant vyloučil, tak došlo mj. k porušení 

zásady veřejnosti projednávání ÚP, protože jak občané, tak dotčené orgány státní správy 

neměly možnost se s těmito variantami seznámit a uplatnit k nim připomínky a námitky. V § 

49 odst. 1 stavebního zákona je výslovně uvedeno, že na základě výsledku projednání 

konceptu ÚP zpracuje pořizovatel mj. návrh rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení, 

což je důkazem toho, že k výběru výsledné varianty řešení může dojít až po projednání 

konceptu. 

Vzhledem k tomu, že je možné trasu SZOK navrhnout ve variantách, požadují doplnit 

koncept ÚP Turnov o návrh variant řešení trasy této komunikace, a to zejména tak, aby bylo 

v co největší míře využíváno pozemků v majetku města Turnov a byly minimalizovány 

zásahy do vlastnických práv soukromých subjektů. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Pořizovatel na základě rozsahu 

evidovaných záměrů na provedení změn v území a s ohledem k závažnosti řešené 

problematiky, především ve vztahu k územní ochraně rozvojových záměrů týkajících se 

nových kapacitních silnic, u kterých parametry teprve budou stanoveny, vyhodnotil, že 

pro zpracování ÚP Turnov je nezbytné zpracovat koncept řešení se zpracováním 

variantních řešení. SZOK není kapacitní silnice, tato komunikace byla v konceptu 

koncipována jako řešení vnitroměstské dopravy. Koncept ÚP již neřešil tuto 

komunikaci jako obchvat silnice II/283 na Semily. 

 V rámci pořizování nového ÚP Turnov byla zpracována Územní studie vnitroměstské 

dopravy Turnov ( zpracovatel firma PUDIS a.s.),  studie v letech 2012 až 2013 prověřila 

12 variant vedení vnitroměstské dopravy a na základě projednání s veřejností 

zastupitelstvo města schválilo 28.3.2013 změnu funkční plochy pro SZOK z  návrhové 

dopravní plochy DS-Z147 na územní rezervu ve dvou variantách a novou variantu tzv. 

jihovýchodního obchvatu centra města údolím Stebenky: 1. Severozápadní odlehčovací 

komunikace centra (Luka - Žižkova ul., dle změny č.13A platného územního plánu 

Turnov) 

2. Prodloužená Severozápadní odlehčovací komunikace centra (Luka - Metelkovy sady, 

dle studie firmy PUDIS a.s.) 

3. Jihovýchodní varianta odlehčovací komunikace centra údolím Stebenky (Sobotecká – 

nemocnice, dle studie firmy PUDIS a.s.)“ 

 

7. Nesouhlasíme se zařazením SZOK označené v konceptu jako záměr DI 3 Severozápadní 

obchvat centra mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit. 

Odůvodnění: Již v samotném zadání ÚP Turnov byl uveden požadavek na to, aby stavby 

dopravní infrastruktury byly zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby, přestože zadání pro 

zpracování ÚP je prvním krokem k tomu, aby bylo možné započít s vlastním podrobným 

rozpracováním návrhu, zahrnujícím nejen jeho umístění v území, ale i vyhodnocení vlivů 

tohoto záměru z hledisek jeho přínosů i negativ. Až po tomto procesu lze zhodnotit, zda se 

jedná o veřejně prospěšný záměr nebo nikoliv. Z textu zadání ÚP Turnov, které je výchozím 

a závazným podkladem pro zpracovatele územně plánovací dokumentace, tedy jednoznačně 

vyplývá, že návrh dopravní infrastruktury musí být přizpůsoben a vyhodnocen tak, aby jej 

bylo možné označit za veřejně prospěšnou stavbu a práva k nemovitostem pro tuto stavbu 

vyvlastnit. Uvedené zadání tedy již v samém počátku povýšilo prostředek nad sledovaný cíl. 

Vzájemný zájem je takový zájem, který lze označit za obecný či veřejně prospěšný, případně 

za zájem společnosti jako celku. V průběhu celého projednávání konceptu ÚP Turnov se 

nepodařilo prokázat, že realizace SZOK v trase, ve které je navržena, je jediným a nejlepším 

možným řešením, a že toto řešení povede k vytčenému cíli, tj. k podstatnému snížení intenzit 

dopravy v centru města Turnov a zkvalitnění životního prostředí v centru města. Veřejný 

zájem tedy nebyl prokázán. 

Město Turnov se při povolování a umísťování rozvojových ploch v centru města nechová tak, 

aby nedocházelo k navyšování dopravních intenzit v centru města Turnova, což dokládá mj. 

i povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře a následné vydání stavebního 

povolení na výstavbu obchodního centra na Koňském trhu s 200 parkovacími stáními, které 

způsobí další navyšování intenzit dopravy v centru Turnova o tisíce vozidel denně, což 

dokládá mj. i Technická studie SZOK centra Turnova zpracovaná firmou Atelier 4 s.r.o., kde 

je počítáno v souvislosti s výstavbou tohoto obchodního centra s dopravní intenzitou na této 

komunikaci přesahující 10 000 vozidel/24 hod. Pokud tedy město Turnov nedodržuje 

schválený ÚPNSÚ Turnov a v rozporu s deklarovanými snahami o snížení intenzit dopravy 

v centru města povolilo výše uvedený záměr obchodního centra, tak my, jako vlastník 



20 
 

nemovitosti přímo dotčených návrhem SZOK, zásadně odmítáme nést důsledky těchto 

neuvážených kroků vedení města Turnova a připustit tak citelný zásah do našich vlastnických 

práv, jakým je vyvlastnění. A nám způsobeným škodách v řádech milionů korun nemluvě. 

Dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, je vyvlastnění přípustné jen 

jestliže veřejný zájem převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. 

Vzhledem k tomu, že veřejný zájem na realizaci severozápadní odlehčovací komunikace 

nebyl prokázán, nelze tuto stavbu zařadit mezi stavby, pro které lze vlastnická práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Trasa SZOK navržená v konceptu prochází přes náš pozemek p.č. 837/1 v k.ú. Turnov. 

V původním schváleném ÚPNSÚ Turnov je trasa SZOK řešena tak, že nevede přes náš 

pozemek, ale vede pod tímto pozemkem pouze po pozemcích v majetku města Turnov. 

Vyvlastnění pozemku pro jakoukoliv stavbu je krajním prostředkem, který lze užít pouze 

tehdy, pokud neexistuje jiné možné řešení záměru, pro který má být vyvlastnění provedeno. 

Při navrhování záměrů v území je město Turnov povinno maximálně šetřit vlastnických práv 

a přednostně pro své záměry využívat pozemků v majetku města. I z těchto důvodů nelze 

připustit záměr SZOK přes náš pozemek. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK v návrhu ÚP není vedena 

jako veřejně prospěšná stavba, je vedena jako územní rezerva, která neumožňuje 

pozemky vyvlastnit.  

 

8. Nesouhlasíme s návrhem SZOK jako jediným možným řešením dopravní zátěže centra 

města. Koncept dostatečně neřeší problematiku dopravy ve městě Turnov, a to zejména ve 

vztahu k veřejné hromadné dopravě a jejího vliv na snížení dopravní zátěže. 

Odůvodnění: V části K.1.3.3. Veřejná doprava je v odůvodnění konceptu uvedeno, že 

„Úroveň veřejné dopravy je, tak jako v celé ČR ovlivňována rostoucím podílem individuální 

automobilové dopravy, který snižuje poptávku a tím zhoršuje podmínky pro ekonomicky 

únosnou veřejnou dopravu. Celkově lze však úroveň veřejné dopravy v Turnově hodnotit 

kladně“.  S těmito závěry nelze souhlasit, protože rostoucí podíl individuální automobilové 

dopravy je tam, kde selhává a je nedostatečná úroveň veřejné hromadné dopravy osob. 

Poptávka po veřejné hromadné přepravě je v Turnově velká, ale současná úroveň hromadné 

dopravy je natolik nedostatečná, že obyvatelé nemají jiné řešení, než se dopravovat do 

zaměstnání i škol individuálně a tím zvyšovat dopravní zatížení zejména centra města. 

Zlepšení stávající úrovně veřejné hromadné dopravy v Turnově by, spolu s navrženou 

přeložkou silnice II/283, významnou měrou přispělo ke snížení dopravní zátěže v centru 

města a nebylo by nutné navrhovat výstavbu SZOK, která představuje investici v řádech 

stamilionů korun. 

Koncept se zcela oproti principům, smyslu a cílům územního plánování upnul na návrh 

SZOK, a to bez jakékoliv snahy hledat a nacházet alternativy řešení dopravní problematiky 

města tak, aby bylo vytčeného cíle dosaženo co nejefektivnějším a nejšetrnějším možným 

řešením. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V rámci pořizování nového ÚP 

Turnov byla zpracována Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov ( zpracovatel 

firma PUDIS a.s.), studie v letech 2012 až 2013 prověřila 12 variant vedení 

vnitroměstské dopravy a na základě projednání s veřejností zastupitelstvo města 

schválilo 28.3.2013 změnu  funkční ploch pro SZOK z  návrhové dopravní plochy na 

územní rezervu ve dvou variantách a novou variantu tzv. jihovýchodního obchvatu 

centra města údolím Stebenky: 1. Severozápadní odlehčovací komunikace centra (Luka 

- Žižkova ul., dle změny č.13A platného územního plánu Turnov) 
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2. Prodloužená Severozápadní odlehčovací komunikace centra (Luka - Metelkovy sady, 

dle studie firmy PUDIS a.s.) 

3. Jihovýchodní varianta odlehčovací komunikace centra údolím Stebenky (Sobotecká – 

nemocnice, dle studie firmy PUDIS a.s.)“ 

 

9. V konceptu jsou rozporná tvrzení ohledně dopravního zatížení tranzitní dopravou na 

stávající silnici II/283. V odůvodnění konceptu je v části 1.3.2. Silniční doprava uvedeno, že 

„Tranzitní doprava, i když potřeba jejího odvedení z centra je nesporná, představuje podle 

dopravních průzkumů, provedených CityPlanem, s.r.o., pouze menší část dopravního zatížení 

Náměstí Českého ráje a ulic 5. května a Hluboká“. Oproti tomu ve vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj je v části „3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být 

uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny“ uvedena silnice II/283 jako 

příklad komunikace, kde je nejvýznamnějším zdrojem hluku především tranzitní doprava. 

Z uvedeného je zřejmé, že ani zpracovatel konceptu ÚP nemá jasno v tom, zda na stávající 

silnici II/283 je hlavním problémem tranzitní nebo vnitroměstská doprava. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Silnice II/ 283 Turnov – Zelený Háj 

– Slaná – Košťálov – Stará Paka umožňuje spojení z Turnova do Semil nebo Lomnice 

nad Popelkou, zpřístupňuje skládku a kamenolom Košťálov. Závažný dopravní problém 

představuje kolizní průtah této silnice historickým centrem Turnova. Jednoznačně 

nejkritičtějším úsekem je část silnice II/283 procházející Náměstím Českého ráje. Na 

zatížení se jen částečně podílí tranzitní doprava přes Turnov, kde se však jedná ve 

značné míře o těžkou nákladní dopravu. Daleko větší část zatížení však představuje 

doprava generovaná ve městě, která Náměstím Českého ráje a ulicí Hlubokou pouze 

projíždí. Zatížení touto dopravou se ještě zvýší postupnou zástavbou rozvojového území 

Hruštice – Károvsko. V minulém období byly vybudovány okružní křižovatky Husova 

– 5. května a na Hruštici, které zlepšily dopravní propustnost. 

Zatížení celkem vozidel/den podle celostátního sčítání dopravy 2010: 

▪ II/283 na výstupu z města   4373 

▪ II/283 mezi Husovou a Palackého      12062 

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 vykazují oproti výsledkům sčítání 2005 

stagnaci, v řadě úseků dokonce pokles intenzity dopravy. 

Ulice Sobotecká, Hluboká a 5. května jsou nejvíce zatížené městské komunikace 

a jejich kapacitní možnosti jsou vyčerpané, případné rozšiřování o další jízdní pruhy je 

pro okolní zástavbu nemožné. Je nezbytné hledat řešení vnitroměstské dopravy mimo 

Náměstí Českého ráje. Důležitá je souběžná realizace přeložky silnice II/283 na Semily 

- plánovaná odbočka ze silnice I/35 ve směru Turnov Jičín mimo centrum města, která 

sníží počet projíždějících vozidel o tranzitní dopravu.   

 

10. V konceptu i ve vyhodnocení vlivů konceptu na udržitelný rozvoj území nejsou 

definovány pojmy koridor dopravní infrastruktury a trasa. Oba tyto pojmy jsou používány mj. 

v souvislosti s návrhem SZOK, kdy v některých částech konceptu i vyhodnocení vlivů je 

uváděno, že se jedná o koridor SZOK, v jiné části se hovoří o trase. Nejednoznačná 

terminologie je nepřípustná, protože mezi pojmy koridor a trasa je velký rozdíl. Koridor je 

širší území, ve kterém se právě v dalších stupních přípravy stavby vyhledává vlastní trasa, 

která již přesně umísťuje stavbu na konkrétní pozemky. Požadujeme tedy oba tyto termíny 

přesně definovat a v případě koridoru uvést i jeho šířku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Veřejně prospěšnou stavbou může 

být pouze stavba nikoli koridor. Pokud v územním plánu vymezíme koridor pro veřejně 
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prospěšnou stavbu, nejedná se ještě o plochu vlastní veřejně prospěšné stavby (včetně 

plochy nezbytné k zajištění jejího řádného užívání pro stanovený účel), a tudíž 

nemůžeme stanovit seznam pozemků pro uplatnění předkupního práva. Seznam 

pozemků pro vyvlastnění se v ÚP neprovádí. Seznam dotčených pozemků můžete 

stanovit teprve po upřesnění plochy veřejně prospěšné stavby (včetně plochy nezbytné 

k zajištění jejího řádného užívání pro stanovený účel) jako plochy s rozdílným 

způsobem využití. Podkladem pro vyvlastnění je územní rozhodnutí, ve kterém jsou 

pozemky, resp. jejich části, podléhající vyvlastnění přesně specifikovány geometrickým 

plánem. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, lze vyvlastnění provést 

jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného 

zvláštním zákonem.  

Dopravní trasou se rozumí směrové, místopisné, popř. i polohové vytyčení dopravní 

cesty. (ON 01 8500 Základní názvosloví v dopravě). Trasou silniční komunikace se 

rozumí prostorová čára určující směrový a výškový průběh silniční komunikace. Jejím 

půdorysným průmětem je osa, jejím nárysným průmětem je niveleta komunikace. 

(Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983.) Koridorem 

se rozumí plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury 

nebo opatření nestavební povahy. (zákon č. 183/2006 Sb. odst. 2 písm. i.) Ve 

vymezeném koridoru se určí na základě odborného odhadu plocha, která bude 

předmětem skutečného záboru ZPF a tato se posoudí Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon), ve svém § 43 odst. 1) umožnil v územním plánu stanovit mimo ploch 

i koridory. Prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb. ve své příloze č. 7 uvádí koridory pro 

dopravní a technickou infrastrukturu. Dále se v příloze č. 7 této vyhlášky u obsahu 

hlavního výkresu uvádí: "plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně 

prospěšná opatření a pro územní rezervy". Veřejně prospěšnou stavbou může být dle 

definice v § 2 odst. 1) písmo l) stavebního zákona pouze "stavba", tedy v žádném 

případě koridor pro stavbu. Problém se projeví v důsledku § 101 odst. 1) stavebního 

zákona z hlediska předkupního práva k pozemku určeného územním plánem nebo 

regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu. Dále v důsledku § 170 odst. 1) 

písmo a) stavebního zákona. Vzhledem ke stanovení koridoru nebude vlastní stavba 

přesně zakreslena, což neumožní stanovit seznam pozemků s předkupním právem ani 

pro vyvlastnění. Stanovení veřejně prospěšné stavby pro celý koridor by zřejmě bylo 

nepřípustným zásahem do vlastnických práv z hlediska listiny základních lidských 

práva svobod.  

V návrhu ÚP Turnov je územní rezerva pro koridor SZOK. 

 

K vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí: 

11. K části „2.2. Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací 

dokumentace“ namítáme, že nesouhlasíme s tvrzením, že „stávající urbanistická koncepce 

města bude i po realizaci územně plánovací dokumentace zachována. Budou respektovány 

dominanty města, stávající charakter sídla a hladina zástavby“. V návrhu konceptu je mj. 

vymezen i koridor pro výstavbu SZOK, která je umístěna v centru města, kde dojde 

k citelnému narušení stávající urbanistické koncepce, neboť do historické centrální části 

města bude přivedena zcela nová stavba silniční dopravní infrastruktury, která je navržena 

jako silnice III. třídy s tím, že její parametry budou odpovídat silnici II. třídy. Tato stavba 

přetíná centrální část města, představuje mj. přemostění Jizery, a vyústění trasy do okružní 

křižovatky v ulici Žižkova, což je klidná lokalita s převahou bydlení v rodinných domech, kde 

jsou dosud soustředěny pouze kulturně společenské aktivity. Z uvedeného je 

nezpochybnitelné, že návrh SZOK představuje významný zásah do urbanistické koncepce 

města. 
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Koridor SZOK je navržen invariantně, tedy nelze souhlasit ani s tvrzením v části 2.2. 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, že „alternativně je řešena pouze otázka dopravy“. 

Na základě výše uvedených skutečností tedy nelze ani souhlasit s tvrzením, že předpokládaný 

koncept ÚP Turnova zajišťuje, aby při realizaci staveb a činnosti na území města byly 

respektovány urbanistické hodnoty území, a to mj. kulturní hodnoty, mezi které je přímo 

uváděno centrum a dominanty, hladina zástavby, pohledové osy na dominanty. Pokud bude 

v centru města realizována SZOK, tak se tato stavba sama o sobě stane dominantou celého 

centra a budou narušeny i pohledové osy, a to zejména výstavbou přemostění Jizery. Navíc 

touto stavbou dojde k zásahu do nivy Jizery, která je významným krajinným prvkem, a tedy 

nebudou respektovány ani přírodní hodnoty území. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

12. V části „4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 

územně plánovací dokumentace významně ovlivněny zejména s ohledem na zvláště chráněná 

území a ptačí oblasti“ je uvedeno, že „Při volbě řešení dopravního odlehčení centra byla 

varianta severozápadního obchvatu v kombinaci s přeložkou silnice II/283 v trase Bělá – 

Valdštejnsko vybrána po posouzení všech dřívějších návrhů (zejména těch, které jsou 

obsaženy v konceptu územního plánu z roku 1993)“. K tomu namítáme, že v procesu 

pořizování nového územního plánu Turnov nebyly posuzovány žádné jiné varianty vedení 

trasy SZOK viz námitka v bodě 6. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

V rámci pořizování nového ÚP Turnov byla zpracována Územní studie vnitroměstské 

dopravy Turnov (zpracovatel firma PUDIS a.s.), studie v letech 2012 až 2013 prověřila 

12 variant vedení vnitroměstské dopravy. Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska 

jeho vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno 

Krajským úřadem jako příslušným orgánem dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 

bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

13. V části „5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně 

plánovací dokumentace“ je při hodnocení hluku, v případě SZOK, odkázáno na zpracovanou 

hlukovou studii, která není blíže specifikována, ale vzhledem k citovaným tabulkám z této 

studie lze usoudit, že se jedná o hlukovou expertizu zpracovanou firmou Beryl spol. s.r.o. 

K této hlukové expertize namítáme následující: 

a) Popis zájmového území SZOK, které je posuzováno v hlukové expertize neodpovídá 

území, které je vymezeno v návrhu konceptu ÚP Turnov. Hodnocení vlivů této komunikace 

na hluk není řádně provedeno pro celu trasu jako celek. 

K části 1.2. Popis zájmového území namítáme, že nesouhlasíme s tím, že v hlukové expertíze 

je zájmové území SZOK „tvořeno polokruhem v úseku od křižovatky Palackého ke 

křižovatce s Žižkovou ulicí“, protože toto je pouze část trasy navrhované SZOK. Pokud má 

být provedeno řádné vyhodnocení vlivu stavby dopravní infrastruktury na hluk, je nutné 

vyhodnocovat celou trasu nově navržené komunikace a nelze tuto trasu hodnotit pouze z její 

části. Takové hodnocení postrádá smysl a je v rozporu s platnými právními předpisy. SZOK 
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vede z okružní křižovatky Sobotecká přes Koňský trh do ulice Palackého, její počátek není na 

křižovatce v ulici Palackého. 

b) V části 1.3. Zdůvodnění plánovaného záměru nesouhlasíme s tvrzením, že jedním z důvodů 

pro návrh SZOK je „ochrana městské zástavby před inundačním prouděním řeky Jizery“, 

protože výstavba silnic není navrhována za účelem ochrany území před povodní, ale za 

účelem řešení dopravních vazeb v území. 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly viz § 2 odst. 

1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Pozemní komunikace 

tedy nejsou stavbami, které jsou určeny k ochraně území před povodněmi. 

Důvodem pro návrh SZOK není řešení ochrany zástavby před inundačním prouděním Jizery. 

Navržená stavba SZOK je umístěna v inundačním území řeky Jizery, což je skutečnost, která 

je negativem pro jakoukoliv stavbu, natož liniovou stavbu dopravní infrastruktury. Každá 

stavba umístěná v inundačním území představuje zvýšení rizika povodňových škod. Snaha 

využít nově plánované SZOK i jako povodňové hráze byla nutnosti pro to, aby vůbec mohlo 

být s umístěním této stavby v inundačním území řeky Jizery uvažováno. 

c) V části „1.3. Zdůvodnění plánovaného záměru“ je tvrzeno, že vzrůstají intenzity dopravy 

v centru města, což neodpovídá skutečnosti. Z oficiálních výsledků sčítání dopravy 

provedeném Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2010 vyplývá, že např. v ulici Hluboká oproti 

roku 2005 došlo v roce 2010 k výraznému poklesu intenzit dopravy, a to o 6 075 vozidel 

denně, v ulici Palackého došlo k poklesu o 6 223 vozidel. Tyto skutečnosti zpracovatel 

hlukové expertizy neakceptuje. 

d) Vypočtené hodnoty intenzit dopravy v roce 2015 v případě nulové varianty i v případě 

realizace SZOK, uvedené v tabulkách v části 5.2. Intenzita dopravy jsou chybné, zakreslené, 

neodpovídají současnému vývoji dopravy ve městě Turnov, nekorespondují s aktuálními 

výsledky sčítání dopravy provedeném ŘSD v roce 2010. 

V této části hlukové expertízy jsou tabulky č. 2-5 s intenzitami dopravy na vybraných úsecích. 

V případě úseku označeného 5-3 ulice Žižkova je s podivem, že v roce 2009 byla zjištěna 

intenzita 827 voz/24 hod., po přepočítání intenzit dopravy dle roční dopravní průměrné 

intenzity RDPI, byla pro ulici Žižkova v roce 2009 spočítána intenzita dopravy 2 059 voz./24 

hod, pro rok 2015 a nulovou variantu byla vypočtena intenzita  2 437 voz/24 hod a v případě 

realizace SZOK byla vypočtena intenzita 2 187 voz./24 hod. 

K tomu namítáme, že údaj získaný ze sčítání dopravy, které si zpracovatel hlukové expertizy 

v ulici Žižkova v roce 2009 prováděl se od údaje, který byl získán přepočtením intenzit 

dopravy dle roční dopravní průměrné intenzity RDPI výrazně odlišuje a je téměř 2,5 x vyšší 

než údaj získaný sčítáním. Takto vysoký rozdíl mezi skutečně sečteným počtem vozidel 

a vypočteným počtem vozidel je nepřípustný a je dokladem chybného stanovení stávajících 

i předpokládaných intenzit dopravy v ulici Žižkova. 

Navíc je v roce 2015 v případě nulové varianty předpokládána intenzita dopravy v ulici 

Žižkova vyšší než po realizaci SZOK, což jsou údaje, které odporují logice, protože právě 

důvodem pro realizaci SZOK je převedení části dopravní zátěže z centra města mj. i do ulice 

Žižkova. Pokud tedy bude do ulice Žižkova vyúsťovat stavba této komunikace, tak zákonitě 

dojde i k navýšení intenzit dopravy v ulici Žižkova a dalších ulicích, které bezprostředně 

sousedí s navrženou trasou SZOK, a ze kterých bude možný výjezd z okružní křižovatky 

v ulici Žižkova. 

Oficiální sčítání dopravy provádí Ředitelství silnic a dálnic, které toto sčítání provádí od roku 

1980 vždy v roce, který končí na 0 nebo 5. V roce 2009 nebylo ŘSD provedeno žádné sčítání 

dopravy. Ulice Žižkova nebyla ani v jednom oficiálním sčítání dopravy v uplynulých 10 

letech prováděném ŘSD zahrnuta do sčítacích úseků, tedy nejsou k dispozici žádné podklady, 

na základě kterých by bylo možné posoudit a hodnotit vývoj dopravy v ulici Žižkova. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem  

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

14. V části „5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně 

plánovací dokumentace“ je hodnocení imisní zátěže, v případě SZOK, zřejmě doslovně 

převzato z Rozptylové studie, Mgr. Smetana, 2010, která ovšem není jako zdroj vůbec 

uvedena. K Rozptylové studii a tedy i k hodnocení imisní zátěže konceptu ÚP Turnov 

namítáme následující: 

a) V části 2.1 Popis a zdůvodnění navrženého řešení nesouhlasíme s tvrzením, že jedním 

z důvodů proč je navrhována SZOK je „ochrana městské zástavby před inundačním 

prouděním řeky Jizery“. Pozemní komunikace j dopravní cesta určená k užití silničními 

a jinými vozidly viz § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pozemní 

komunikace tedy nejsou stavbami, které jsou určeny k ochraně území před povodněmi. 

Důvodem pro návrh SZOK není řešení ochrany zástavby před inundačním prouděním Jizery. 

Navržená stavba SZOK j umístěna v inundačním území řeky Jizery, což je skutečnost, která je 

negativem pro jakoukoliv stavbu, natož liniovou stavbu dopravní infrastruktury. Každá stavba 

umístěná v inundačním území představuje zvýšení rizika povodňových škod. Snaha využít 

nově plánované severozápadní odlehčovací komunikaci i jako povodňové hráze byla nutností 

pro to, aby vůbec mohlo být s umístěním této stavby v inundačním území řeky Jizery 

uvažováno. 

b) V části 2.1. Popis a zdůvodnění navrženého řešení je tvrzeno, že vzrůstají intenzity dopravy 

v centru města, což neodpovídá skutečnosti. Z oficiálních výsledků sčítání dopravy 

provedeném Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2010 vyplývá, že např. v ulici Hluboká oproti 

roku 2005 došlo v roce 2010 k výraznému poklesu intenzit dopravy, a to o  6075 vozidel 

denně, v ulic Palackého došlo k poklesu o 6 223 vozidel. Tyto skutečnosti zpracovatel 

hlukové expertizy neakceptuje. 

c) Popis zájmového území SZOK, které je posuzováno v rozptylové studii neodpovídá území, 

které je vymezeno v návrhu Změny č. 13A ÚPNSÚ Turnov. Hodnocení vlivů této 

komunikace z hlediska imisní zátěže není řádně provedeno pro celou trasu jako celek. Takové 

hodnocení je v rozporu s právními předpisy. 

V části 2.2. Popis úseku odlehčovací komunikace je uvedeno, že v rozptylové studii je řešen 

pouze „ úsek nové komunikace od okružní křižovatky s Palackého ulici v km 0,230 do konce 

úseku v místě napojení na Husovu ulici (km 1,427)“ a není řešena celá trasa od jejího počátku. 

Pokud má být provedeno řádné vyhodnocení vlivu stavby dopravní infrastruktury na ovzduší, 

je nutné vyhodnocovat celou trasu nově navržené silnice a nelze tuto trasu hodnotit pouze 

z její části. Takové hodnocení postrádá smysl a je v rozporu s platnými právními předpisy. 

SZOK vede z okružní křižovatky Sobotecká přes Koňský trh do ulice Palackého, její počátek 

není na křižovatce v ulici Palackého. 

d) V části 2.3. Parametry komunikace jsou parametry navržené SZOK chybně uvedeny. 

Navržená SZOK není navrženo jako komunikace II. třídy, ale jako komunikace III. třídy. 

e) V části K 2.5. Intenzita dopravy jsou v tabulce „č. 1 Intenzity dopravy ve variantách V0 

a V1 (voz/24hod)“ převzaty veškeré údaje z hlukové expertizy, které jsou zkreslené, 

neodpovídají současnému vývoji dopravy ve městě Turnov a nekorespondují s aktuálními 

výsledky sčítání dopravy provedeném ŘSD v roce 2010. Namítáme, že byly použity výsledky 

sčítání dopravy 2009 provedeného v rámci měření hluku při zpracovávání hlukové expertízy, 

na kterou je také odkazováno. V hlukové expertize jsou uvedeny tabulky s intenzitami 

dopravy na vybraných úsecích. V případě úseku označeného 5-3 ulice Žižkova je s podivem, 
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že v roce 2009 byla zjištěna intenzita 827 voz/24 hod., po přepočítání intenzit dopravy dle 

roční dopravní průměrné intenzity RDPI, byla pro ulici Žižkova v roce 2009 spočítána 

intenzita dopravy 2 059 voz./24 hod., pro rok 2015 a nulovou variantu byla vypočtena 

intenzita 2 437 voz/ 24 hod a v případě realizace SZOK byla vypočtena intenzita 2 187 voz./ 

24 hod. 

K tomu namítáme, že údaj získaný ze sčítání dopravy v ulic Žižkova v roce 2009 se od údaje, 

který byl získán přepočtením intenzit dopravy dle roční dopravní průměrné intenzity RDPI 

výrazně odlišuje a je téměř 2,5 x vyšší než údaj získaný sčítáním. Takto vysoký rozdíl mezi 

skutečně sečteným počtem vozidel a vypočteným počtem vozidel je nepřípustný a je 

dokladem chybného stanovení stávajících i předpokládaných intenzit dopravy v ulici Žižkova. 

Navíc je v roce 2015 v případě nulové varianty předpokládána intenzita dopravy v ulici 

Žižkova vyšší než po realizaci SZOK, což jsou údaje, které odporují logice, protože právě 

důvodem pro realizaci SZOK je převedení části dopravní zátěže z centra města mj. i do ulice 

Žižkova. Pokud tedy bude do ulice Žižkova vyúsťovat stavba této komunikace, tak zákonitě 

dojde i k navýšení intenzit dopravy v ulici Žižkova a dalších ulicích, které bezprostředně 

sousedí s navrženou trasou SZOK, a ze kterých bude možný výjezd z okružní křižovatky 

v ulici Žižkova. 

Oficiální sčítání dopravy provádí Ředitelství silnic a dálnic, které toto sčítání provádí do roku 

1980 vždy v roce, který končí na 0 nebo 5. V roce 2009 nebylo ŘSD provedeno žádné sčítání 

dopravy. Sčítání dopravy bylo provedeno v roce 2005 a v roce 2010. Ulice Žižkova nebyla ani 

v jednom z těchto sčítání dopravy prováděném ŘSD zahrnuta do sčítacích úseků, tedy nejsou 

k dispozici žádné podklady, na základě kterých by bylo možné posoudit a hodnotit stávající 

a výhledové intenzity v ulici Žižkova. Z výsledků sčítání dopravy, provedeném ŘSD v roce 

2010 vyplynulo, že oproti stavu v roce 2005 došlo k výraznému poklesu intenzit dopravy 

v centru města Turnov zejména v Hluboké ulici. Například u ulice Hluboká je v případě 

nulové varianty v roce 2015 předpokládána intenzita dopravy 16 749 voz./24 hod. (součet 

osobních a těžkých vozidel) a v případě realizace SZOK je předpokládána intenzita dopravy 

13 138 voz./24 hod (osobní a těžká vozidla). Z výsledků sčítání dopravy v roce 2010 vyplývá, 

že v ulici Hluboká v roce 2010 projíždělo 12 062 vozidel/24 hod, což je o 1076 vozidel/24 

hod. menší intenzita dopravy, než jaká se v tabulce 1, předpokládá pro Hlubokou ulici 

v případě realizace SZOK. Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že intenzity dopravy v roce 

2010 byly v ulici Hluboká menší, než jaké se předpokládají v případě realizace severozápadní 

obslužné komunikace. SZOK tedy nemá vůbec žádné pozitivní vliv na zlepšení životního 

prostředí v ulici Hluboká. V tabulce č. 1 jsou u Sobotecké ulice uvedeny stejné intenzity 

dopravy v případě nulové varianty v případě realizace SZOK. S tímto nesouhlasíme, protože 

nově navržená stavba SZOK mj. předpokládá právě propojení Sobotecké ulice s Palackého 

ulicí přes Koňský trh, a tedy ulice Sobotecká bude nově zatížena dopravou z této SZOK. 

Navíc je vydáno stavební povolení na stavbu obchodního centra na Koňském trhu, které 

s sebou přinese podstatné zvýšení dopravních intenzit v centru města a zejména na plánované 

SZOK kde je, v místě obchodního centra, počítáno s intenzitou dopravy větší než 10 000 

vozidel/24 hod viz Technická studie Severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova 

zpracovaná firmou Atelier 4 s.r.o. 

f) Údaj ohledně plošného rozložení maximální hodinové koncentrace NO2 v případě realizace 

SZOK uvedený v izoliniových mapách pro ul. Žižkova je chybný a je v rozporu s údajem o 

plošném rozložení maximální roční koncentrace NO2 v této ulici. V ulici Žitkova je dle 

příslušné izoliniové mapy, v případě realizace SZOK, stejná úroveň plošného rozložení 

maximální hodinové koncentrace NO2 jako za současného stavu, s čímž nesouhlasíme, 

protože pokud bude do Žižkovy ulice přivedena nová komunikace, jejímž cílem je odlehčení 

centra města od dopravy, tak zákonitě se vzrůstem dopravní zátěže v této ulici musí vzrůst 

i hodinové koncentrace NO2 a jejich plošné rozložení. Skutečnost, že dojde k nárůstu 
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hodinové koncentrace NO2 v ulici Žižkova dokládá i údaj o roční průměrné koncentraci NO2, 

kde v případě realizace SZOK vzrostou v ulici Žižkova průměrné roční koncentrace NO2 

z 0,25µg/m3 na 0,5µg/m3, tedy dvojnásobně. Z logiky věci tedy vyplývá, že pokud dojde ke 

zdvojnásobení průměrných ročních koncentrací NO2, tak nemůžou průměrné hodinové 

koncentrace NO2 zůstat na stejné úrovni jako v současné době. 

g) V mapových podkladech vůbec není území ulice Žižkova včetně okolních ulic zahrnuto do 

hodnocení plošného rozložení průměrné roční koncentrace PM10 v případě nulové varianty 

a ani není zahrnuto do hodnocení plošného rozložení maximální denní koncentrace PM10. 

Požadujeme toto doplnit. Vliv SZOK na průměrné roční koncentrace PM10 v ulici Žižkova a 

okolních částech města Turnov vůbec nelze posoudit, protože nebyly vyhodnoceny průměrné 

roční koncentrace PM10 za současného stavu, tedy v případě nulové varianty. 

Požadujeme tedy doplnit hodnocení o vyhodnocení plošného rozložení průměrné roční imisní 

koncentrace PM10 v případě nulové varanty v lokalitě Žižkovy ulice i na celém dalším území 

města Turnov, které je dotčeného navrženou SZOK a není zahnuto v posuzování imisní zátěže 

viz výše uvedené připomínky ohledně vymezení zájmového území. Bez tohoto vyhodnocení 

není vůbec možné posoudit, jaký bude mít vybudovaní této komunikace vliv na roční 

koncentrace PM10 v porovnání se současným stavem, tedy nulovou variantou. 

Současně požadujeme doplnit údaje o plošném rozložení maximální denní koncentrace PM10 

v případě nulové varianty v ulici Žižkova a dalších částech města dotčených navrženou trasou 

SZOK. Je nepochopitelné, že tyto údaje nejsou obsahem hodnocení z hlediska plošného 

rozložení imisí. 

h) V části 6. Závěr nejsou vůbec zohledněny výsledky porovnání plošného rozložení imisních 

zátěží uvedené v části 5.2.1 Plošné rozložení imisních koncentrací a v izoliniových mapách, 

které jsou přílohou rozptylové studie, ze kterých vyplývá, že výstavba SZOK není z hlediska 

zlepšení kvality ovzduší v centru Turnova, zejména v ulici Hluboká, žádným významným 

přínosem. 

Z izoliniových map vplývá, že i po vybudování SZOK bude plošné rozložení maximální 

hodinové koncentrace NO2 v Hluboké ulici na stejné úrovni jako v případě nulové varianty, 

a to 25 µm/m3. Rovněž průměrné roční koncentrace PM10 v ulici Hluboká zůstanou po 

vybudování SZOK na stejné úrovni jako v případě nulové varianty, a to v hodnotě 0,8 µg/m3. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem  

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

15. V části 5.8. je v hodnocení vlivů na veřejné zdraví s tvrzením, že jedním z důvodů, proč je 

navrhována SZOK odkazováno na zpracované hodnocení autorizovanou osobou, čímže je 

zřejmě míněno Posouzení vlivu na veřejné zdraví a hodnocení zdravotních rizik, Beryl spol. 

s.r.o., které jako zdroj není vůbec uvedeno. K posouzení zpracovanému firmou Beryl spol. 

s.r.o. a tedy i k hodnocení vlivu konceptu ÚP Turnov na veřejné zdraví v části týkající se 

SZOK namítáme následující: 

a) V části 2.1 Charakteristika území nesouhlasíme s tvrzením, že jedním z důvodů, proč je 

navrhována SZOK  je „ochrana městské zástavby před inundačním prouděním řeky Jizery“, 

protože výstavba silnic není navrhována za účelem ochrany území před povodní, ale za 

účelem řešení dopravních vazeb v území. 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly viz § 2 odst. 

1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pozemní komunikace tedy nejsou 

stavbami, které jsou určeny k ochraně území před povodněmi. Důvodem pro návrh SZOK 
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není řešení ochrany zástavby před inundačním prouděním Jizery. Navržená stavba SZOK je 

umístěna v inundačním území řeky Jizery, což je skutečnost, která je negativem pro 

jakoukoliv stavbu, natož liniovou stavbu dopravní infrastruktury. Každá stavby umístěná 

v inundačním území představuje zvýšení rizika povodňových škod. Snaha využít nově 

plánované SZOK i jako povodňové hráze byla nutností pro to, aby vůbec mohlo být 

s umístěním této stavby v inundačním území řeky Jizery uvažováno. Výše citované tvrzení je 

tedy zcela účelové. 

b) V části 2.1 Charakteristika území je tvrzeno, že vzrůstající intenzity dopravy v centru 

města, což neodpovídá skutečnosti. 

Z oficiálních výsledků sčítání dopravy provedením Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2010 

vyplývá, že např. v ulici Hluboká oproti roku 2005 došlo v roce 2010 k výraznému poklesu 

intenzit dopravy, a to o 6 075 vozidel denně, v ulici Palackého došlo k poklesu o 6 223 

vozidel. Tyto skutečnosti zpracovatel hlukové expertizy neakceptuje. 

c) V části 2.1. jsou chybně uvedeny parametry navržené SZOK. K uvedeným parametrům 

komunikace namítáme, že navržená SZOK není navrženo jako komunikace II. třídy, ale jako 

komunikace III. třídy. 

d) V části 2.2 Údaje o populaci zcela chybí textová část, která by vysvětlovala tuto části 

posouzení. Navíc rozsah ulic a počet obyvatel zařazených do hodnocení vlivu na veřejné 

zdraví a hodnocení zdravotních rizik je velice zúžený a vůbec neodpovídá ulicím a počtu 

obyvatel, které budou zasaženy celou navrženou trasou SZOK. 

Namítáme, že nesouhlasíme se způsobem, jakým byl stanoven počet obyvatel v okolí záměru. 

Z této části dokumentace vůbec není zřejmé, na základě jakých kritérií, a úvah byl 

zpracovatelem posouzení vlivu na veřejné zdraví určen okruh ulic, jejichž obyvatelé jsou 

považováni za obyvatele v okolí záměru. Navíc tento záměr není nijak specifikován a lze jen 

odhadovat, že měl zpracovatel posouzení na mysli záměr SZOK. SZOK je navržena od 

okružní křižovatky v ulici Sobotecká přes Koňský trh, Palackého ulici a je zakončena okružní 

křižovatkou v ulici Žižkova. Do hodnocení počtu obyvatel ovlivněných tímto záměrem je tedy 

nutné počítat obyvatele ulice Sobotecká, Koňského trhu, ul. Palackého a dalších ulic, které 

budou vlivy z této nově navržené komunikace ovlivněni, např. ulice Koněvova, Zborovská, 

Konělupy, Rokycanova, Komenského, atd. Je naprosto nepochopitelné, jak mohl zpracovat do 

hodnocení vlivu na veřejné zdraví nezahrnout obyvatele ulic, přes které bude procházet nebo 

které budou přímo přiléhat k navržené SZOK. 

e) V části 5. Hodnocení expozice není provedeno vyhodnocení expozice v celé navržené trase 

SZOK. Takové hodnocení postrádá smysl a je v rozporu s platnými právními předpisy. 

Hodnocení expozice je prováděno pouze na část nově navržené odlehčovací komunikace, a to 

od křižovatky ul. Palackého do ulice Žižkova. Stavba této komunikace je projednávána jako 

celek a také musí být jako celek posuzována, hodnocení pouze části navržené komunikace je 

v rozporu s planými právními předpisy. SZOK vede z okružní křižovatky Sobotecká přes 

Koňský trh do ulice Palackého, její počátek není na křižovatce v ulici Palackého. 

f) Tvrzení o tom, že i „Rizika byla hodnocena pro exponované osoby žijící v objektech 

nejblíže záměru anebo pro osoby často se vyskytující v okolí záměru“ uvedené v části „7. 

Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší“ se nezakládá na pravdě a neodpovídá způsobu 

provedeného hodnocení expozice. 

Jak namítáme i výše, záměr  SZOK nebyl posouzen z hlediska vlivu na veřejné zdraví 

a zdravotních rizik v celé trase, ale byla hodnocena pouze část navržené komunikace od ulice 

Palackého až po ulici Žižkova. Navíc rozsah ulic a počet obyvatel zařazených do hodnocení 

vlivu na veřejné zdraví a hodnocení zdravotních rizik je velice zúžený a vůbec neodpovídá 

ulicím a počtu obyvatel, které budou zasaženy celou navrženou trasou SZOK viz námitka č. 

16. Nebyla tedy vyhodnocena rizika pro všechny exponované osoby žijící v objektech 

nejblíže záměru ani pro všechny osoby často se vyskytující v okolí záměru. 
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g) Tvrzení, že „Bylo zjištěno, že v části záměru dojde k statisticky nevýznamnému až 

významnému snížení zdravotních rizik souvisejících s akutní a chronickou expozicí NO2“ 

uvedené části „7. Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší“ se nezakládá na pravdě 

a neodpovídá výstupům z provedeného hodnocení expozice. 

Žádné významné snížení zdravotních rizik souvisejících s akutní a chronickou expozicí NO2 

nebylo ve vyhodnocení prokázáno. V závěru hodnocení zdravotních rizik způsobených 

expozicí NO2 je uvedeno, že v ulicích Palackého, Hluboká a 5. Května – západ dojde 

zprovozněním záměru k malému až nepatrnému snížení imisních příspěvků NO2. 

h) V části 8.2 Charakterizace rizika – vztahy expozice je vymezeno zájmové území, které 

nezahrnuje celou trasu navrhované SZOK. Takové hodnocení je v rozporu s právními 

předpisy a postrádá význam. 

Pokud má být provedeno řádné vyhodnocení vlivu navržené SZOK na veřejné zdraví, a mají 

být vyhodnocena zdravotní rizika, je nutné vyhodnocovat celou trasu nově navržené silnice 

a nelze tuto trasu hodnotit pouze z její části. Takové hodnocení postrádá smysl a je v rozporu 

s planými právními předpisy. SZOK vede z okružní křižovatky Sobotecká přes Koňský trh do 

ulice Palackého, její počátek není na křižovatce v ulici Palackého. 

i) V části 8.2 Charakterizace rizika – vztahy expozice a účinku k stati „Stávající akustická 

situace v lokalitě“ uplatňujeme shodné námitky, jako uplatňujeme k Hlukové expertize. 

Veškeré údaje uvedené v stati „Stávající akustická situace v lokalitě“ jsou převzaty z Hlukové 

expertizy, proto k těmto údajům uplatňujeme obsahově shodné námitky, jako jsme uplatnily 

k části Hluková expertiza. 

j) Uvedené odborné předpoklady o počtu obyvatel ohrožených hlukem ve variantách I-III 

uvedené v části „8.2.1 Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní 

charakterizaci rizika“ neodpovídají skutečnému počtu obyvatel ohrožených hlukem v celé 

trase navržené SZOK. 

Nesouhlasíme s údaji o počtu obyvatel ohrožených hlukem, protože hodnocení navržené 

SZOK není provedeno v celé její trase, od okružní křižovatky v ulici Sobotecká do ulice 

Žižkova. Do hodnocení počtu obyvatel ovlivněných tímto záměrem je tedy nutné počítat 

obyvatele ulice Sobotecká, Koňského trhu a dalších ulic, kteří budou vlivy z této nově 

navržené komunikace ovlivněni, např. ulice Koněvova, Zborovská, Konělupy, Rokycanova, 

Komenského, atd. Je naprosto nepochopitelné, jak mohl zpracovat do hodnocení vlivu na 

hluku nezahrnout obyvatele ulic, přes které bude procházet nebo které budou přímo přiléhat 

k navržené SZOK. 

k) Údaje uvedené v části „8.2.2 Vztahy expozice a účinku pro kvalitativní charakterizaci 

rizika hluku“ v tabulce „Počet a procento obyvatel obtěžovaných a rušených hlukem 

z dopravy“ neodpovídají skutečnému počtu obyvatel ohrožených hlukem z celé trasy 

navržené SZOK. Závěry vyvozené z těchto údajů jsou tedy nepřesné a neobjektivní. 

Nesouhlasíme s údaji o počtu a procentu obyvatel ohrožených hlukem, protože hodnocení 

navržené SZOK není provedeno v celé její trase, od okružní křižovatky v ulici Sobotecká do 

ulice Žižkova. Do hodnocení počtu obyvatel ovlivněných tímto záměrem je tedy nutné počítat 

obyvatele ulice Sobotecká, Koňského trhu a dalších ulic, kteří budou vlivy z této nově 

navržené komunikace ovlivněni, např. ulice Koněvova, Zborovská, Konělupy, Rokycanova, 

Komenského, atd. Je naprosto nepochopitelné, jak mohl zpracovat do hodnocení vlivu na 

hluku nezahrnout obyvatele ulic, přes které bude procházet nebo které budou přímo přiléhat 

k navržené SZOK. 

Z výše uvedených důvodů tedy nelze ani akceptovat údaje uvedené v tabulce a závěry, které 

jsou na podkladě této tabulky v textové části obsaženy. 

Sám zpracovatel hodnocení zdravotních rizik uvádí, v části 8.3 Analýza že „Další nejistota 

vychází z přesné neznalosti počtu exponovaných osob“, což je neomluvitelným a velmi 

podstatným nedostatkem celého hodnocení zdravotních rizik plánovaného záměru SZOK, což 
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mj. i namítáme výše. Zpracovatel hodnocení zdravotních rizik byl povinen hodnotit zdravotní 

rizika v celé plánované trase SZOK a z dostupných údajů, které má k dispozici město Turnov 

např. z evidence obyvatel, nebyl problém zjistit počty obyvatel v jednotlivých ulicích. Tento 

nedostatek hodnocení zdravotních rizik nelze zhojit pouhým konstatováním, že zpracovatel 

neznal počet exponovaných osob. 

l) V části „8.4 Závěr k hodnocení hluku“ je u hodnocení varianty III. mj. uvedeno, že v ulici 

Hluboká bude denní i noční limit hladin hluku dodržen, což se nezakládá na pravdě a je 

v rozporu s hlukovou expertizou. 

Závěr uvedený u varianty III., tedy varianty kdy dojde k realizaci SZOK, že mj. v ulici 

Hluboká bude denní i noční limit hladin hluku dodržen se nezakládá na pravdě a je v rozporu 

s hlukovou expertizou, z jejichž podkladů a závěrů vycházelo hodnocení zdravotních rizik. 

V lokalitě komunikace Hluboká je hygienický limit 70/60 dB pro denní i noční dobu i při 

realizaci SZOK překračován. Z uvedeného důvodu tedy nelze ani akceptovat tvrzení uvedené 

v bodě 4 závěru, kde je uvedeno, že posuzovaným záměrem dojde ke snížení akustické 

situace v chráněném venkovním prostoru okolních obytných zástaveb mj. v ulic Hluboká. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem  

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

16. Vůbec nebylo provedeno vyhodnocení vlivu dopravních staveb navržených v konceptu 

ÚP Turnov na vodu, a to zejména z hlediska ohrožení kvality a jakosti povrchových 

a podzemních vod a z hlediska povodňového rizika. Toto hodnocení je nutné doplnit, protože 

například SZOK je navržena v inundačním území Jizery. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP 

Turnov na vodu je povinnou součástí vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

viz § 19 odst. 2 stavebního zákona a bod č. 5 přílohy ke stavebnímu zákonu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem  

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

17. Vůbec nebylo provedeno vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Turnov na klima, přestože toto 

hodnocení je povinnou součástí vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí viz § 

19 odst. 2 stavebního zákona a bod č. 5 přílohy ke stavebnímu zákonu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

18. Z hlediska vlivu na krajinný ráz vůbec nebyly vyhodnoceny záměry týkající se dopravní 

infrastruktury, přestože právě liniové stavby představují významný zásah do stávajícího 

krajinného rázu. Vyhodnocení vlivu navrhovaných variant územně plánovací dokumentace na 

krajinný ráz je obligatorní náležitostí hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území viz § 19 

odst. 2 stavebního zákona a bod č. 5 přílohy ke stavebnímu zákonu. 
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Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

19. Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, zvláště chráněná území, ÚSES a 

ekosystémy byly vyhodnoceny naprosto nedostatečně. Nelze hodnocení odbýt konstatováním, 

že „Vlivy na flóru a faunu jsou spojeny zejména se záborem ZPF. Z tohoto důvodu je 

doporučeno před zahájením realizace zemních prací zejména u trvalých travních porostů, 

případně dlouhodobě ladem ležících ploch orné půdy zajistit odborný průzkum možného 

výskytu zvláště chráněných druhů flóry a fauny“. Právě již ve fázi zpracování územního plánu 

je nutné posoudit, zda nejsou rozvojové záměry navrhovány v území, kde je výskyt zvláště 

chráněných druhů flóry a fauny a zda je lze vůbec realizovat. Toto je také smyslem hodnocení 

vlivu záměrů obsažených v konceptu ÚP. 

Vlivy na faunu a flóru nejsou spojeny pouze se záborem ZPF, ale i s vlastním užíváním 

nevržené stavby. Každý záměr má vliv na faunu a flóru, a to nejen při výstavbě, ale i při 

vlastním provozu. Příkladem takového záměru jsou právě stavby dopravní infrastruktury. 

Pozemní komunikace mají negativní vliv na ovzduší, klima, jsou zdrojem vibrací, hluku, 

světelného znečištění, což ve svém důsledku negativně ovlivňuje i faunu a flóru v okolí těchto 

komunikací. 

Předložené hodnocení se vůbec nezabývá vyhodnocením vlivu záměrů týkajících se dopravní 

infrastruktury ne biologickou rozmanitost , faunu a flóru. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

20. Vůbec nebylo provedeno vyhodnocení vlivů navržených staveb dopravní infrastruktury na 

hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

21. Ve vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Turnov na životní prostředí nebylo vůbec provedeno 

hodnocení vlivů tak, aby byly rozlišeny vlivy sekundární, synergické, kumulativní, 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, trvalé a přechodné, kladné a záporné tak, jak ukládá 

§ 19 odst. 2 stavebního zákona a bod č. 5 přílohy ke stavebnímu zákonu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 
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zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

22. V části 5.10. Závěr se zpracovatel posouzení zabývá pouze hodnocením podnikatelských 

aktivit, které ale nejsou v celém hodnocení vlivů na životní prostředí specifikovány tak, aby 

bylo zřejmé, které konkrétní podnikatelské aktivity zpracovatel posouzení vyhodnocoval. 

Ohledně navržených staveb dopravní infrastruktury vůbec nejsou vyvozeny žádné závěry, 

přestože se jedná o záměry s největší rozlohou a dopadem na největší počet obyvatel. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

23. Část 6 vyhodnocení měla obsahovat „porovnání zjištěných nebo předpokládaných 

kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení“ 

a „srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení“. Zpracovatel 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí v této části vůbec neporovnával žádné zjištěné ani 

předpokládané vlivy navržené SZOK a veškeré její hodnocení doslova odbyl jedinou větou, a 

to, že „SZ sběrná komunikace a veškeré její trasy komunikace II/283, zůstává v obou 

variantách beze změn“. Z této věty není vůbec zřejmé, jaké dvě varianty má zpracovatel na 

mysli, když SZOK je navržena invariantně a navíc tato komunikace nemá být součástí trasy 

komunikace II/283, ale má se stát součástí komunikace III/2831. 

V této části vyhodnocení vlivů na životní prostředí není uveden žádný srozumitelný popis 

použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení, tak jak vyžaduje § 19 odst. 2 stavebního 

zákona a bod 6, jeho přílohy. Zpracovatel vyhodnocení pouze uvedl, že „bylo použito 

slovního hodnocení na základě zkušeností a obdobných záměrů bez zvláštních postupů 

a výpočtových metod“, což svědčí o minimální pozornosti, kterou zpracovatel hodnocení 

vlivů konceptu ÚP Turnov na životní prostředí věnoval. Celé hodnocení je z převážné části 

pouhým opsáním údajů uvedených v textové části konceptu ÚP a jeho odůvodnění bez toho, 

že by vůbec bylo nějaké hodnocení prováděno. 

Navíc, jak výše namítáme, u jednotlivých složek životního prostředí se vůbec nedá hovořit ani 

o jakémkoliv slovním hodnocení, protože zpracovatel žádné vlivy nevyhodnocuje co do jejich 

četnosti výskytu, míry závažnosti, vzájemného spolupůsobení atd. Není jasné, na jaké své 

zkušenosti se zpracovatel hodnocení odvolává. Každé město je svoji polohou, charakterem 

zástavby, kvalitami životního prostředí a rozvojovými předpoklady naprosto jedinečným 

subjektem, a proto je nutné hodnocení vlivů územně plánovací dokumentace provádět právě 

s přihlédnutím k této jedinečnosti a neopakovatelnosti. 

Zpracovatel uvádí, že pouze u SZOK bylo použito výpočtových metod a modelování situace 

ze zpracované hlukové a rozptylové studie. I z tohoto konstatování je zcela evidentní, že 

zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí vůbec žádné hodnocení neprováděl, pouze 

pokud našel hodnocení někoho jiného tak jej doslova opsal a složkami životního prostředí, 

které někdo jiný před ním nikdy nevyhodnocoval, a se nezabýval. Hodnocení vlivu SZOK na 

ostatní složky životního prostředí není provedeno vůbec. 

Takový přístup nelze akceptovat a považovat za řádné vyhodnocení vlivů územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí tak, jak ukládá stavební zákon. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 
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Proces, rozsah i náplň hodnocení SEA se povinně řídí legislativními předpisy k nim se 

vztahujících, tj. konkrétně zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tzn., že se při realizaci 

těchto hodnocení postupuje striktně v intencích těchto legislativních předpisů.  

V případě SZOK Turnova se z hlediska posuzování jejích vlivů na ŽP a udržitelný 

rozvoj se jedná o koncepční dokument, nikoliv o posuzování konkrétního záměru se 

známými vyprojektovanými parametry či s konkrétními aktuálně monitorovanými daty 

lokality či lokalit, v nichž se záměr navrhuje k realizaci. Tzn., že se nejedná o známější 

proces, tj. o proces EIA (Environment Impact Assessment), který se používá častěji, a to 

již u konkrétních investičních záměrů, ale zde se jedná o proces SEA (Strategy 

Environment Assessment) používaný u koncepčních dokumentů. Je nutné vnímat rozdíl 

mezi těmito procesy a to během všech fází pořizování koncepčního dokumentu, tzn. i ve 

fázi vypořádání připomínek.  

Někteří účastníci procesu pořizování koncepcí, nevnímají rozdíl mezi náplní hodnocení 

v rámci procesů EIA a SEA.  Proto je vhodné na tomto místě upozornit, že v procesu 

hodnocení koncepcí nebývají k dispozici konkrétní detaily ověřené aktuálním 

monitoringem pro investiční záměry v koncepcích zmiňovaných. Nad rámec procesu 

pořizování koncepce je chtít po pořizovateli koncepce detailní údaje a monitoring 

doplňovat. Pokud však pořizovatel na základě svých vlastních potřeb či požadavků 

orgánů státní správy nebo veřejnosti zajistí do upřesnění požadovaných dat, je nutné 

k těmto datům přistupovat coby k pomocným faktům sloužícím při následném 

rozhodování, zda je z hlediska koncepčního řešení (zde konkrétně z hlediska potřeb 

řešení dopravních problémů na území města Turnova) návrh vhodný. Nikdy se však 

nejedná o stoprocentně přesná data a údaje. Vstupní fakta a parametry uváděná v rámci 

procesu SEA mívají totiž charakter základních koncepčních strategicko plánovacích 

údajů a informací, nikoliv však charakter detailů a monitoringem ověřených či 

zpřesněných dat. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

24. Namítáme, že v bodě 4. Zatížení životního prostředí postrádáme u výčtu příležitosti 

zmínku o podpoře veřejné hromadné dopravy osoby a tím snížení dopravní zátěže ve městě 

způsobené individuální dopravou, protože pouze toto je účinným řešením. Výstavba nových 

komunikací, které budou odvádět dopravu z centra města do jiných, dosud nezatížených 

lokalit je pouze přesouvání problému na jiné místo, nikoliv jeho řešení. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Veřejná doprava Turnova je zahrnuta do 

Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Turnov byl vždy významným 

železničním uzlem. V současné době je osobní dálková doprava zajišťována rychlíky na 

trase Pardubice – Liberec a Praha - Tanvald, místní doprava osobními vlaky ve směrech 

Liberec, Mladá Boleslav, Jičín a Stará Paka (Nová Paka). 

Veřejnou autobusovou dopravu v Turnově a okolí zajišťuje společnost BusLine, a.s. 

Semily, která provozuje dvě autobusové linky MHD Turnov (675001, 675002), další 

dvě linky (670100, 670111), nepatřící do systému MHD, zajišťují spojení s nejbližším 

okolím. 

Úroveň veřejné dopravy je, tak jako v celé ČR ovlivňována rostoucím podílem 

individuální automobilové dopravy, který snižuje poptávku a tím zhoršuje podmínky 
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pro ekonomicky únosnou veřejnou dopravu. Pro žádoucí opětné posílení veřejné 

dopravy na úkor individuální nemá územní plán nástroje. Zlepšení přineslo vybudování 

nového dopravního terminálu pro autobusy městské, příměstské i dálkové dopravy 

v prostoru před nádražím ČD v ulici U Nádraží. Další opatření ke zdokonalení veřejné 

dopravy musí být organizačního a ekonomického charakteru a nejsou tedy obsahem 

územního plánu. 

 

25. V bodě 5. Ochrana přírody a krajiny je jako hrozba uvedena mj. nadměrná fragmentace 

území v důsledku rozsáhlých liniových staveb dopravní infrastruktury, a přesto se závěry 

uvedené pod tabulkou v bodě 5 vůbec nezabývají vyhodnocením vlivu nových staveb 

dopravní infrastruktury navržených v konceptu ÚP Turnov na stav a vývoj přírody a krajiny. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

26. V bodě 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura chybí uvést jako příležitost zajištění 

kvalitní městské hromadné přepravy osob a tím snížit dopravní zátěž ve městě. 

Nesouhlasíme se závěrem, že „Koncept ÚP variantně řeší systém dopravy na území města. 

Přihlíží k výsledkům dosud zpracovaných dopravních studií a posouzení možných variant 

řešení z hlediska dopadů na životní prostředí. Poskytuje kvalifikované argumenty pro výběr 

nejvhodnější varianty řešen“. Koncept ÚP neřeší variantně systém dopravy na území města, 

protože SZOK je navržena invariantně ani neposkytuje kvalifikované argumenty pro výběr 

nejvhodnější varianty řešení, jak dokládají naše námitky uvedené výše k posouzení vlivů 

konceptu ÚP na životní prostředí. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Řešení SZOK bylo prověřeno 

projednaným konceptem ÚP a dalšími zpracovanými územně plánovacími 

dokumentacemi a podklady: 

Regulační plán č.3 – centrum města Turnova, SAUL s.r.o. Liberec 07/2006, 

Dopravně inženýrské posouzení okružního dopravního systému v centru Turnova, 

CityPlan spol. s r.o., 01/ 2005, 

Dopravně inženýrské posouzení okružního dopravního systému v centru Turnova, 

CityPlan spol. s r.o., 03/2005, 

Dopravně inženýrské posouzení severozápadní odlehčovací komunikace centra 

Turnova, CityPlan spol. s r.o., 09/2006, 

Technická studie Severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova, Atelier 4 

s.r.o. Jablonec nad Nisou 04/2008,  

Změna č.13A ÚPNSÚ Turnov, SAUL s.r.o. Liberec 10/2012, 

Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov PUDIS a.s. Praha 03/2013. 

SZOK je v návrhu ÚP vedena jako územní rezerva a proto není v souladu s metodikou 

v dokumentaci SEA hodnocena. Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho 

vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským 

úřadem jako příslušným orgánem  dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez 

stanovení doplňujících podmínek. 

 

27. V bodě 8. Bydlení je jako hrozba zařazeno posilování dopravních funkcí města a s tím 

spojený negativní dopad na atraktivitu bydlení. Přestože jsou v konceptu ÚP Turnov navrženy 
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nové stavby dopravní infrastruktury, které se přímo dotýkají ploch určených k bydlení např. 

SZOK, tak se vyhodnocení konceptu ÚP Turnov z hlediska vlivu na bydlení uvedené pod 

tabulkou s těmito návrhy nevypořádává. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem  

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

K části D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb v území. 

 

28. V tabulce D.I. chybí uvedení hrozby Zavlékání dopravní zátěže do obytných částí města 

s dosud dochovaných kvalitním životním prostředím a k eliminaci této hrozby požadujeme 

doplnit Zákaz umisťování nových staveb dopravní infrastruktury a výrobních ploch 

v obytných částech města. 

V konceptu ÚP navržený záměr SZOK je reálnou hrozbou pro obytné části města Turnov, 

zejména ulice Žižkova a k ní přilehlé ulice. V důsledku této SZOK hrozí i úbytek 

obyvatelstva, který je mj. v této tabulce D.I. také jako jedna z hrozeb uveden. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva, a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci Vyhodnocení vlivů 

ÚP na trvale udržitelný rozvoj území hodnocena. 

 

29. V tabulce D.II. je jako slabá stránka uvedeno, že „rostoucí dopravní zátěž na průtahu 

městem zvyšuje hladinu hluku a imisní zátěž“. K tomuto tvrzení namítáme, že z výsledků 

sčítání dopravy provedeném ŘSD v roce 2010 jednoznačně vyplynulo, že dopravní zátěž 

v centru města v ulici Hluboká se oproti roku 2005 snížila, a to o 6 075 vozidel denně, v ulici 

Palackého došlo k poklesu o 6 223 vozidel denně. Nedochází tedy k uváděnému růstu 

dopravní zátěže. 

Jako posílení výše citované slabé stránky je uvedeno, že v konceptu nejsou v blízkosti nově 

navrhovaných dopravních koridorů navrhovány plochy pro bydlení. K tomu namítáme, že je 

sice pravda, že v blízkosti např. navržené trasy SZOK nejsou nově navrhovány plochy 

bydlení, ale zpracovatel hodnocení se opomněl zabývat tím, že tato trasa vede přímo přes 

stávající plochy bydlení např. náš pozemek p.č. 837/1 v k.ú. Turnov. Ochrana ploch pro 

bydlení před negativními vlivy dopravy musí být zajištěna jak pro plochy stávající, tak pro 

plochy nově navrhované. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci Vyhodnocení vlivů 

ÚP na trvale udržitelný rozvoj území hodnocena. 

  

30. V části „D. IV Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území“ je v odstavci „Vliv vymezení 

zastavitelných ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability 

a územních rezerv na hodnoty území“ uvedeno, že „při zpracování podrobné dokumentace 

vzniká dostatek prostoru v rámci vymezených ploch a koridorů pro vyhledání optimálního 

průběhu trasy dopravní nebo technické infrastruktury“. S tímto tvrzením nesouhlasíme, 

protože pokud je v územním plánu schválen koridor dopravní infrastruktury, tak podrobně 

rozpracovaná dokumentace např. pro fázi územního řízení už pouze tento koridor 
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rozpracovává ve vztahu k přesnému umístění jednotlivých částí stavby dopravní 

infrastruktury na konkrétní pozemky. Pokud je pro stavbu dopravní infrastruktury v územním 

plánu vybrán nevhodný koridor, nelze jej již v žádné další fázi přípravy stavby změnit. Při 

zpracování podrobné dokumentace tedy nevzniká dostatek prostoru pro vyhledání optimální 

trasy dopravní infrastruktury. Při navrhování staveb dopravní infrastruktury je prvotním 

nezbytným krokem nalézt optimální koridor a potom jako krok druhý v jeho rámci umístit 

přesnou trasu komunikace. V nevhodně vymezeném koridoru nelze najít optimální trasu. 

V návrhu konceptu ÚP Turnov vůbec nejsou šířkové koridory dopravních staveb vymezeny. 

Např. v konceptu navržený koridor pro severozápadní odlehčovací komunikaci není ve 

skutečnosti koridorem, ale jedná se o přesně vymezenou trasu této komunikace, kterou již 

nebude možné v žádné další podrobnější fázi např. v územním řízení měnit, protože k tomu 

nejsou v území prostorové možnosti. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci Vyhodnocení vlivů 

ÚP na trvale udržitelný rozvoj území hodnocena. 

  

31. V části „F.I. vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje“ je v odstavci věnovanému vlivům 

územního plánu na životní prostředí uvedeno jako významné negativum zábory ZPF pro 

rozšíření ploch bydlení, podnikání a ÚSES, protože nejvýznamnější zábory ZPF představují 

zejména stavby dopravní infrastruktury. Zpracovatel vyhodnocení vlivů v souvislosti 

s dopravní infrastrukturou a jejím vlivem na zábory ZPF uvádí, že zábor pro plochy dopravní 

infrastruktury „je nutno považovat za ústupek pro zajištění udržitelného rozvoje území a 

eliminaci vyváženého stavu v oblasti sociální soudržnosti obyvatel a hospodářského rozvoje 

města a širšího regionu, ve kterém se město nachází“. Toto tvrzení nemá oporu v žádné části 

vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Turnov na udržitelný rozvoj, kde vůbec není zmiňováno, že 

by v Turnově byl, z důvodu nedostatečné dopravní infrastruktury, problémem nevyvážený 

stav v oblasti sociální soudržnosti obyvatel a hospodářského rozvoje města a širšího regionu. 

Pokud zpracovatel vyhodnocení vlivů takový problém vnímá, tak by měla také definovat 

v čem spočívá, navrhnout jeho řešení a zejména konkrétně uvést, jak právě výstavba dopravní 

infrastruktury k řešení tohoto problému přispěje, a to např. SZOK. 

Vůbec v této části vyhodnocení nejsou, krom záborů ZPF, zmíněny žádné další negativní 

vlivy staveb dopravní infrastruktury navržených v konceptu ÚP Turnov na životní prostředí. 

Naopak je konstatováno, že „Jiné negativní vlivy na životní prostředí řešením ÚP nebyly 

shledány a z posouzení vyplývá, že jsou zanedbatelné a v území řešitelné“. S tímto nelze 

souhlasit, protože stavby dopravní infrastruktury nejsou stavbami, které by měly pouze 

pozitivní vliv na životní prostředí, ale naopak se jedná o stavby, které vždy významnou měrou 

přispívají k znehodnocování a poškozování životního prostředí v místě, kudy procházejí. 

Příkladem je návrh SZOK, která sice v centru města, byť nevýznamně, přispěje k mírnému 

snížení imisní zátěže, ale oproti tomu do míst, kde nebyly emise a hluk problémem nově tuto 

zátěž přinese. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci Vyhodnocení vlivů 

ÚP na trvale udržitelný rozvoj území hodnocena. 

 

32. V části „F. II. Shrnutí přínosu konceptu územního plánu“ je uvedeno, že s ohledem na 

funkci města ve struktuře osídlení a přírodní podmínky je předpokladem udržitelnosti rozvoje 
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řešeného území mj. posílení obytné a rekreační funkce města, při minimalizaci dopadů 

v oblasti životního prostředí, zejména negativních vlivů dopravy. K tomu namítáme, že návrh 

SZOK tedy není návrh konceptu územního plánu Turnov přínosem. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. SZOK je v návrhu ÚP vedena jako 

územní rezerva, a proto není v souladu s metodikou v dokumentaci Vyhodnocení vlivů 

ÚP na trvale udržitelný rozvoj území hodnocena. 

 

33. Na základě všech uvedených námitek požadujeme přepracování vyhodnocení vlivů 

konceptu ÚP Turnov na udržitelný rozvoj, zejména v části týkající se vlivů na životní 

prostředí. Dále požadujeme dopracování konceptu ve smyslu výše uvedených námitek a o 

doplnění návrhu dalších variant vedení SZOK. Požadujeme vypustit z návrhu konceptu trasu 

SZOK procházející přes náš pozemek č. 837/1 v k.ú. Turnov. Koncept ÚP Turnov tak, jak byl 

předložen, nesplňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. V konceptu ÚP Turnov byla vymezená 

návrhová plocha pro dopravní infrastrukturu silniční DS-Z 147 převzatá z platného 

ÚPSÚ Turnov. V návrhu ÚP je jako návrhová plocha vymezena vodohospodářská 

plocha W-Z 432 (protipovodňový val v lokalitě Na Lukách v trase SZOK). Návrhová 

plocha DS-Z 147 byla v návrhu ÚP vyřazena a nahrazena územní rezervou ÚR 7 pro 

koridor dopravní infrastruktury, který již nevede přes lokalitu Koňský trh, ale začíná 

v Palackého ulici u autobusového nádraží a vede do Žižkovy ulice. ÚP neřeší SZOK 

jako obchvatovou trasu přes bytovou zónu Hruštice pro krajskou silnici II/283. Změna 

územní rezervy na návrhovou plochu je možná změnou územního plánu.  

 SZOK je v návrhu ÚP vedena jako územní rezerva a proto není v souladu s metodikou 

v dokumentaci Vyhodnocení vlivů ÚP na trvale udržitelný rozvoj území hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem  

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 50 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu ÚP Turnov bylo vydáno dne 

12.9.2013 pod čj. OÚPSŘ 154/2009/OÚP Krajský úřad  neuplatňuje k Návrhu ÚP 

Turnov stanovisko obsahující požadavky na jeho úpravu a na základě výše uvedeného 

posouzení souhlasí s předloženým Návrhem ÚP Turnov a potvrzuje, že lze zahájit řízení 

o vydání návrhu územního plánu. 

 

Námitka č. N.16  

Podal: xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 99105/11, 187513/13, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 187509/13 

Námitka uplatněná jak ke konceptu ÚP, tak z důvodu nevyhovění uplatněna opět k návrhu ÚP 

obsahovala požadavek pro pozemek p.č. 2972/2 v k.ú. Turnov plochu s funkčním využitím 

bydlení venkovské (BV). Tak, jako je řešen navazující pozemek p.č. 2972/1 v k.ú. Turnov. 

Odůvodnění: Na uvedeném pozemku je plánovaná výstavba jednogeneračního rodinného 

domu – klasické, částečně roubené stavby o 1 NP a obytném podkroví. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i k 

návrhu ÚP. Pro pozemek p.č. 2972/2 v k.ú. Turnov je ponecháno současné 

nezastavitelné využití. Pozemek se nachází v sousedství zastavitelných ploch BI-Z146 a 

Z149 a BI-Z150, pro které využití území je podmíněno zpracováním územní studie 

Benátky. Teprve po naplnění ploch upřesněných územní studií, bude prověřeno další 

rozšíření této lokality pro bydlení.   
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Námitka č. N.17 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188823/13 

Pro parcelu č. 2975/8 a 2975/2 požadavek na navržení funkčního využití umožňující výstavbu 

rodinného domu.  

Odůvodnění: Ideální klidné místo na výstavbu RD, neruší ráz, navazuje na již existující 

zástavbu, dostatečná příjezdová komunikace, inž. sítě na hranici pozemku, veškerá občanská 

vybavenost v dosahu.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Pro pozemek p.č. 2975/8 a 2975/2 

v k.ú. Turnov je ponecháno současné využití rekreace zahrádkaření (RZ). Pozemek se 

nachází v sousedství zastavitelných ploch BI-Z146 a Z149 a BI-Z150, pro které využití 

území je podmíněno zpracováním územní studie Benátky. Teprve po naplnění ploch 

upřesněných územní studií, bude prověřeno další rozšíření této lokality pro bydlení. 

 

Námitka č. N.18  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189190/13 

Na parcele 2971/10 k.ú. Turnov se nachází ochranný prvek (BPEJ – třídy ochrany) terasa 

chránící výše položenou stavbu a pozemek proti sesuvu půdy a erozi na tomto značně 

složitém svažitém území. Dále stavba el. VV napětí 35 kV. Hranice ochranného koridoru není 

respektována.  

Odůvodnění: Významný prvek ekologické stability krajiny TERASA a umístění liniové 

stavby a ochranným koridorem jsou prvky dlouhodobě nerespektovány.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a není ji vyhověno z důvodu nesouhlasu 

vlastníka pozemku k požadované změně. Námitka obsahuje nesouhlas k návrhové ploše 

BI-Z146 řešené na pozemku p.č. 2971/10 v k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví města 

Turnov. Plocha je převzata z platného ÚPSÚ Turnov na základě vydané Změny č. 13 

BC ÚPSÚ Turnov, ve které byla projednána jako plocha 13C/2 a odsouhlasena. 

Vlastník na využití i nadále trvá a v současné době není důvod ke změně funkčního 

využití. Dotčené orgány souhlasí s ponecháním návrhové plochy. 

 

Námitka č. N.19  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 106014/11, 180701/13 

Vlastník na části pozemků p.č. 2997/1 a 2997/3 v k.ú. Turnov dle přiloženého nákresu 

požadoval v námitce ke konceptu ev. č. 106014/11 navrhnout plochy bydlení venkovského – 

BV. Vzhledem k nevyhovění uplatnil námitku k návrhu ÚP ev. č. 180701/13 se stejným 

požadavkem.  

Odůvodnění: V této části je plánována výstavba rodinného domu s možností ubytování. 

Dopravní napojení zajistí účelová komunikace. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i k 

návrhu ÚP a není ji vyhověno z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) a 

ochrany přírody a krajiny. Z hlediska ochrany přírody je důvodem zachování 

ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování 

stávajícího krajinného rázu dané lokality. 
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Z hlediska ochrany ZPF nesouhlas ke změně je z důvodu zásahu do souvislých ploch 

ZPF, změnou využití by došlo k narušení zemědělského půdního fondu, narušení 

půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny. 

 

Námitka č. N.20  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 180702/13 

Požadavek na část pozemkové parcely č. 2998 v k.ú. Turnov dle grafické přílohy vymezení 

účelové komunikace. 

Odůvodnění: Je to jediná přístupová cesta, která se používá nejméně 100 let ke stávajícímu 

domu čp. 400.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Na základě současného stavu je v ÚP 

Turnov na části p.p.č. 2998 v k.ú. Turnov vymezena stávající účelová komunikace. 

Komunikace slouží jako jediný možný přístup ke stávajícím stavbám, a i v platném 

ÚPSÚ Turnov je požadovaná část parcely řešena jako komunikace.  

 

Námitka č. N.21  

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121199/11 

Požadavek na rozšíření zastavitelné plochy BI-Z146 na p.p.č. 2971/2 v k.ú. Turnov.  

Odůvodnění: Z komplikovaného tvaru terénu by bylo nejvhodnější umístit dům zhruba na 

střed pozemku, kde je nejrovnější místo parcely v návrhu zahrnuté do zeleně. Toto místo je 

také jediné celoročně bez problémů přístupné pro osobní vozidlo.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Plocha BI-Z146 na p.p.č. 2971/2 

v k.ú. Turnov je oproti konceptu ÚP rozšířena. 

 

Námitka č. N.22  

Podal: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120799/11, 189679/13 

Požadavek na provedení změny pozemku p.č. 3432/3 v k.ú. Turnov (Šolcova ulice) 

z kategorii ZSP (Zeleň sídelní a přírodního charakteru) na kategorii BI (Bydlení individuální) 

byl uplatněn ke konceptu ÚP ev. č. 120799/11. Vzhledem k nevyhovění byla k návrhu ÚP 

uplatněna námitka ev. č. 189679/13 se stejným požadavkem. 

Odůvodnění: V blízké budoucnosti na parcele plánovaná výstavba menšího rodinného domku 

a trvalé přesídlení do Turnova. Sousední pozemek p.č. 3432/1 je zařazen do kategorie BI 

a stojí na něm rodinný dům, do stejné kategorie je zařazena i další v řadě parcela č. 3432/5. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak 

i k návrhu ÚP a není ji vyhověno z důvodu ochrany přírody a krajiny. V návrhu ÚP je 

zeleň, která je důležitou součástí architektonického členění v území. Lokalita navazuje 

na prvek územních systémů ekologické stability – regionální biokoridor Libuňka. 

Plochy zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a měly by se plně respektovat.  

 

Námitka č. N.23  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188816/13 

Požadavek na zahrnutí č.p. 3421/3 v novém územním plánu jako zastavitelná plocha. 
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Odůvodnění: V zastavěném území č.p. 3421/3 je umístěna na parcele 3421/6 stavba č.e. 68. 

Typ stavby: budova s číslem evidenčním. Způsob využití: stavba pro rodinou rekreaci. 

V budoucnu je ke stávající stavbě pro rodinou rekreaci plánována přístavba cca 20 m2, která 

by souvisela a podmiňovala rodinou rekreaci. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Pozemek p.č. 3421/3 se nachází 

v území, kde dopravní napojení parcely souvisí se silnicí I/35, a vzhledem k husté 

frekvenci vozidel po této silnici není žádoucí v řešeném území navrhovat nové plochy 

pro bydlení. Jejím využitím by došlo ke zvýšení frekvence výjezdu na silnici I/35 a tím 

k ohrožení bezpečnosti plynulého provozu. 

 

Námitka č. N.24  

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 181614/13 

Žádost o funkční využití pozemku č.p. 3420 v k.ú Turnov. 

Odůvodnění: Změna, aby pozemek č. parcely 3420 byl stavebním a umožnil výstavbu 

rodinného domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Pozemek p.č. 3420 se nachází v území, 

kde dopravní napojení parcely souvisí se silnicí I/35, a vzhledem k husté frekvenci 

vozidel po této silnici není žádoucí v řešeném území navrhovat nové plochy pro 

bydlení. Jejím využitím by došlo ke zvýšení frekvence výjezdu na silnici I/35 a tím 

k ohrožení bezpečnosti plynulého provozu. 

 

Námitka č. N.25a  

Podal: xxxxxxxxxxx  

Ev. č. 120435/11 

Vlastník nesouhlasil se začleněním pozemku p.č. 3276/14 v k.ú Turnov do plochy ZSP – 

P287 Zeleň sídelní a přírodního charakteru a trval na jeho ponechání v Obytném území dle 

platného regulačního plánu resp. v ploše Bydlení individuální dle nového ÚP umožňující 

výstavbu rodinného domu. 

Odůvodnění: Vlastníkovi bylo sděleno, že pozemek se nachází na hranici sesuvného území. 

(V ploše vyznačeného sesuvu jsou i např. pozemky p.č. 3276/50, 3276/51, 3276/1, 3276/57, 

3276/9 atp. v k.ú. Turnov a zde je výstavba povolena….). 

K dopisu přiložen Inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum, hydrogeologický 

posudek a Doplňující inženýrsko-geologický průzkum pozemku p.č. 3276/14, z jejichž závěrů 

jednoznačně vyplývá, že řešený pozemek je pro výstavbu rodinného domu vhodný. Dále 

přiloženo vyjádření Geofondu ohledně stability území, které potvrzuje, že pozemek se nachází 

v uklidněné části svahu. Stávající a nová zástavba v těsném okolí pozemku to jenom 

potvrzuje. 

Vydáno souhlasné Koordinované závazné stanovisko č.j. ORM/10/72 k výstavbě RD. Dne 

4.6.2010 byla s městem Turnov oboustranně podepsána Smlouva o provedení stavby přípojek 

vodovodu a kanalizace a provizorní komunikace k RD. K dispozici veškerá vyjádření 

potřebná k SP pro výstavbu RD získaná na základě celkové dokumentace. Dle podepsané 

smlouvy s ČEZ má dojít v blízkém termínu k realizaci přípojného bodu NN. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Pozemek je navržen v ÚP Turnov jako 

plocha BI-Z394 s funkčním využitím BI- bydlení individuální. 
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Námitka č. N.25b  

Podal: xxxxxxxxxxx  

Ev. č. 185659/13  

Vlastník nesouhlasil se začleněním pozemku p.č. 3276/14 k.ú. Turnov v návrhu ÚP do 

„Území, v němž podmínky využití ploch prověří územní studie“. Požaduje jeho vyčlenění, 

aby výstavba povolených resp. realizovaných přípojek a rodinného domu nebyla nějakým 

způsobem ovlivňována územní studií.  

Odůvodnění: V roce 2012 došlo k realizaci přípojky NN, které je zakončeno v pilířkovém 

rozvaděči na pozemku. Stavbu zajišťovala spol. ČEZ. Dne 22.6.2012 byl vydán územní 

souhlas na kanalizační přípojku a vodovodní přípojku. Kanalizační přípojka je již realizována. 

Dne 5.9.2013 byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby rodinného domu a stavba byla 

v r. 2013 zahájena.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Souběžně s návrhem ÚP je zpracována 

i územní studie bytové zóny Turnov – Durychov, Na Kamenci, kde uvedený pozemek je 

zahrnut do návrhové plochy BI-Z394, tak jak je řešen i v ÚP. Vzhledem k již vydanému 

souhlasu s provedením ohlášené stavby rodinného domu a vyjádření vlastníka, že stavba 

byla již zahájena, nevyplývají žádná nová omezení pro vlastní realizaci stavby 

rodinného domu z hlediska území studie. 

 

Námitka č. N.26  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120436/11 

Vlastník nesouhlasil se začleněním pozemku p.č. 3276/16 v k.ú. Turnov do plochy ZSP – 

P287 Zeleň sídelní a přírodního charakteru a trval na jeho ponechání v Obytném území dle 

platného regulačního plánu resp. v ploše Bydlení individuální dle nového ÚP umožňující 

výstavbu rodinného domu. 

Odůvodnění: Vlastníkovi bylo sděleno, že pozemek se nachází na hranici sesuvného území. 

(V ploše vyznačeného sesuvu jsou i např. pozemky p.č. 3276/50, 3276/51, 3276/1, 3276/57, 

3276/9 atp. v k.ú. Turnov a zde je výstavba povolena). 

V příloze tohoto dopisu přikládá Inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum, 

hydrogeologický posudek a Doplňující inženýrsko-geologický průzkum pozemku p.č. 

3276/14, z jejichž závěrů jednoznačně vyplývá, že řešený pozemek je pro výstavbu rodinného 

domu vhodný. Dále přikládám vyjádření Geofondu ohledně stability území, které potvrzuje, 

že pozemek se nachází v uklidněné části svahu. Stávající a nová zástavba v těsném okolí 

pozemku to jenom potvrzuje. Pozemek p.č. 3276/16 sousedí s pozemkem p.č. 3276/14 

a geologické poměry jsou na tomto pozemku prakticky totožné. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Pozemek je řešen v ÚP Turnov jako 

plocha BI-Z394 s funkčním využitím BI- bydlení individuální. 

 

Námitka č. N.27a 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120434/11 

Nesouhlas s vyřazením pozemku p.č. 3276/3 v k.ú. Turnov z plochy určené k bydlení změnou 

ZSP – P287 na plochy sídelní zeleně. Podle Regulačního plánu č.1 – bytové zóny Durychov, 

Na Kamenci a Hruštice, Károvsko byl pozemek p.č. 3276/3 zařazen do obytné zóny a vlastník 

požaduje jeho ponechání v obytné zóně. 

Odůvodnění: Při stavbě vlastníkova rodinného domu byl prováděn geologický průzkum na 

dotčeném pozemku, tak i na ostatních zastavěných parcelách v okolí a to až k ulici Vrchhůra, 
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č.p. 2121, též v ulici Luční u č.p. 2107 a č.p. 2138 a nikde nebyl zjištěn žádný problém, který 

by stavby neumožňoval. Nyní jsou domy bez problémů užívány a je logické dostavět celou 

linii rodinných domů až k ulici Vrchhůra. Z tohoto důvodu žádám o ponechání pozemku p.č. 

3276/3 v obytné zóně a zrušení ZSP – P287. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Pozemek je navržen v ÚP Turnov 

jako plocha BI-Z394 s funkčním využitím BI- bydlení individuální. 

 

Námitka č. N.27b 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190297/13 

Nesouhlas s řešením místní komunikace přes pozemek p.č. 3276/3. V hlavním výkrese není 

uvedena, a chybně je řešena v koordinačním a v dopravním výkresu. Je požadavek, aby 

plocha řešící místní komunikaci byla změněna na plochu pro bydlení individuální, jako 

zbývající část pozemku.  

Odůvodnění: Komunikaci není v této lokalitě přes uvedený pozemek nutno řešit. Sousední 

pozemky mají příjezdy v současné době již vyřešeny.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a je ji vyhověno vyjmutím místní 

komunikace z ÚP přes uvedený pozemek. Pozemek je v ÚP Turnov řešen jako plocha 

BI- bydlení individuální.  

 

Námitka č. N.28  

Podal: xxxxxxxxxxxx a xxxx, Ev. č. 120788/11, 191203/13, xxxxxxxxxxx, Ev. č. 191202/13 

Nesouhlas se stavbou navržené komunikace přes pozemky p.č. 3379/1, 3377/11, 3379/5 v k.ú. 

Turnov. Podle předloženého plánku je navržena stavba místní komunikace ze dvou stran 

kolem rod. domku čp. 760 přes výše uvedené parcely včetně likvidace stavby na pozemku p.č. 

3379/5. S tímto návrhem vlastník nesouhlasí a nikdy pozemky k tomuto účelu neprodá. 

Odůvodnění: Výstavbou komunikace by se RD dostal do obchvatu komunikací ze tří stran 

a to by podstatně zhoršilo ekologické podmínky bydlení zvýšeným výskytem prachu, špíny, 

hluku a zápachu. Hodnota RD by znatelně klesla. Došlo by k likvidaci stavby na pozemek p.č. 

3379/5 bez náhrady. Byl by přerušen volný přístup od RD na přilehlou zahradu. Byla by 

ohrožena studna na pitnou vodu, která by byla asi 6m od komunikace. Hrozilo by znečištění 

vody průsakem a poškození stavby otřesy způsobené provozem na komunikaci. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP a je ji vyhověno vyjmutím komunikace přes uvedené pozemky. Řešená 

komunikace nemá již opodstatnění, byla navržena z důvodu obslužnosti ploch bydlení, 

které jsou oproti konceptu zmenšeny, a zpřístupnění budoucích pozemků komunikací 

bude řešeno v rámci ploch bydlení. 

 

Námitka č. N.29  

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120375/11, 190707/13 

Vlastník jak v námitce ke konceptu ev. č. 120375/11, tak i v námitce k návrhu ÚP ev. č. 

190707/13 nesouhlasil se záborem na části pozemku p.č. 3178 v k.ú. Turnov.  

Odůvodnění: Nesouhlas je z důvodu, že dotčený pozemek je jeho soukromý majetek. Proč 

neřešit komunikaci na pozemku co vlastní město Turnov? Komunikace je z části zasíťovaná. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněna se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak 

i k návrhu ÚP. Řešení území vychází z platného regulačního plánu a je prověřeno 

zpracovanou územní studií. V ÚP je přes uvedený pozemek i nadále navržena plocha 

MK-Z236, která je důležitou součástí dopravního systému v bytové zóně Durychov, Na 

Kamenci. 

 

Námitka č. N.30  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120964/11, 190323/13 

Vlastníci jak v námitce ke konceptu ev. č. 120964/11, a protože jim nebylo vyhověno, tak 

i v námitce k návrhu ev. č. 190323/13 namítají, že jejich pozemky, ke kterým patří též 

pozemky p.č. 3185/40 a 3185/41 v k.ú. Turnov jsou v současné době přístupné po slepé 

městské komunikaci pozemku p.č. 3179/1. Nesouhlasí s plánovaným prodloužením cesty, 

které by bylo vedeno po části pozemků p.č. 3185/40 a 3185/41 v k.ú. Turnov v jejich 

vlastnictví. 

Odůvodnění: Město by mělo pro svoje komunikace a to i při plánování přednostně využívat 

svoje pozemky. V daném případě je jim paralelně vedená stávající městská komunikace 

pozemek p.č. 3142/1, která řeší spolu s ulicí Křišťálová přístup do celého prostoru. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak 

i k návrhu ÚP. Řešení území vychází z platného regulačního plánu a je prověřeno 

zpracovanou územní studií. V ÚP je přes uvedený pozemek i nadále plocha místní 

komunikace, která je důležitou součástí dopravního systému v bytové zóně Durychov, 

Na Kamenci. 

 

Námitka č. N.31a  

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121119/11 

Nemožnost najití investora v dnešní době na takto obrovský objekt – tudíž znehodnocení 

pozemku. Znemožnění přivedení inženýrských sítí do zbytku pozemku přes plánovaný objekt 

(dokud nebude stavba realizována). A totéž platí o znemožnění přístupu ke komunikaci ze 

zadní části pozemku. Požadavek na změnu konceptu územního plánu na výstavbu rodinných 

domů na pozemku p.č. 3185/50 v k.ú. Turnov. 

Odůvodnění: Viz příloha – Stanovisko real. kanceláře LAROZ s.r.o. 

– Grafická příloha 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP Turnov a je ji vyhověno zařazením 

částí pozemku p.č. 3185/50 v k.ú. Turnov v dokumentaci ÚP Turnov ve funkční ploše 

bydlení smíšené (BS), která umožňuje výstavbu rodinných domů. 

 

Námitka č. N.31b  

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190835/13 

Návrh územního plánu zcela ignoruje parcelní hranice (respektive vlastnické uspořádání 

jednotlivých dotčených parcel) při projektování budoucích komunikací v zástavbě. Tento 

způsob fakticky do budoucna znemožňuje budoucí výstavbu na dotčených pozemcích, neboť 

není reálná dohoda ani koordinace vlastníků sousedních parcel.  

Odůvodnění: Ignorováním parcelních hranic při projektování komunikací je zcela 

znehodnocena parcela č. 3185/50, neboť při bližším pohledu minimalizuje možnost reálné 

zástavby této parcely. Případným posunem komunikace na vyznačenou parcelní hranici a 
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s tím spojeným posunem celého bloku plánované zástavby by bylo toto znehodnocení 

minimalizováno.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a je ji vyhověno částečně úpravou řešení 

komunikace MK–Z236, která zasahuje i na pozemek p.č. 3185/50 v k.ú. Turnov. 

Úprava je částečná, a další není možná z hlediska urbanistické koncepce. Využití území 

je prověřeno zpracovanou územní studií. 

 

Námitka č. N.32  

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 183361/13 

Požadavek na změnu funkčního využití u p.p.č. 3099/1 v k.ú. Turnov na stavební pozemek 

pro bydlení.  

Odůvodnění: V okolí pozemku již řada obytných domů existuje. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov a není ji vyhověno z důvodu 

ochrany přírody a krajiny. Lokalita navazuje na prvek územních systémů ekologické 

stability – lokální biocentrum Struhy. Ponechání plochy veřejné zeleně má pozitivní vliv 

na bydlení, zeleň je i důležitou součástí architektonického členění území. 

 

Námitka č. N.33  

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 174911/13 

1. Přestože jsou oba pozemky parcelní č. 3419/1 a 3419/2 v k.ú. Turnov v mém 

spoluvlastnictví a oba slouží jako zahrada k domu č. p. 834, jsou v návrhu ÚP Turnov 

zařazeny do jiné plochy, jiného způsobu využití. Tento stav vznikl převzetím ploch ze 

stávajícího ÚPSÚ Turnov a je dle mého názoru v rozporu s ustanovením § 4 odst. 2 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, který říká, že plochy bydlení 

zahrnují zpravidla pozemky … rodinných domů … Součástí plochy bydlení mohou být 

pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené 

ploše. Přičemž termín „pozemek rodinného domu“ lze dle názoru Ministerstva pro místní 

rozvoj ztotožnit s definicí „zastavěného stavebního pozemku“ uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c 

stavebního zákona. Návrhem ÚP Turnov mi je tedy upíráno právo dané § 21 odst. 4 vyhlášky 

501/2006 Sb., k výstavbě doplňkových staveb pro bydlení (např. garáže apod.) na zastavěném 

stavebním pozemku p.č. 3419/2 v k.ú. Turnov a naproti tomu nesmyslně přiznáno právo ke 

stavbě „skladu náčiní“ pro zahrádkářské účely.  

2. Pozemek p.č. 3419/2 v k.ú. Turnov je zařazen do plochy RZ – Rekreace – zahrádkaření. 

Pro tuto plochu stanovuje Návrh ÚP Turnov v bodě F.2.2. 2. textové části – výroku, 

podmínku prostorového uspořádání, pro stavby sloužící aktivitám zahrádkaření bez možnosti 

trvalého nebo dočasného pobytu osob a chovu zvířectva, na zastavěnou plochu a to max. 25 

m2. Tato podmínka je nepochybně v rozporu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona, 

když zachází do podrobnosti regulačního plánu, která je definována v § 61 odst. 1 stavebního 

zákona a přesněji v příloze 11, bod I. odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, kde je napsáno že „Textová část regulačního 

plánu …obsahuje …podmínky pro prostorové řešení staveb .. (např. … půdorysnou velikost 

stavby ...)“. 
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Ve světle výše uvedených námitek byl dle mého názoru ze strany zpracovatele ÚP porušen § 

19 stavebního zákona, a proto žádám o jeho přepracování v uváděných plochách.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Uvedené pozemky se nachází 

v území, kde dopravní napojení parcely souvisí se silnicí I/35, a vzhledem k husté 

frekvenci vozidel po této silnici není bezpečné navrhovat nové plochy pro bydlení, jejím 

využitím by došlo ke zvýšení frekvence výjezdu na silnici I/35, a tím k ohrožení 

bezpečnosti plynulého provozu. 

 

Námitka č. N.34 

Podal: xxxxxxxxx 

Ev. č. 121176/11 

Ke zveřejněnému konceptu Územního plánu Turnov uplatňuje následující připomínku:  

Dne 28.4.2010 podal žádost o změnu Územního plánu Turnov, která požadovala změnu 

využití území pozemku p.č. 3467/1 v k.ú. Turnov tak, aby zde mohl realizovat výstavbu 

rodinného domu. Jeho žádosti ale nebylo při přípravě konceptu vyhověno (pozemek je 

navržen jako ZSP), a to zejména kvůli faktu, že předmětný pozemek je součástí nestabilní 

lokality nevhodné pro výstavbu. 

Předmětný pozemek je prolukou jinak nepřerušené zástavby převážně rodinných domků podél 

ulice Svobodova a Dr. Honsů. Pozemek hraničí svou severní stranou s komunikací tvořící 

průtah na Hradec Králové. Konstrukce této komunikace do značné míry stabilizuje území 

v daném místě. Samotný pozemek je v části svažitý, ve spodní části téměř rovinatý. Jižně na 

něj nejprve navazují pozemky jen velmi mírně svažité směrem do údolí Libuňky. Podle jeho 

názoru je proto v rámci uvedeného pozemku možné za dodržení rozumně navrženého 

způsobu zakládání bez problémů umístit lehčí stavbu, např. rodinného domku. 

Pozemek je sice omezen vedením vysokého napětí 22kV vedoucím šikmo přes střed 

pozemku, ale i tak zde vzniká možnost najít min. dvě místa pro umístění stavby např. RD. Viz 

příloha – vyznačení možného umístění na snímku. Velikost pozemku navíc umožní 

i v případě zástavby zachovat podstatnou část zeleně. 

Proto žádá o přehodnocení návrhu konceptu Územního plánu Turnov v tomto detailu 

a zařazení celého nebo alespoň vhodné části pozemku p.č. 3467/1 do zóny určené pro 

rodinnou výstavbu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a není ji vyhověno z důvodu ochrany 

přírody a krajiny. Pozemek je v platném ÚPSÚ Turnov veden jako součást zeleně 

rozptýlené a liniové. V  konceptu ÚP byl řešen jako plocha ZSP – zeleň sídelní 

a přírodního charakteru a v návrhu ÚP je řešen jako plocha rekreace zahrádkaření (RZ). 

Plochy zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí 

architektonického členění lokality. 

 

Námitka č. N.35  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx 

Ev. č. 121420/11 

Požadavek na zařazení pozemků p.č. 3423/3, 3423/1, 3422 a 3421/11 v k.ú. Turnov do plochy 

bydlení – v rodinných domech. 

Odůvodnění: Přestavba stávající zahradní chaty na RD. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a není ji vyhověno z důvodu 

nedostatečného dopravního napojení. Dopravní napojení, které si vyžaduje plocha pro 

bydlení, není vzhledem k poloze pozemku dostatečné. Jedná se o sjezd ze silnice I. třídy 
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a vzhledem k husté frekvenci vozidel po této silnici není bezpečné navrhovat nové 

plochy pro bydlení. Jejím využitím by došlo ke zvýšení frekvence výjezdu na silnici 

I/35 a tím k ohrožení bezpečnosti plynulého provozu. 

 

Námitka č. N.36  

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 118787/11 

Vlastník namítá, že koncept Územního plánu Turnov počítá s výstavbou komunikace na 

pozemcích p.č. 3367/1, 3367/4, 3367/25, 3367/26, 3368/1 v k.ú. Turnov, které vlastní. 

Nesouhlasí s navrhovaným řešením. 

Odůvodnění: 

a) Došlo by k nelogickému a nevýhodnému rozdělení jeho pozemků. 

b) Koncept nepočítá s využitím zejména obecních pozemků. 

c) Výrazně by zhoršilo využitelnost jeho pozemků. 

d) Sníží tržní cenu pozemků. 

e) Došlo by ke zhoršení životního prostředí. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu a je ji vyhověno navržením ploch zeleně 

ZSP – zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP-P247). Komunikace není v řešeném 

území navržena. 

 

Námitka č. N.37  

Podal: občané města Turnova (zmocněný zástupce xxxxxxxxxxxxxx) 

Ev. č. 121422/11 

Požadavek, aby plocha mezi kotelnou a halou Výšinka, sousoším U Třech Svatých, rodinnými 

domy u hvězdárny Vrchhůra a panelovými domy v ulici Rubínová, v regulačním plánu města 

dosud vymezená jako smíšené území a obytné území (čili pozemky p.č. 3376/3 část, 3376/2, 

3374/1, 3374/2, 3373/1, 3367/15, 3368/10, 3371/3, 3368/3, 3377/8, 3377/9 část, 3377/10, 

1660/104, 3377/1 část, 1660/73, 1660/101, 1660/105, 3368/5, 1660/72 a 3368/11 část, v k. ú. 

Turnov) byla zahrnuta do ploch zeleně, nikoliv do ploch bydlení. 

U plochy mezi panelovými domy Výšinka a silnicí U Tří Svatých (čili pozemky p.č. 1660/6, 

1660/1, 3382/1, 1660/49, 1660/51, 1660/7, 3379/4, 3379/2, 3377/9 část, 3377/12, 3376/3 část, 

3377/6 a 3377/11) návrh část přilehlou k panelovým domům zahrnout do ploch zeleně, horní 

část pak do ploch individuálního bydlení – dle přiloženého nákresu. 

Dále požadavek, aby část pozemků 3185/1 a 3185/50 v k.ú. Turnov (viz nákres), v regulačním 

plánu dosud koncipovaná jako náměstí, byla v územním plánu vymezena jako plocha zeleně. 

Odůvodnění:  

1. Zmíněné pozemky v současné době slouží jako nejbližší a jediná klidová zóna sídliště 

Výšinka s cca deseti velkými panelovými domy. Obyvatelé sídliště plochu užívají 

k vycházkám, rekreačnímu sportu, venčení psů, hrají si zde děti. V případě výstavby 

dalších bytových domů na výše uvedených pozemcích ztratí obyvatelé sídliště jedinou 

snadno dostupnou plochu, kde mohou relaxovat. 

2. Výstavba vícepodlažních bytových domů na výše uvedené ploše dle představ 

v současné době platného územního a na jeho základě zpracovaného regulačního 

plánu by zastavěnost celé lokality zahustila mnohem více než původní sídliště 

budované v osmdesátých letech (rozestupy mezi jednotlivými obytnými domy by byly 

mnohem menší). 

3. Tato výstavba by v dané lokalitě drastickým způsobem zkomplikovala možnosti 

parkování, které jsou již dnes na hranici únosnosti. 

4. Tato výstavba je rovněž v příkrém rozporu s plánovanou rekonstrukcí a rozšířením 



47 
 

hvězdárny na Výšince. Vícepodlažní bytové domy v jejím bezprostředním sousedství 

by vytvářely „světelný šum“, který efektivní astronomické pozorování prakticky 

znemožňuje. Finanční prostředky investované do této poměrně náročné investiční akce 

by tak byly zmařeny. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Je vyhověno v požadavku na řešení 

plochy zeleně plochou ZSP-P247. Zeleň, požadovaná na pozemcích p.č. 3185/1 

a 3185/50 v k.ú. Turnov, není navržena. Území je ponecháno k zástavbě. Plocha BS-

Z235 pro bydlení je ponechána dle řešení konceptu. 

 

Námitka č. N.38  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx a xxxx 

Ev. č. 121433/11 

Vlastníci namítají umístění místní komunikace č. Z248, která je navrhována napříč jejich 

pozemky p.č. 3375/2, 3376/1 v k.ú. Turnov. S tímto zásadně nesouhlasí. 

Odůvodnění: Zamýšlená komunikace zásadně naruší odpadové hospodářství našeho 

rodinného domu čp. 2060. Toto bylo při výstavbě nařízeno odborem životního prostředí 

Semily. Nyní je zrealizováno a provozována v zamýšlené trase komunikace Z248. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Plocha pro dopravu MK-Z392 

nezasahuje na uvedené pozemky. 

 

Námitka č. N.39  

Podal: KONTAKT – služby motoristům, spol. s r. o. 

Ev. č. 190344/13 

Požadavek na provedení změny na pozemkových parcelách 1813/17, 1813/18, 1813/38, 

1813/40, 1813/43, 3395 v k.ú. Turnov na území určené pro obchod a komerční využití. 

Odůvodnění: Vlastník má zájem rozšířit své podnikatelské aktivity v uvedené lokalitě 

navazující na jeho stávající obchodní a komerční prodejní plochy (čerpací stanice a autosalón 

Škoda, atd.) 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov a je ji vyhověno změnou 

funkčního využití. Požadovaná změna funkčního využití pro danou lokalitu představuje 

do budoucna menší zátěž z hlediska dopravního zatížení. Cílem této změny je vytěsnění 

průmyslové výroby z centra města a tím zajištění menší zátěže v daném území, což je i 

jedním z cílů Strategického plánu města Turnov. Navrhované využití je příznivější pro 

zlepšení území. 

 

Námitka č. N.40 

Podal: Dioptra a.s. Turnov 

Ev. č. 190345/13 

Požadavek na provedení změny na pozemkových parcelách č. 3399, 1813/22, 1813/34, 

1813/39, 1812/11, 3388/2, část 1813/2 v k.ú. Turnov- na území určené pro obchod a komerční 

využití. 

Odůvodnění: Požadavek navazuje na požadované změny v územním plánu, které podala 

společnost KONTAKT - služby motoristům, spol. s r. o. na sousední pozemkové parcely. 

Cílem je sjednotit celé vyznačené území pro jedno společné využití – Obchodní a komerční 

plochy. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov a je ji vyhověno změnou 

funkčního využití. Požadovaná změna funkčního využití pro danou lokalitu představuje 

do budoucna menší zátěž z hlediska dopravního zatížení. Cílem této změny je vytěsnění 

průmyslové výroby z centra města a tím zajištění menší zátěže v daném území, což je i 

jedním z cílů Strategického plánu města Turnov. Navrhované využití je příznivější pro 

zlepšení území. 

 

Námitka č. N.41 

Podal: xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190821/13, xxxxxxxxxxx, Ev. č. 190822/13, xxxxxxxxxxxx, 

Ev. č. 190823/13, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190825/13 

U p.p.č. 1344/2 v k.ú. Turnov požadavek na převedení funkčního využití z RZ na BV. 

Nesouhlas s umístěním navrhované komunikace UR8.  

Odůvodnění: Území navazuje na zastavěnou část města Turnov a do budoucna zamýšlená 

výstavba rodinných domů – vhodný jižní svah. Komunikace by byla akceptována, jen pokud 

by umožňovala sjezd na pozemky ve vlastnictví. Pozemky se nachází mimo údolní nivu 

a svážné území zasahuje jen část pozemku. Přístup na pozemek je možný ve více variantách, 

které by ale byly předmětem dalších jednání s majiteli okolních pozemků. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov a není ji vyhověno jednak 

z důvodu zatížení pozemku navržením územní rezervy pro odlehčovací komunikaci 

centra města přes uvedený pozemek, a dále z důvodu ochrany přírody a krajiny. 

Pozemek navazuje na VKP Stebenka a prvek ÚSES - lokální biokoridor. V  konceptu 

ÚP Turnov byla pro uvedený pozemek navržena plocha BI-Z164 a na základě 

projednávání ÚP vyřazena.  

 

Námitka č. N.42 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190359/13 

Jako spoluvlastník se cítím dotčen změnou využití u části mého pozemku. Označeno ZSP-

P161.  

Odůvodnění: Jde o minimální pruh veřejné zeleně, který může omezit nakládání s pozemkem 

v budoucnu. Jde o zbytečné omezení, náklad města na budoucí údržbu, atd. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov a není ji vyhověno z důvodu 

ochrany přírody a krajiny. Dotčený orgán hájící zájmy z hlediska ochrany přírody 

a krajiny nesouhlasil se změnou využití. V platném ÚPSÚ Turnov, i v návrhu ÚP je 

zeleň a v tomto území plochy zeleně v platném ÚPSÚ Turnov byly neúměrně zmenšeny 

na úkor dalšího využití území. Plochy zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou 

důležitou součástí architektonického členění území. 

 

Námitka č. N.43  

Podal: Dias Turnov, s. r. o. 

Ev. č. 190530/13 

Požadavek na odstranění chybného vymezení plochy. 

Dva pozemky p.č. 2040/2 a 2040/8 v k.ú. Turnov ve vlastnictví Diasu Turnov, s. r. o. jsou 

v územním plánu vyznačeny fialovou barvou – plochy silniční dopravy – stejně, jako přilehlá 

veřejná komunikace. Domnívám se, že oba pozemky by měly spadat do jiné kategorie (patrně 

průmyslová výroba a sklady- šedá barva). 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Pro uvedené pozemky p.č. 

2040/2 a 2040/8 v k.ú. Turnov jsou vymezeny plochy průmyslová výroba a sklady 

(VP), čímž je respektováno jejich současné využití. 

 

Námitka č. N.44  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120372/11, 190678/13 

Vlastník jak v námitce ke konceptu ev. č. 120372/11, tak i v námitce k návrhu ÚP ev. č. 

190678/13 nesouhlasil se zařazením pozemkové parcely č. 2842/1 v k.ú. Turnov jako zeleň 

rozptýlená, respektive zemědělská půda a požadoval změnit charakter pozemku na plochu pro 

venkovské bydlení. 

Odůvodnění: Jedná se o rovinatý pozemek obdélníkového tvaru s přímým přístupem na 

asfaltovou silnici vedoucí do Myšiny k rodinným domkům sousedícím s tímto pozemkem. 

Výstavba na tomto pozemku by navazovala na stávající rodinné domy. Pozemek má vlastní 

studnu a možnost připojení na elektrickou síť. Z případné výstavby nevyplynou žádné 

požadavky na rozpočet města. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP. V lokalitě Myšina nejsou navrhovány žádné nové návrhové plochy. 

Pozemek leží v lokalitě, kde je komplikované dopravní připojení a další výstavbou 

rodinných domů hrozí také nebezpečí narušení území ohrožené sesuvem. Pro dané 

území je pouze respektován současný stav. 

 

Námitka č. N.45  

Podal: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, Ev. č. 190712/13, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, 

Ev. č. 190714/13, xxxxxxxxx, Ev. č. 190715/13 

Žádáme o zařazení plochy RZ, překrývající území označených pozemkových parcel č. 3148/3 

a č. 3148/4 do územního plánu jako plochy pro účely bydlení. 

Odůvodnění: Předmětný pozemek bezprostředně sousedí s bytovými zónami – plochami 

individuálního bydlení. K pozemku jsou bezproblémové příjezdy a přístupy po obecní 

komunikaci. Bezproblémové připojení inženýrských sítí. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Dotčený orgán z hlediska 

ochrany přírody nesouhlasí se změnou využití. V platném ÚPSÚ Turnov a i v návrhu 

ÚP je zeleň, na které dotčený orgán i nadále trvá. V tomto území plochy zeleně byly 

v platném ÚPSÚ Turnov neúměrně zmenšeny na úkor dalšího využití území. Plochy 

zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou důležitou součástí architektonického členění 

území. 

 

Námitka č. N.46  

Podal: Juta a.s. 

Ev. č. 190744/13 

Nesouhlas s navrhovaným řešením funkčního využití „VP“ – Průmyslová výroba a sklady a 

žádost o zařazení areálu do ploch s funkčním využitím „OK-Komerční zařízení“. 

Odůvodnění: Podle současně platného ÚPSÚ Turnov jsou pozemky areálu Juta v Turnově 

zařazeny do ploch s funkčním využitím „Výrobní a živnostenské území“, což je pro rozvoj 

v širším okruhu využití v budoucím období podstatně vhodnější a přijatelnější. Nově 

navrhované zařazení do ploch „průmyslová výroba a sklady neumožňuje část areálu Juta, 

který již není plnohodnotně využíván k původní činnosti, nabídnout pro komerční a obchodní 

aktivity v takovém rozsahu jako v doposud platném územním plánu.  
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Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a je ji vyhověno změnou funkčního 

využití. Požadovaná změna funkčního využití pro danou lokalitu představuje do 

budoucna menší zátěž z hlediska dopravního zatížení, cílem této změny je vymýcení 

průmyslové výroby z centra města a tím zajištění menší zátěže v daném území, což je i 

jedním z cílů Strategického plánu města Turnov. Navrhované využití, návrhová plocha 

OK-Z433, je příznivější pro zlepšení území. 

 

Námitka č. N.47 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190745/13 

Požadavek na zařazení parcely č. 3888/111 v k.ú. Turnov do plochy smíšená výroba. 

Odůvodnění: Nové podmínky nevyhovují z důvodu zařazení do ploch drážní doprava.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Vzhledem k současnému 

využívání řešeného pozemku p.č. 3888/111 v k.ú. Turnov jsou vymezeny plochy 

smíšené výroby (VS). Pozemek se nachází v blízkosti železničního nádraží, a protože je 

do budoucna plánovaná modernizace železnice, byla požadovaná změna funkčního 

využití řešena se Správou železniční dopravní cesty. Ta, vzhledem k výhledovým 

záměrům rozvoje železniční infrastruktury, dala ke změně funkčního využití pro p.p.č. 

3888/111 v k.ú. Turnov souhlas. Drážní úřad již vydal kolaudační souhlas, kterým 

povoluje užívání stavby na uvedeném pozemku. 

 

Námitka č. N.48  

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Ev. č. 121430/11, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190844/13 

Žadatelé jak v námitce ke konceptu ev. č. 121430/11, tak i v námitce k návrhu ÚP ev. č. 

190844/13 žádali o změnu charakteru dvou částí městského pozemku p.č. 623/1 v k.ú. Turnov 

(viz přiložený plánek) ze stávajícího „bydlení smíšené“ na „zeleň na veřejných 

prostranstvích“. 

Odůvodnění: Uvedené pozemky by vzhledem k současnému zařazení mohly být v budoucnu 

za určitých okolností použity jako stavební. Toto by v první řadě výrazně zhoršilo kvalitu 

životního prostředí obyvatel přilehlých domů č. 591, 586, 643, 644, 645, 842, 49 a 50, pro 

které je výhled a kontakt s městským parkem určitou kompenzací za rušnou Husovu ulici 

z druhé strany. Za další, by pak jakékoli stavební využití přineslo tlak na řešení nových 

příjezdů k těmto pozemkům přes park. S tímto ani nepočítá již schválená rekonstrukce parku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP. Pro parcelu je ponechána vymezená plocha bydlení smíšené. Vlastník 

město Turnov nesouhlasí s požadovanou změnou využití, a ani z hlediska 

urbanistického není důvod k provedení změny. 

 

Námitka č. N.49 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 191213/13 

Nesouhlas se zařazením stavby č.p. 488 na p.č. 369 v k.ú. Turnov na seznam nemovitých 

kulturních památek. 

Odůvodnění: Stavba č.p. 488 na p.č. 369 nikdy nebyla a ani dosud není v seznamu 

nemovitých kulturních památek. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Stavba na p.č. 369 není v ÚP 

Turnov vedena jako nemovitá kulturní památka. 

 

Námitka č. N.50  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 191215/13 

Území (klášterní zahrada p.č. 523/1 v k.ú. Turnov) je v projednávaném ÚP označeno jako 

smíšené výrobní (VS). Toto označení, zařazení plochy jako VS je zcela nevyhovující. Ve 

výkrese ZPF je tato plocha označena správně jako zahrada. Žádost o změnu možného využití 

této plochy. 

Odůvodnění: Plocha by měla být zařazena odpovídajícím způsobem vzhledem k charakteru 

využití (zahrada) i vzhledem k charakteru okolních ploch a stávajících staveb. Tato plocha – 

klášterní zahrada je v těsném sousedství nemovitých kulturních památek (kostel sv. Františka, 

klášterní budova). Plocha VS by se na území městské památkové zóny, v sousedství BS, OK, 

OV a v těsné blízkosti plochy městského parku (ZV) neměla v žádném případě objevit.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Jsou vymezeny plochy stavové 

dle současného využití. Pro plochu cca 1/3 je vymezeno funkční využití komerční 

zařízení (OK), a pro zbylé 2/3 území je funkční využití zeleň na veřejných 

prostranstvích (ZV).  

 

Námitka č. N.51  

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 98625/11 

Vlastník požaduje u plochy Z183 navrhované plochy občanského vybavení – OK – komerční 

zařízení a u plochy P 362 plochy zeleně ZSP – zeleň sídelní a přírodního charakteru změnit na 

plochy bydlení BS – bydlení smíšené.  

Odůvodnění: V konceptu ÚP Turnov u plochy Z183 navrhované funkční využití Plochy 

občanského vybavení – OK – komerční zařízení neodpovídá současnému využití území. 

Plocha P362 neodpovídá představě budoucího záměru. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Návrhová plocha Z183 na základě 

vyhodnocení řešena jako plocha stavová s funkčním využitím plochy bydlení BS – 

bydlení smíšené. Funkční využití u plochy P362 je ponecháno beze změny jako plochy 

zeleně ZSP – zeleň sídelní a přírodního charakteru z důvodu zasahujícího aktivního 

záplavového území. 

 

Námitka č. N.52 

Podal: xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 113635/11, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 113646/11.  

Vlastníci namítají, že navrhované funkční využití u pozemků p.č. 1818/1, 1818/11, 1818/13, 

1818/14, 1818/42, část 1818/43, 1818/52, 1820, 1821/1, které jsou řešeny v rámci plochy 

Z183, plochy občanského vybavení – OK – komerční zařízení, požadují změnit na plochy 

bydlení BS – bydlení smíšené. 

Odůvodnění: V konceptu ÚP Turnov u plochy Z138 navrhované funkční využití Plochy 

občanského vybavení – OK – komerční zařízení neodpovídá současnému využití území. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Na základě přehodnocení řešené 

lokality byly vymezeny plochy BS, a plochy zeleně ZSP. 
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Námitka č. N.53  

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 113616/11 

Připomínka se týká možnosti, jak vytvořit odlehčovací okruh, který odvede část dopravní 

zátěže z náměstí. 

Protože zobousměrnit Markovu ulici je nereálné, lze přesto vést z křižovatky Markovy ul. a 

Mariánského náměstí spojku do ulice Dvořákovy. Stačí prodloužit (a rozšířit) průjezd pod 

budovou čp. 3 (Městský úřad) a projít přes nádvoří kolem odkoupeného domu proti výjezdu 

z Mariánského náměstí., viz obr.. 

Předpokládá to ovšem citlivé jednání s majiteli nemovitostí a zajištění náležité protihlukové 

ochrany. Náklady na toto řešení budou, ale nejméně řádově menší, než na stavbu naprosto 

nerentabilního okruhu kolem stadionu. Pokud by se k tomu realizovalo zprůjezdnění ul. Pod 

Stránkou a její napojení na Tázlerovu, mohl by být problém dopravní zátěže centra vyřešen na 

několik desítek let. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Navrhované řešení není vhodné. U 

navrhované spojky z křižovatky Maškovy ulice a Mariánského náměstí do ulice 

Dvořákovy nelze z hlediska omezených prostorových podmínek zajistit potřebné 

technické parametry. Problém dopravní zátěže centra byl zobousměrněním Markovy ul. 

částečně vylepšen.  

 

Námitka č. N.54  

Podal: město Turnov 

Ev. č. 121234/11 

Nesouhlas s navrhovaným funkčním využitím – Plochy občanského vybavení – komerční 

zařízení – OK u ploch Z210 a Z218 změnit na Plochy bydlení – bydlení smíšené – BS. 

Odůvodnění: Požadavek je uplatněn za účelem sjednocení funkčního využití celého řešeného 

území v této lokalitě. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno řešením území 

vycházejícího z platného územního rozhodnutí. Území bylo rozděleno na plochu 

sportovní OS-Z206 a komerční OK–Z205 podle zpracovaného projektu Sportovní 

a rekreační areál Maškova zahrada Turnov ke stavebnímu povolení. 

 

Námitka č. N.55  

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 78656/11 

Vlastníci požadují pro pozemky parcelní č. 3557/2 a 3557/4 v k.ú. Turnov funkční využití 

bydlení venkovského typu. 

Odůvodnění: pozemky jsou ve skutečnosti a dle stávajícího platného územního plánu 

obklopeny ze všech stran obytnou zónou. Po realizaci připravované výstavby rodinných domů 

na sousedním pozemku p.č. 3552/7 nebude možné ani jejich využívání dle stávající funkce 

jako zemědělská půda.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Pro p.p.č. 3557/2, 3557/4 v k.ú. 

Turnov jsou navrženy plochy bydlení BV-Z373. Jedná se o doplnění zástavby v proluce 

mezi plochami BV-Z292 a BV-Z299, které jsou v dokumentaci ÚP Turnov ponechány 

na základě souhlasu dotčených orgánů.  
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Námitka č. N.56  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 112382/11 

Vlastník žádá o zahrnutí pozemků 2742/3, 2746/1 a 2746/2 v k.ú. Turnov do ploch smíšeného 

bydlení (BS). Pozemek p.č. 2742/3 je v konceptu ÚP vymezen do ploch zeleně sídelní a 

přírodního charakteru (ZSP), pozemky p.č. 2746/1 a 2746/2 jsou vymezené do ploch silniční 

dopravy (DS). Uvedené pozemky jsou součástí původního celistvého území areálu bývalého 

nájemního bytového Kotlerova domu. Plochy pozemků p.č. 2743 a 2744 již byly změnou ÚP 

č. 11 (v konceptu BS – Z348) vymezeny do smíšeného zastavitelného území. 

Odůvodnění: Záměrem vlastníka pozemků areálu bývalého Kotlerova domu je obnova 

původního obytného funkčního využití území, které by kvalitativně zlepšilo současný 

periférní charakter této části města. Současný stav erozí narušených skalních stěn zářezů 

a opěrných kamenných zdí je technicky řešitelný. Neumožňuje však obnovení obytného 

funkčního využití území novou výstavbou přímo na stavebních parcelách původních domů. 

Novou výstavbu je možné umístit do plochých částí území. Z tohoto důvodu je pro záměr 

potřebné zahrnutí pozemků p.č. 2742/3, 2746/1 a 2746/2 v k.ú. Turnov do ploch smíšeného 

bydlení. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Z hlediska ochrany přírody a krajiny 

je zde přímá vazba na prvky ÚSES. Jedná se o nadregionální biokoridor a významný 

krajinný prvek – vodní tok Jizera. I z hlediska aktivní zóny záplavového území, kde jsou 

stavby nepřípustné. Navrhovaná zástavba je z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny 

nevhodná. V ÚP je zobrazen pouze současný stav.  

 

Námitka č. N.57  

Podal: xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 112409/11, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 112410/11 

Vlastník pro pozemek p.č. 2554/12 v k.ú. Turnov požaduje navrhnout funkční využití BI – 

bydlení individuální. 

Odůvodnění: Uvedený pozemek sousedí s pozemkem p.č. 2554/9 v k.ú. Turnov, pro který je 

navrženo funkční využití BI- bydlení individuální a je také ve vlastnictví.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Na pozemku ležícího u průtahu 

silnice I/35 je ponechán stav ZSP dle platného ÚPSÚ Turnov, plochy zeleně slouží jako 

izolační zeleň při komunikaci, i jako ochrana plochy pro bydlení před negativními vlivy 

z komunikace. 

 

Námitka č. N.58  

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 118638/11 

Vlastník požaduje pro pozemek p.č. 2656/2 v k.ú. Turnov vymezit plochu bydlení 

individuální. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Požadovaný pozemek je 

v dokumentaci vymezen jako plocha BI – bydlení individuální. 

 

Námitka č. N.59  

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120129/11 

Připomínka k Územnímu plánu – Zásobování elektr. energií: tato kapitola by měla být 

rozšířena o požadavek, aby i u starší zástavby, v mém případu ul. Terronská a Čapkova, ta 



54 
 

část elektr. vedení, která je nadzemní byla převedena do kabelu. Tak jako je tomu v těchto 

ulicích u zástavby nové. 

Odůvodnění: Výhodu kabelu oproti nadzemnímu elektr. vedení netřeba zdůvodňovat. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Požadavek je nad rámec podrobnosti 

řešení územně plánovací dokumentace. ÚP neřeší způsob realizace inženýrských sítí.  

 

Námitka č. N.60  

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120240/11 

Vlastníci v konceptu požadovali pozemky p.č. 1347/2 a 1347/3 v k.ú. Turnov zařadit ze ZSP 

do BS. 

Odůvodnění: Na pozemku p.č. 1347/3 je umístěna stávající stavba garáže (řádně povolená, 

zkolaudovaná a zanesená do KN) a na pozemku p.č. 1347/2 jsou umístěny zpevněné plochy 

a příjezdová komunikace. Ve stávajícím ÚP jsou plochy vedené v obytném území. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V ÚP je respektováno využití území 

dle současného stavu. Pro p.č. 1347/3 a část p.č. 1347/2 v k.ú. Turnov jsou vymezeny 

plochy stavové s funkčním využitím bydlení smíšené (BS).  

 

Námitka č. N.61 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120809/11 

Vlastník pozemku p.č. 2841/1 v k.ú. Turnov požaduje změnit charakter pozemku na plochu 

pro venkovské bydlení. 

Odůvodnění: Pozemek je svým umístěním na okraji stávající zástavby rodinných domů v části 

„Myšina“ vhodná ke stavbě rodinného domu a další plochy užívané jako zahrada. Pozemek 

sousedí s asfaltovou příjezdovou komunikací. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Požadavek byl řešen v konceptu ÚP 

Turnov jako plocha Z63, která byla z důvodu nebezpečí sesuvného území v této lokalitě 

a komplikovaného dopravního napojení z dokumentace vyjmuta. V lokalitě Myšina 

nejsou v ÚP navrhovány žádné návrhové plochy, je respektován pouze současný stav. 

 

Námitka č. N.62 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121283/11 

Vlastník pozemků p.č. 839, 840, 841 a 601/10 v k.ú. Turnov požadoval změnit začlenění 

plochy OV na OK. Stávající objekt je využíván převážně jako kancelářská budova. Parcela č. 

601/10 byla k objektu dokoupena. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Uvedené pozemky jsou v návrhu ÚP 

Turnov zaneseny jako plochy komerčního zařízení – OK. 

 

Námitka č. N.63  

Podal: Simerex s.r.o.,  

Ev. č. 121284/11 

Pozemky p.č. 1976/3 a 1976/4 v k.ú. Turnov požaduje přeřadit do pozemků výrobních – VP. 

Odůvodnění: Parcely jsou součástí areálu firem Resim a Trima a jsou převážně využívány pro 

strojírenskou a elektrotechnickou výrobu. V případě dalšího rozvoje firem by současné 
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zařazení mohlo omezovat – např. výše staveb. Většina sousedních parcel v Nudvojovické 

ulici je zařazena jako VP. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Uvedené pozemky jsou v návrhu ÚP 

Turnov vymezeny jako plochy průmyslové výroby a sklady – VP. 

 

Námitka č. N.64 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121285/11 

Požadují změnit začlenění plochy VS na VP. Stávající objekt je využíván pro průmyslovou 

výrobu. 

Odůvodnění: Pozemky p.č. 1976/2, 1976/31, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58 v k.ú. Turnov jsou využívány firmami Trima spol. s.r.o. a Resim s.r.o. pro 

strojírenskou a elektrotechnickou výrobu. Zařazení parcel jako VS by v budoucnosti mohlo 

omezovat rozvoj firem – např. ve výšce staveb. Většina sousedních parcel v Nudvojovické 

ulici je zařazena jako VP. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Uvedené pozemky jsou v návrhu ÚP 

Turnov zaneseny jako plochy průmyslové výroby a sklady – VP. 

 

Námitka č. N.65  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121312/11 

Textová část konceptu Územního plánu Turnova by měla požadovat zajištění minimálně 2 

parkovacích míst pro osobní vozy na pozemku vlastníka a to pro každou nově stavěnou 

bytovou jednotku ať již v rámci BH, BI či BV. 

Odůvodnění: Tento požadavek je dán skutečným stavem vozového parku a nutností 

předcházet dopravním komplikacím způsobením parkováním v ulicích. 

Nyní textová část konceptu Územního plánu Turnova požaduje zajištění parkování minimálně 

pro 2 osobní vozy na pozemku vlastníka v rámci BI. Ač není tento požadavek vztažen na 

bytovou jednotku, je zde alespoň určitá kvantifikace, jež ale plně chybí v rámci BV a BH. To 

by pak znamenalo, že je podporována diskriminace vlastníků BI, kteří si mají parkování řešit 

a platit sami, zatímco vlastníci bytových jednotek v rámci BH spoléhají na budování 

parkovacích ploch na obecních pozemcích a ulicích, jež jsou hrazeny z daní. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V textové části návrhu ÚP Turnov 

v kap. F.2. v ploše bydlení – bydlení individuální BI je jako další podmínka 

prostorového uspořádání vložen text „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)“, plochy 

bydlení BH a BV tuto podmínku mají uvedenou jako další podmínku využití. 

 

Námitka č. N.66 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121423/11 

Nesouhlasí s převedením plochy Z346 do komerčního území. Navrhuje ponechat ji buď celou 

v území pro dopravu a technické vybavení nebo její část (ve směru proti řeky Jizery) převést 

do ploch zeleně. 

Odůvodnění:  

1) Jedná se o záplavové území (byť částečně pasivní zóna), jakákoli výstavba je zde 
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z důvodu odtokových poměrů nežádoucí. 

2) Jakákoli výstavba by narušila průhled do krajinářsky hodnotného údolí Jizery. 

3) Většina dotčeného území bude zřejmě i nadále využívána pro účely dopravní 

obslužnosti (autobusové nádraží). 

4) Komerční výstavba (supermarket,…) na tomto území by drastickým způsobem 

zhoršila již tak dosti problematickou dopravní situaci v této lokalitě. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Plocha je řešena jako plocha stavová 

s dvěma funkčními využitími, a to jako plocha občanského vybavení a část jako plocha 

silniční dopravy.  

 

Námitka č. N.67  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 191559/13 

Návrh, aby schválení návrhu územního plánu a jeho částí bylo podmíněno o doplnění další 

návrhovou vrstvou vzešlou z veřejné soutěže. Požadavek, aby další a jiné informace o dané 

lokalitě byly zapracovány do stávajícího návrhu a vedla tak k přesnějšímu definování 

jednotlivých funkčních ploch, i k architektonickému zpracování vizuální podoby významných 

dominant a hlavních součástí územního plánu.  

Odůvodnění: Návrhu chybí vize, základní směr, kterým se město má ubírat, a obecné 

proklamace jsou podle osobního názoru zavádějící. Jen další vrstvou složenou z příslušných 

studií v podrobnějším měřítku, a to nejen z hlediska urbanistiky, ale i z úhlu pohledu ideí 

vzešlých ze soutěže, může být zajištěn úplný konsensus mezi městem a komunitou obyvatel 

města.  

Jako argument je uvedeno, že i v daleko menších městech jsou vypisovány veřejné anonymní 

soutěže, které takové otázky řeší. Odborné podkladové studie byly vytvořeny především pro 

dopravní problematiku, ale nebyly vytvořeny architektonické studie zabývající se občanskou 

vybaveností, místy odpočinku, pěší a cyklistické stezky apod.  

1) Chybí vize města 

2) Řešení dopravy je natolik variantní, že vlastně nic neřeší. 

3) Územní plán koncepčně neřeší ani nerespektuje přírodní hodnoty města, pouze 

vymezuje plochy přírodní a udržované zeleně. 

4) Chybí širší deklarace hodnot města a jejich ochrana.  

5) Jako příklad extrémně nežádoucího rozvoje města je rozšíření průmyslové zóny 

Vesecko.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov a je nad rámec podrobnosti ÚP. 

S výjimkou kritiky průmyslové zóny Vesecko je nekonkrétní a deklaratorní povahy. 

Není jasné, kterých částí území, ploch a pozemků se její všeobecné výhrady týkají. 

Základní koncepční úvahy měly být uplatněny při projednávání zadání. K prověření 

variant řešení sloužil koncept, který rovněž byl veřejně projednáván. Některá tvrzení, 

např. ad 1, 3 a 4, jsou nepravdivá a vzbuzují pochyby, že návrh ÚP nebyl 

předkladatelem námitky plně prostudován. K řešení vize města v delším časovém 

horizontu je určen strategický plán města, nikoliv územní plán. Požadavek, podmínit 

územní plán vypsáním veřejné architektonické soutěže, není v souladu s platnou 

legislativou.  
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Námitka č. N.68 

Podal: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ev. č. 189583/13 

Námitky:  

- vyřadit návrhové plochy v územní rezervě pro kapacitní komunikaci S5,  

- řešit dopravní připojení plochy VP-340, která se nachází v blízkosti silnice I/35, 

prostřednictvím místní komunikace nebo silnice III/2835,  

- řešit plochy zeleně ZSP-P67, ZSP-308, ZSP-429 s ohledem na blízkost silnic I/10 a I/35, 

- plochy BI-72, BI-417, BI-419, BV-422, BV46, BV-378 uvést jako podmíněně přípustné 

- plochy BI-100, BI-111 BI-117, BI-361, BI-288, BI-396, BS-103, BS-254 uvést jako 

podmíněně přípustné,  

- u ploch DS-74 a DS-270 řešit napojení, 

- napojení ploch OK-66, OK-212, 

- OK-243 řešit pomocí stávajícího připojení, 

- dopravní napojení plochy VZ-304 řešit prostřednictvím místních komunikací. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. V územní rezervě nejsou 

návrhové plochy (BS-Z413, BV-Z410, BV-Z411, BV-Z409). Dopravní napojení 

návrhových ploch je řešeno v rámci urbanistické koncepce ÚP. Dotčený orgán 

z hlediska ochrany přírody souhlasí s ponecháním ploch ZSP-P67, ZSP-308 a ZSP-429, 

pouze doporučuje řešit výsadbu s ohledem na blízkost silnic. Podmíněně přípustné 

využití je řešeno v textové části. 

 

Námitka č. N.69 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190349/13 

Nesouhlas se začleněním části p.č. 1992/7 a 1991 v k.ú. Turnov do navrhovaného prostoru 

koridoru ÚR 1 D 01 B pro kapacitní silnici S5. Požadavek na posunutí koridoru například od 

hranice pozemku, protože zde se nachází parcela p.č. 1992/1 – o výměře větší než 3,6 ha, 

která je plně ve vlastnictví města Turnov.  

Odůvodnění: Uvedené podmínky nepřípustně zasahují do vlastnického práva, když je zásadně 

omezují v užívání jimi vlastněných pozemků. Pořizovatel územního plánu přitom v souladu 

s judikaturou Nejvyššího soudu nesmí zasahovat do vlastnického práva v rozporu se zásadou 

proporcionality, tj. zatěžovat nebo omezovat vlastníka pozemku nepřiměřeně, a tedy 

nezákonně.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů 

a významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických 

a územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 
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především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi 

a osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.70  

Podal: xxxxxxxxxxxxx, jako zástupce veřejnosti 

Ev. č. 121564/11 

1. Námitka je vedena proti dopravní infrastruktuře, dokumentace konceptu ÚP Turnov, 

kapitola D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování, str. 21 – D.1. 

popisuje: 

„Koncepce dopravní infrastruktury ÚP navrhuje řešení problémů a potřeb města spojených 

s hledáním optimální trasy nové rychlostní silnice R35, s organizací dopravy v centru 

s odklonem tranzitní dopravy a snížení dopravní zátěže v městské památkové zóně, 

odstraněné závad a nedostatků na pozemních komunikacích (uspořádání prostoru pro vozidla, 

cyklisty, pěší)… 

Město Turnov odmítlo řešení problémů s jakýmkoli hledáním optimální trasy nové rychlostní 

R35 – viz usnesení ZM. Dřív. hejtmani (Pavlík, Skokan) a nynější Eichler z pozice politické 

a byrokratické moci mají představu, že R35 je nutnou spojnici silniční dopravy Turnov – Jičín 

(příp. Liberec – HK). Zcela opomíjí, že v ZÚR LK (v širších vztazích) je R35 mezinárodní 

rychlostní komunikací Hamburk – Istanbul, že je větví – multimodálním koridorem Drezden – 

Bautzen – Görlitz a v Görlitz má odbočení v ose republikového a mezinárodního přesahu 

Görlitz - Zittau na hranice ČR v pokračování v Libereckém kraji Hrádek n.N. – Liberec (vč. 

Průtahu Libercem) – Turnov – Ktová a následně na kraji HK Ktová – Jičín – Úlibice – 

Olomouc atd. V hlavních směrech rozvoje dopravy (ŘSD 26.08.2002) je R35 zařazená do 

doplňkové sítě TINA v označení „R35 státní hranice Hrádek n.N. Liberec – Turnov Hradec 

Králové – Česká Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou, že se na ní dosáhne 

dopravní zátěže 20 – 40 tis. vozidel. 

KULK – odbor ÚP a SŘ vyvolal k 26.5.2005 veřejné projednání v Liberci k „Doplnění 

dokumentace Posouzení vlivu konceptu VÚC LK na životní prostředí o porovnání variant 

koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov“. Návrh byl nejdříve také jen na dvoupruh, 

později na čtyřpruhové uspořádání. Doplnění neprošlo. Při předpokládané mezinárodní 
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dopravě (Hamburk-Istanbul) nelze počítat s průtahem Turnova a ani Liberce. Je nutné 

připomenout hrubé pochybení s průtahovým čtyřpruhem v Legerově ulici v Praze. 

Odmítáme další pokus kraje a prosadit R35 Turnovem alespoň jako územní rezervu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75. Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

V souladu se závěry jednání s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj, 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Krajským úřadem Libereckého kraje vymezuje 

územní plán vedení koridoru kapacitní silnice S5 přes území Turnova formou územní 

rezervy takto: Koridor vychází z MÚK Přepeře (z větší části na území obce Přepeře), 

vede souběžně se stávající  trasou elektrického vedení, prochází východně od 

Nudvojovic podél areálu firmy Kamax s.r.o. a mostem přechází řeku Jizeru. Dalším 

mostem překračuje říčku Libuňku a silnici III/27926 (ulice Sobotecká), kde vstupuje na 

k.ú. Mašov u Turnova, vede ve svahu nad údolím Libuňky přes stávající zahrádkářkou 

kolonii (navržen tunel Pelešany v délce 800m). V místní části Pelešany mostem přes 

železniční trať č. 041 Turnov – Jičín a silnici I/35 přechází do prostoru Valdštejnska, 
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kde je u areálu firmy Trevos MÚK Valdštejnsko (zde je navržena přeložka silnice 

II/2835 s variantním řešením silnice II/283 ve směru Mírová pod Kozákovem). Šíře 

dopravního koridoru je v územním plánu cca 80 m. 

 

2. Námitka ke kap. D.1.1. pokračuje  

ÚP navrhuje 2 varianty tras rychlostní silnice R35 ve smyslu PÚR ČR 2008 v režimu územní 

rezervy. Součástí koridorů jsou i mimoúrovňové křižovatky a navazující úseky křížených 

komunikací. 

Varianta I je koridor na území Turnova od navrhované mimoúrovňové křižovatky se silnicí 

II/610 jižním obchvatem Nudvojovic, mostním přechodem Jizery k navrhované MÚK s ulicí 

Soboteckou, přemostěním železniční trati pod stávající I/35 a tunelovým úsekem pod 

zastavěným územím Na Výšince k navrhované MÚK Valdštejnsko. 

Varianta II. Koridor je vymezen na území města od navrhované MÚK se silnicí II/610 

severovýchodním obchvatem Nudvojovic, mostním přechodem Jizery k navrhované MÚK 

s ulicí Soboteckou a dále územím mezi Libuňkou a Mašovem. Libuňku a žel. Trať přechází 

přemostěním Severovýchodně od Pelešan do prostoru MÚK Valdštejnsko. 

Protože k Variantě I a II nebyly k dispozici žádné údaje o tom, zda to bude dvoupruh, 

čtyřpruh, jaká budou ochranná pásma, jaké plochy zaberou MÚK (nebo u dvoupruhu nejprve 

OK), tj. jaký rozsah plochy pro R35 omezí vlastnická práva k stavbou dotčeným ppč., spč. (je 

jich cca 245 a celkově by to mělo být cca 1,5 milionů m2) – rezervou omezení vlastnických 

práv se předpokládá na dobu min. 14 let. 

Ke studii proveditelnosti a účelnosti R35 dle fy Valbek (02/2009): Projekční společnost by 

měl uvolnit ekonomická posouzení stavby v etapách (dvoupruh s dostavbou na čtyřpruh), 

zveřejnit údaje o ovzduší, ochraně veřejného zdraví hlukem (R35 půjde v nejnižší nadmoř. 

výšce města atd. Město by mělo vyžádat přehodnocení k expertního posudku Studie 

proveditelnosti a účelnosti R35, který předložil 30.9.2009 Ing. František Lehovec. Město by 

mělo požádat profesora Ing. Lehovce, aby naplnil svůj návrh: „Současně je vhodné zajistit 

zpracování multikriteriálního hodnocení variant vedení R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. K problematice platné kategorizace 

dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 uvádíme: Kategorizace stanovuje v souladu s ČSN 

73 6101 Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic 

I. třídy. Podkladem pro její zpracování bylo posouzení silniční sítě ČR dopravním 

modelem na objem dopravy předpokládaný v roce 2040. Konečný návrh Kategorizace 

byl upraven do podoby krajských schematických map v měřítku 1:200 000. Údaje 

o kategorijních šířkách platí pro práce na územně-plánovací dokumentaci i ve studijní a 

projektové přípravě v plném rozsahu. Kategorizace schválena: MD č.j. 918/2009-910-

IPK/8 ze dne 15.9.2010.  

Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č.91/10/ZK ze dne 30.03.2010 schválilo 

Kategorizaci dálnic a silnic I. třídy na území Libereckého kraje. Silnice I/35 byla 

v úseku Turnov-hranice Libereckého kraje změněna z původní kategorie R11,5/100 na 

parametr R25,5/120 tedy jako kategorie rychlostní komunikace ve čtyř pruhovém 

uspořádání.  

Valbek, spol. s r.o. středisko Liberec zpracovává pro ŘSD ČR „Studii proveditelnosti 

kapacitní silnice I/35 v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“. Studie proveditelnosti 

na základě rozboru a zhodnocení již zpracovaných podkladů navrhne a prověří trasy 

kapacitní silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice s cílem nalézt ekonomicky 

nejefektivnější trasu z hlediska směrového i šířkového uspořádání při respektování 

zájmů ochrany životního prostředí. Studie je zaměřena na nalezení optimálního řešení 

v rámci koridoru Severní varianty. Výstupy ze studie umožní Ministerstvu dopravy a 



61 
 

ŘSD ČR ve spolupráci s dotčenými kraji, městy a obcemi zpřesnit ochranu a zúžit 

koridor pro tuto komunikaci. V současné době (červen 2014) je zpracována I. etapa 

studie a po aktualizaci dopravního modelu výhledového zatížení dopravy v roce 2040 

bude dokončena II. etapa studie včetně ekonomického vyhodnocení. 

Město Turnov doporučuje kategorii S 14,75/90 – vystřídaná třípruhová silnice I. třídy 

s minimální intenzitou 11 100 voz/24h a maximální intenzitou 25 000 voz/24h. 

Trasování kapacitní silnice v šířkových parametrech kategorie S 14,75 z hlediska 

výškových poměrů umožňuje příznivější přizpůsobení se terénu a tím redukci záboru 

území, zmenšení objemu zemních prací a menší podíl inženýrských objektů v trase. 

Kategorie S 14,75 se svými normovými parametry vytváří příznivé předpoklady pro 

umístění koridoru kapacitní silnice S5 v souběhu s dopravní a technickou 

infrastrukturou 

 

3. Námitka k: Varianta II ad b) ÚP vymezuje plochu pro nový výjezd ze silnice I/10 do ulice 

Fučíkovy  

Sjezd byl preferován zvláštním osobním „komerčním“ zájmem exstarosty Hejduka. Sjezd byl 

technicky a finančně náročný, hlučnost byla nad normou, Fučíkova jen na zátěž 3,5 tuny. Jsou 

k disposici jiná řešení – bez sjezdu, návrhy je nutné přezkoumat (občané je kdykoli opět 

předloží).  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Nové napojení na silnici I/10 v k.ú. 

Turnov – jižní sjezd do Fučíkovy ulice, umožní nejkratší napojení průmyslové zóny ze 

silnice I/10 a tím vyloučí současnou komplikovanou dopravu do průmyslové zóny přes 

obytnou zástavbu v Nádražní ulici a ve Fučíkově ulici. Plocha DS-Z74 (VPS DI 7) byla 

prověřena Změnou č. 11 ÚPSÚ Turnov a byla do ÚP Turnov převzata z platného 

územního plánu města Turnov a v ÚP Turnov je i nadále ponechána. 

 

4. Námitka k SZOK 

Varianta II ad e) ÚP vymezuje koridor pro vybudování Místní komunikace s funkcí 

Severozápadního obchvatu centra v trase OK Sobotecká, Koňský trh, křížení s Palackého ul., 

stávající autobusové nádraží, přemostění Malé Jizery (náhonu) a napojení na Žižkovu ul. 

V ÚP bylo opomenuto uvést, že SZOK pokračuje přes zástavbu Konělupy a pod Atletickým 

stadionem, že z posledního rozhodnutí SZOK končí na Žižkově ulici okružní čtyřramennou 

křižovatkou před Husovým sborem, Bowlingem a Policií ČR – doprava na této OK Žižkova 

ul. zůstane dále na libovůli řidičů kudy budou přijíždět a odjíždět a jak budou využívat novou 

OK na Hruštici. Jak řešení (pro motoristy, cyklisty, pěší) najdou odbory SM, RM, dopravy 

pro vilovou čtvrť, pro ul. Zborovskou, ul. Koněvovu, ul. Jeronýmovu, pro novou zástavbu na 

Hruštici/ Károvsku, pro zabydlenou Husovku a 5. května v činžovních domech, v sídlišti 

Žižkovy a jak se omezí návštěvnost škol, školek a penzionů s důchodci …, nelze předjímat. 

Jak orgány města vyprojektují využití změny biokoridoru na interakční prvek? 

SZOK je akcí, která vzešla v roce 2000 zakázkou pro RP-C u fy SAUL. RP-C vznikl 

s potřebou vyřešit zájem ing. Hejduka o jeho spoluúčasti (s 2.3 tis. m2 pozemků) na realizaci 

podnikatelského záměru Obch. centra na KT. S tím bylo nutné zajistit dopravní dostupnost na 

KT (k OC, na 190 parkovacích míst) a zajistit k tomu územní řízení a stavební povolení. 

Developer pro OC přistoupil na zjištění stavby přemostění Stebenky z 5. ramene OK 

Sobotecká a pokračování SZOK bylo zřejmě dohodou zajistit radnicí. Po neúspěšném RP-C 

(za cca 1,4 mil. Kč) pokračovala projekční s.r.o. SAUL Liberec v několika zadaných 

Změnách ÚP č. 13. Ta poslední je nyní v konceptu ÚP a má být jako veřejně prospěšná za 

460 mil. Kč. a snad také v evidovaná „rezervě“. Z majetkové evidence pro Změnu ÚP č. 13A 

se jedná cca o 200 pp a sp, které budou dotčené SZOK. Původ soukromého podnikatelského 
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záměru s OC na cca 11 tis. m2 je zřejmý a s tím, že účelnost SZOK je pokračováním 

soukromé akce developer/Hejduk, tak většina vlastníků ppč. a spč. požaduje vypustit SZOK 

z ÚP. Druhým důvodem je to, že SZOK je v záplavovém území Jizery a náhonu, že její hmota 

– valu a přemostění se stane při přívalových deštích a krách nepředstavitelnou překážkou. 

Nelze opomenout ani to, že Palackého ul., Trávnice je územím drobných soukromých 

podnikatelů, kteří budou SZOK omezení ve svém podnikání, jejich objekty budou 

nepojistitelné atd. 

Občané jakkoli Změnou ÚP č. 13A dotčení se mnou několikrát konzultovali problém SZOK, 

seznámili se s námitkami v.o.s PRAGMAPOL Pod Višňovkou 1661 Praha – spis odevzdaný 

na MÚ 20.10.11, rovněž se seznámili i s dalšími námitkami k ÚP – spis k tomu předaný na 

MÚ 2.11.11. Oba spisy byly předané za PRAGMAPOL společníkem v.o.s. xxxxxxx 

xxxxxxxxx. Z pověření občanů si Vás dovoluji požádat, abyste takovéto námitky vzali do 

úvahy s těmito mými. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V konceptu ÚP Turnov byla 

vymezená návrhová plocha pro dopravní infrastrukturu silniční DS-Z 147 (tzv. SZOK 

centra města / dále SZOK/ převzatá z platného ÚPSÚ Turnov). V návrhu ÚP je jako 

návrhová plocha vymezena vodohospodářská plocha W-Z 432 (protipovodňový val 

v lokalitě Na Lukách v trase SZOK). Návrhová plocha DS-Z 147 byla v návrhu ÚP 

vyřazena a nahrazena územní rezervou ÚR 7 pro koridor dopravní infrastruktury, který 

již nevede přes lokalitu Koňský trh, ale začíná v Palackého ulici u autobusového nádraží 

a vede do Žižkovy ulice. ÚP neřeší SZOK jako obchvatovou trasu přes bytovou zónu 

Hruštice pro krajskou silnici II/283. Změna územní rezervy na návrhovou plochu je 

možná změnou územního plánu.  

Územní rezervy nejsou v souladu s užívanými postupy dokumentací SEA posuzovány. 

Územní rezerva definovaná stavebním zákonem je vymezována v zásadách územního 

rozvoje (§ 36 odst. 1) a v územním plánu (§ 43 odst. 1). Vymezení plochy územní 

rezervy zajišťuje ochranu území pro prověření možností jeho budoucího využití. 

„Provádění“ územní rezervy znamená pouze vyloučení takových změn v území, „které 

by znemožnily nebo podstatně ztížily prověřované budoucí využití“. Územní rezerva 

sama neumožňuje povolit záměr, který má být zatím jen prověřován. Plocha územní 

rezervy nemění stávající stav území, ale naopak omezuje jeho změny. Ochrana 

stávajícího stavu území formou územní rezervy nemůže vyvolat negativní vliv na 

životní prostředí ani na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 

Prověření možností využití plochy územní rezervy pro umístění určitého záměru může 

následně vést k návrhu na změnu územní rezervy na zastavitelnou plochu nebo k návrhu 

na jiné realizovatelné využití území, ale může také vést k vypuštění územní rezervy z 

územně plánovací dokumentace při změně územního plánu. 

Teprve na základě tohoto prověření může být územní rezerva přeměněna na plochu se 

stanoveným způsobem využití. To se děje pořízením změny nebo aktualizace ÚPD.  

Plocha územní rezervy nemění stávající stav, ale naopak omezuje jeho změny. V 

důsledku vymezení plochy územní rezervy nemůže dojít ke vzniku negativního vlivu na 

životní prostředí ani na území Natura 2000. 

Město Turnov nechalo nad rámec procesu územního plánování zpracovat následující 

odborné podklady: 

„Technická studie Severozápadní komunikace centra Turnova“, zpracovatel Atelier 

4, s.r.o., IČ 46710141, Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, termín 04/2008  

„Turnov - odlehčující komunikace situační a výškopisný plán 1:500“, zpracovatel 

Geodezie Český Ráj s r.o., IČ 25953621, Nádražní 213/2, 513 01 Semily, termín 

11/2007, 04/2008 
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„Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu Turnov – severozápadní 

městský dopravní polokruh“, zpracovatel INSET s.r.o., IČ 41187628, Novákových 6, 

180 00 Praha 8, termín 03/2008. 

„Hydrodynamické modelování vlivu nové severozápadní odlehčovací komunikace 

centra Turnova na průtoky Jizery při Q20 a Q100“, zpracovatel DHI a.s., IČ 

64948200, Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, termín 09/2008. 

„Vyhodnocení akustické situace – Měření stávající akustické situace (24 hod.) 

z provozu automobilové dopravy v ulici Markova v Turnově“, zpracovatel firma 

EKOLA group, spol s r.o., IČ 639 1 378, divize Turnov, Palackého 190, 511 01 Turnov, 

termín 10/2008. 

„Komunikace Husova – Turnov, měření hluku v mimopracovním prostředí“, “, 

zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 

8, termín 12/2008 

Komunikace Palackého, Husova a Žižkova – Turnov, měření hluku 

v mimopracovním prostředí“, “, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 

169, Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, termín 10/2009 

„Hluková expertíza“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 

146/10, 460 08 Liberec 8, termín 03/2010 

„Řešení dopravy v centru města Turnov - Rozptylové studie“, zpracovatel firma 

EkoMod, Mgr. Radomír Smetana, IČ 148 62 450, Nová 332, 460 10 Liberec 10, termín 

04/2010.  

„Severozápadní odlehčovací komunikaci Turnov - Posouzení vlivů na veřejné 

zdraví, Hodnocení zdravotních rizik“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 

29 169, Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, termín 04/2010. 

„Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov“, zpracovatel firma PUDIS a.s. IČ 

45272891, Nad Vodárnou 2/3258,10031 Praha10, termín 03/2013. 

Uvedené studie prokázaly, že SZOK nebude mít negativní vliv na okolí trasy této 

komunikace. 

SZOK je v návrhu ÚP vedena jako územní rezerva a proto není v souladu s metodikou 

v dokumentaci Vyhodnocení vlivů ÚP na trvale udržitelný rozvoj území hodnocena. 

Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné 

zdraví a soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem 

dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 50 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu ÚP  Turnov bylo vydáno dne 

12.9.2013 pod čj. OÚPSŘ 154/2009/OÚP. Krajský úřad  neuplatňuje k Návrhu ÚP 

Turnov stanovisko obsahující požadavky na jeho úpravu a na základě výše uvedeného 

posouzení souhlasí s předloženým Návrhem ÚP Turnov a potvrzuje, že lze zahájit řízení 

o vydání návrhu územního plánu. 

 

5. Námitka k dodržení parametrů místních komunikací  

Varianta II ad g) Pro dopravní obsluhu rozvojových lokalit jsou navrženy plochy pro umístění 

místních komunikací – minimální šířka dopravního prostoru místní komunikace je 10m při 

obousměrném provozu – není přípustné zmenšování šířky prostoru místní komunikace u 

stávajících komunikací)“ 

V ÚP uvedená podmínka šířek nových nebo rekonstruovaných místních komunikací nebude 

zřejmě dodržená a proto budu požadovat kompetentní orgány města, aby posoudily a v daném 

smyslu prověřily projekty. Vyjádření dodám dodatečně. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Pro dopravní obsluhu rozvojových 

lokalit jsou navrženy plochy pro umístění místních komunikací. Minimální šířka 

dopravního prostoru místních komunikací je stanovena na 10 m. 

 

6. Námitka k: Str. 23 – D.2. 

Odkaz z ÚP: Technická infrastruktura ve výkresu 1:5000  

Vyjádření dodám dodatečně po konzultacích s ved. ORM xxxxxxxxxx. 

Rozhodnutí o námitce: námitka je bezpředmětná 

Odůvodnění: Námitka nebyla předkladatelem doplněna. 

 

7. Námitka k: Str. 24 – D.2.2. 

Odkaz z ÚP ad d) „V rozvojových plochách Hruštice – Károvsko a severozápadní část 

rozvojové plochy Durychov – Na Kameni lze dešťové vody z komunikací a veřejných 

prostranství svést do stávající jednotné kanalizace.“ 

Dešťové vody rekonstruovaných komunikací (Zborovská) byly svedené do stávající 

kanalizace, ale nebylo uvažované, že kanalizaci je nutné dát větší průtočnost. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V námitce je popisován současný 

stav, ale po realizaci rekonstrukce Zborovské ulice v rámci akce „Čistá Jizera“ je 

zajištěná normová průtočnost kanalizace. 

 

8. Námitka k: Str. 27 – D.5.5. 

Odkaz z ÚP „Ochrana před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní a povodní Q 

100. Současné zastavěné území leží v naprosté většině územního rozsahu mimo záplavové 

území stoleté vody. Záplavové území Q 100 je vymezeno na Jizeře a na Libuňce…“. 

Záplavové území je i na Stebence a nelze opomíjet zjištění záplav z minulosti. 

Fotodokumentaci záplav od roku 1901 jsem postoupil paní starostce města. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Stanovená záplavová území jsou 

v ÚP Turnov respektována. Na Stebence není vodohospodářským orgánem vymezeno 

záplavové území. 

 

9. Námitka k: E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Str. 30 – E.7. 

Odkaz ÚP „Na území města Turnov se vyskytuje několik sesuvných území různých kategorií – 

podmínky zástavby v těchto územích definuje kapitola F.2.“ 

U všech záměrů v ÚP je nutné mít geologické a hydrogeologické posudky. Např. na Libuňce 

jsou obrovská rizika – Mezi Turnovem a Ktovou bylo kdysi velké jezero….“ 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V řešeném území se vyskytuje více 

lokalit sesuvů. V dalším rozvoji města se tedy v podstatě nelze vyhnout využívání ploch 

pro výstavbu i v takových místech, kde bude třeba použít komplikovanější i nákladnější 

způsoby zakládání staveb. Výběr ploch pro územní rozvoj města byl posuzován z celé 

řady hledisek a jedním z nich byla i stabilita základových půd. U vybraných lokalit je 

podmíněno jejich využití zpracováním geotechnického posouzení. 
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Námitka č. N.71 

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 105274/11 

Vlastník nesouhlasí s rychlostní komunikací R35 průtahem města. Dojde k znehodnocení 

a ztrátě části pozemků p.č. 1991 a 1992/7 v k.ú. Turnov kvůli sjezdu z dálnice R35. 

Odůvodnění: Znemožnění výstavby rodinného domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.72 

Podal: xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 106052/11 

Vlastníci požadují, aby námi bylo navrženo kolik metrů po celé šíři pozemku p.č. 1996 v k.ú. 

Turnov je potřeba jako rezerva pro silnici R35, při čemž druhá – zbylá vzdálenější část může 

posloužit k výstavbě domku. 
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Odůvodnění: Není třeba celá výměra uvedeného pozemku pro výstavbu rodinného domu a 

vlastník respektuje, že severní část pozemku je řešena jako územní rezerva pro silnici R35. 

Jen navrhuje kompromisní řešení, které by žádnou stranu neomezilo. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.73 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120785/11 

Vlastníci namítají, že koncept průtahu městem je nesmyslný, narušuje život obyvatel žijících 

v objektech na pozemcích, na kterých je tento plán a na přilehlých zastavěných místech. 

Odůvodnění: Nesouhlasíme s připojovacími sjezdy přes náš pozemek 3542/1 v k.ú. Turnov. 

Je plno jiných neobydlených pozemků, kde se nenaruší život obyvatelů. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno upřesněním koridoru 

mimo uvedený pozemek.  

 

Námitka č. N.74 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120781/11 

Vlastník zásadně nesouhlasí s územní rezervou pro R35. Pokud ji Město Turnov ve svém 

budoucím ÚP skutečně musí vyhradit. Pak protestuje zejména proti vedení rezervního 

koridoru údolím Libuňky a svahem Pelešan. Nechápe, jak to vůbec někdo může navrhovat a 

prosazovat, když v minulosti tato varianta byla po posouzení dopadů na životní prostředí a 

život občanů, smetena ze stolu. Jelikož by územní rezerva pro silnici v údolí Libuňky její 

realizaci umožnila, je nutné tomu zabránit, o což tímto žádá. 

Odůvodnění: Na veřejném projednání konceptu jim nebylo uspokojivě vysvětleno, kudy 

přesně územní rezerva pro koridor R35 povede, ani jak široký pás území zasáhne. V každém 

případě je naprosto zjevné, že by zavedení silnice do úzkého hrdla údolí Libuňky v jakékoli 

variantě způsobilo trvalé a nevratné poškození životního prostředí a zhoršení kvality života a 

bydlení v této lokalitě. Prosí, přesunout územní rezervu jinam, pokud v územním plánu být 

musí. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 
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ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N. 75 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120783/11 

Vlastník nesouhlasí s územní rezervou pro R35 přes katastr města Turnova, údolím Libuňky. 

V minulosti byl tento projekt zamítnut, že nesplňuje hlukové a emisní podmínky. Připomíná, 

že 23.2.2010 na zasedání zastupitelstva Města Turnova byla předána petice s 1336 podpisy 

paní Majerové proti R35. Další petice s 15000 byla předána na zastupitelstvo Libereckého 

kraje do rukou p. hejtmana Eichlera. Není obvyklé, aby se mezinárodní doprava stahovala do 

centra města. 

Odůvodnění: Turnov srdce „Českého ráje“ – rychlostní silnice R35 omezí přístup do lokalit 

Hlavatice, Valdštejna, Hrubé Skály a krásné přírody. Tímto projektem se nenávratně a trvale 

poškodí životní prostředí a bydlení v Turnově. Jižní varianta je mnohem levnější a mělo by se 

uvažovat o její realizaci. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75. Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 
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prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.76 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 120782/11 

Vlastník zásadně nesouhlasí s územní rezervou pro R35, a to zejména s koridorem údolím 

Libuňky a svahem Pelešan. Zmíněná ÚR by otevřela možnost budoucí výstavby silnice. 

Zavedení dopravy do těchto míst by znamenalo trvalé zhoršení kvality bydlení a života všech 

obyvatel této oblasti včetně mé rodiny a našich potomků. 

Odůvodnění: Na veřejném projednání konceptu ÚP Turnov jim nebylo uspokojivě vysvětleno 

kudy rezervní koridor v budoucím plánu ÚP Turnov přesně povede. Je proto možné, že se 

oproti návrhu konceptu ÚP prezentovanému 18.10.11 k RD (p.č. 3462) a zahradě (3463 k.ú. 

Turnov) ještě přiblíží, což by negativní dopady ještě zvýšilo. Obává se dokonce, že by koridor 

mohl přímo zasáhnout jeho pozemky. Proto žádá, aby územní rezerva, pokud skutečně musí 

být do ÚP zanesena, byla vymezena jinde. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 
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odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.77 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121173/11 

Nesouhlasí a je zásadně proti územní rezervě pro koridor R35 v chystaném územním plánu 

Turnova, neboť je v rozporu s usnesením ZM, které nikdo nezrušil. Nesouhlasí s tvrzením, že 

územní rezervu město do svého územního plánu zanést musí. 

Odůvodnění: R35 by nebyla veřejně prospěšnou stavbou, ale veřejně škodlivou. Nevratně by 

poškodila krajinu, životní prostředí a život lidí i dalších zvířat. Nebere obhajobu rezervy typu 

„když jí do ÚP nedáme, tak nám kraj ÚP neschválí“. Takový to „obchod“ by se dal 

kvalifikovat jako vydírání ze strany kraje vedení města, jehož ZM usnesením vedení koridoru 

R35 katastrem Turnova vyloučilo. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 
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prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.78 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121122/11 

Zásadně nesouhlasí s navrhovanou územní rezervou pro R35 vedenou městem Turnov. Město 

Turnov by mělo být kulturním a turistickým centrem Českého ráje. Rychlostní komunikace 

města i krajinu trvale znehodnotí. Sníží se kvalita životního prostředí a bydlení v tomto 

regionu. Budou znehodnoceny nemovitosti, nejen přímo dotčené touto výstavbou. Nabádá 

proto představitele města Turnova, aby se k této otázce postavili velice zodpovědně a 

nevratná rozhodnutí, která učiní, tak pečlivě zvážili, aby si za nimi i v budoucnu mohli vždy 

stát. 

Odůvodnění: Ani dle studií nebyla varianta R35 vedená územím Turnova ze zmiňovaných 

hledisek nejvýhodnější. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 
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prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.79 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121174/11 

Je zásadně proti územní rezervě pro koridor R35 v budoucím územním plánu Turnova, neboť 

je v rozporu s usnesením ZM, které vedení R35 katastrem Turnova vylučuje. „Právní“ názor, 

že musíme přijmout diktát kraje je v rozporu s demokratickými principy občanské společnosti 

a proto jej jako občan Turnova odmítá. Existují i jiné právní výklady než ten, jímž se 

současné vedení města řídí. 

Odůvodnění: Nemohu ani nechci pochopit, že vedení města přes negativní usnesení ZM 

koridor pro R35 do ÚP chce zanést.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 
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ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.80 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121175/11 

Autoři konceptu poukazují na špatný stav železniční sítě. Nicméně se to nepromítá do 

předpokladu, že podíl rychlostních silnic a dálnic na nákladní dopravě musí v blízké 

budoucnosti klesnout, nemá-li dojít k neřešitelné situaci – permanentně ucpaným 

komunikacím. Přestavba trati Turnov – Jičín – Hradec Králové na elektrifikovanou 

dvoukolejnou trať by eliminovala nutnost stavět problematickou R35 středem Českého ráje. 

Pro lokální dopravu by pak stačilo pouze realizovat obchvaty některých obcí. 

Navrhovaná Jižní varianta R35 a i Severní varianta dále ztratí na významu, pokud se bude 

rekonstruovat silnice I/16 z Mladé Boleslavi přes Sobotku na Jičín. Provoz na ní je mnohem 

intenzivnější, než na současné I/35. 

Příčinou nedostatků Konceptu i různých změn ÚP je to, že plánování se dělá „od stolu“. 

Návrh řešit protipovodňovou ochranu dolní části města valem, který sotva ochrání před Q20 a 

který se z finančních důvodů stejně nedočká realizace. Dnes se všude používají 

protipovodňové stěny jak stabilní, tak mobilní, hlavně po zkušenostech v Praze. 

Původní Regulační plán č. 3 (odmítnutý zastupitelstvem právě pro nezdůvodnitelnou 

severozápadní odlehčovací komunikaci), tak i vesměs všechny změny ÚP postrádají to 

nejdůležitější, a to vycházet z trendů vývoje, zejména demografického a technologického. 

Za sebe i další občany navrhuje, aby z ÚP Turnov byla vypuštěna územní rezerva jak na 

SZOK dle Změny č. 13a, tak i původní z r. 1996, a aby případně byla začleněna územní 

rezerva (nebo stavební uzávěra na část nivy Jizery od začátku současného autobusového 

nádraží až k doláneckému jezu, a to pouze s povolením pro drobné demontovatelné stavby a 

rekreační zařízení. Vzhledem k tomu, že i zastupitelstvo odmítlo průtah R35 městem, i tuto 

rezervu lze vypustit. Naopak doporučuji znovu zvážit a projednat územní rezervu na vnější 

okruh přes již dříve navrhovaný Dolánecký most, který by mohl sloužit jak pro dopravní 

obsluhu vznikající zástavby (Hruštice), tak jako alternativa napojení R35. Most lze řešit tak, 

že bude tvořit zajímavý krajinotvorný prvek a nebude ohrožovat chráněnou oblast. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Vyhovuje se u námitky k SZOK. Pro 

stavbu odlehčovací komunikace centra města byl v konceptu ÚP Turnov koridor územní 

rezervy ÚR6 a ÚR7 řešen jako návrhová plocha DS-Z147, převzatá z platného ÚPSÚ 

Turnov. Na základě přehodnocení byla návrhová plocha nahrazena územní rezervou a 

pozměněna i její trasa. Realizace komunikace si vyžádá překlopení územní rezervy do 

návrhové plochy změnou územního plánu. 

Nevyhovuje se ohledně územní rezervy pro průtah R35. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 
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doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.81 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121298/11 

Jako majitel nemovitosti (lok. Z250) dotčený návrhem územní rezervy pro výstavbu 

rychlostní komunikace R35 nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Tento návrh je v rozporu se schváleným zadáním ÚP Turnov, při jehož schvalování 

Zastupitelstvem města byl přímo vznesen a odsouhlasen požadavek, aby zadání neobsahovalo 

žádné požadavky týkající se rychlostní silnice R35. Navíc Zastupitelstvo města Turnov 

opakovaně svými usneseními deklarovalo, že nesouhlasí s trasováním silnice R35 přes katastr 

města Turnov a v tomto smyslu zaslalo i stanovisko k návrhu Zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje. Předložený návrh konceptu ÚP Turnov je tedy v rozporu s přijatými 

usneseními města Turnov týkajícími se silnice R35. 

Rozhodnutí o koridoru pro výstavbu silnice R35, případně kapacitní silnice S5 nepřísluší 

městu Turnov. Politika územního rozvoje 2008 v úseku Turnov – Jičín vůbec nepočítá 

s výstavbou rychlostní silnice, ale označila tuto stavbu jako „kapacitní silnici S5“ a 

v souvislosti s touto stavbou uložila úkol Ministerstvu dopravy, Ministerstvu pro místní 

rozvoj a Ministerstvu životního prostředí ve spolupráci s dotčenými kraji na základě územní 

studie vybrat v oblasti Mnichovov Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice koridor pro tuto 

kapacitní silnici S5. Z hlediska naplňování PUR tedy pro město Turnov nevyplývá požadavek 

na vyhledávání koridoru pro realizaci rychlostní sinice R35, neboť toto je úkolem výše 

uvedených ministerstev. 
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V současné době neexistuje žádná územní studie, která by byla pro výběr koridoru kapacitní 

silnice S5 zpracována tak, jak požaduje PUR ČR. Studie účelnosti a proveditelnosti variant 

silnice R35 zpracovaná firmou Valbek není územní studií uváděnou v PUR. Výše uvedená 

ministerstva dosud žádný koridor pro silnici R35 nevybrala, ani se nekonala žádná příslušná 

jednání v této věci s dotčenými kraji. V současné době tedy vůbec nelze provádět výběr 

koridoru kapacitní silnice S5 na R35, protože k tomu nejsou potřebné podklady. Dle 

písemného sdělení Ministerstva pro místní rozvoj je v současné době zadané zpracování výše 

uvedené územní studie. Při veřejném projednávání návrhu zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje byla sdělena informace, že ve zpracovávané územní studii je severní 

koridor silnice R35 řešen odlišně od dříve navrženého koridoru firmou Valbek. V současné 

době tedy vůbec není jasné, kudy budou navrženy koridory silnice R35 ve zpracovávané 

územní studii a jak dopadne jejich vyhodnocení. 

V odůvodnění konceptu ÚP Turnov tedy v části K.1.3.2. SILNIČNÍ DOPRAVA nelze tvrdit, 

že „Z dosud provedených studií vyplývá, že konečná trasa bude pravděpodobně procházet 

územím Turnova“. Do doby, než bude proveden příslušnými orgány koridor pro tuto silnici 

nelze v konceptu územního plánu Turnov předjímat nejen trasu koridoru, ale i vlastní 

technické řešení konkrétních možných variant vedení této komunikace. Navíc není ani 

rozhodnuto, jaké parametry tato silnice bude mít, zda se bude jednat o silnici I. třídy nebo o 

silnici rychlostní, což je také velmi podstatné pro další konkretizaci trasy. 

Při porovnání dvou variant silnice R35 je uvedeno v této části odůvodnění konceptu i ve 

vyhodnocení vlivů konceptu na životní prostředí, že „varianta II. Vyžaduje výrazně menší 

rozsah demolic (6 objektů) oproti variantě I. (18 objektů)“, což se nezakládá na pravdě, 

protože varianta I., která vychází se Studie proveditelnosti a účelnosti silnice R35 zpracované 

firmou Valbek nevyžaduje demolici 18 objektů, ale pouze 3 objektů viz tato studie. 

V odůvodnění v kapitole L. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

ÚZEMÍ je v odstavci L.3. Dopravní infrastruktura a dopravní systém uvedeno, že realizací 

koridoru rychlostní silnice R35 dojde ke snížení dopravní zátěže centra města. Toto tvrzení je 

v rozporu s tvrzením uvedeným v části K.1.3.2. SILNIČNÍ DOPRAVA, kde je naopak 

uvedeno, že „zprovoznění R35 neovlivní výrazně dopravu ve vlastním městě. Pro dopravu 

v Turnově mají zásadní význam řešení, uvedená dále“. Vzhledem k tomu, že centrem města 

neprobíhají dopravní vazby ve směru Jičín – Hradec Králové, tak je zcela logické, že i 

případný koridor silnice R35 přes město Turnov nebude mít na dopravní zařízení v centru 

města vliv. 

Navržené koridory silnice R35 představují nezvratný a neodstranitelný zásah do urbanistické 

struktury města Turnov, kdy dojde k oddělení nejlukrativnějších obytných části města Mašov 

a Pelešany. Stavba rychlostní silnice bude představovat nepřehlédnutelnou negativní 

dominantu ve městě Turnov a bude znehodnocovat část města, která bezprostředně navazuje 

na území CHKO Český ráj. Veškerými negativními vlivy této komunikace budou obtěžovaní 

obyvatelé Mašova i Pelešan, kterým se výrazně zhorší kvalita bydlení a znehodnotí jejich 

nemovitosti. 

Ve vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Turnov na životní prostředí se jeho zpracovatel vůbec 

nezabývá řádným vyhodnocením vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, 

krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných 

navržených variant koridorů silnice R35. Vůbec není provedeno porovnání vlivu obou variant 

koridoru R35 z hlediska vlivů na faunu a flóru, biologickou rozmanitost, obyvatelstvo, vodu, 

klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického, 

vlivů na krajinu. Tím nebyly splněny všechny náležitosti vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí podle §19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a 

přílohy ke stavebnímu zákonu. Vyhodnocení a vzájemné porovnání obou variant koridorů 

silnice R35 je nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl koncept vybrat variantu 
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výslednou. Výstavba rychlostní silnice je natolik závažným záměrem s dalekosáhlými vlivy 

jak na životní prostředí, tak na obyvatele, že je nutnému věnovat zvýšenou pozornost a nelze 

jej odbýt tak, jak se stalo v předloženém vyhodnocení vlivů konceptu na životní prostředí. 

Hodnocení vlivů na životní prostředí je celkově provedeno velice nedostatečně, neboť u 

jednotlivých složek životního prostředí je vždy pouze obecně uvedeno, co by se mělo 

dodržovat, ale vůbec není prováděno vlastní hodnocení jednotlivých rozvojových záměrů 

obsažených v návrhu konceptu na danou složku životního prostředí. Vyhodnocení vlivů je 

tedy spíše obecným elaborátem univerzálně použitelným pro jakékoliv město nebo obec, 

v žádném případě jej nelze považovat za materiál zpracovaný jen a právě pro hodnocení 

územního plánu města Turnov. Je nemyslitelné, aby se hodnocení vlivů na životní prostředí 

mj. speciálně nevěnovalo vyhodnocení navržených staveb dopravní infrastruktury, navíc 

v případě tak významného koridoru mezinárodní rychlostní silnice R35. Vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem je nutné přepracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, a to 

zejména v části týkající se vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Turnov na životní prostředí. 

Na základě výše uvedených skutečností požaduji vypustit návrh územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. Dále uvádím, že obec Karlovice nemá ve svém územním plánu rezervu 

pro koridor R35. 

Zpracovatel ve svém návrhu konceptu územního plánu vyloučil některé stavby a činnosti 

z využití plochy v rámci stávajícího územního plánu. Ze stávajícího územního plánu požaduji 

doplnit do konceptu pod OK – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ 

1) Převést z odstavce Podmíněně přípustné využití do odstavce Přípustné druhy 

funkčního využití – stavby pro administrativu, služební byty 

2) Doplnit do odstavce Přípustné druhy funkčního využití 

- výroba a služby svým hlukem, emisemi a dopravní zátěží podstatně neobtěžující své 

okolí 

- sklady a skladovací plochy 

-garáže a parkovací domy  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a není ji vyhověno, jak ohledně 

požadavků na koridor územní rezervy ÚR 1 D 01B, tak ani v požadavcích na úpravu 

podmínek u plochy komerční zařízení.  

Koridor územní rezervy ÚR 1 D 01B není z ÚP vyjmut, pouze je upraven a jeho trasa 

nyní nezasahuje do pozemků, zahrnutých v ploše OK-Z250. Trasa koridoru vede mimo 

areál vlastníka. ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní 

silnice I/35 v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu 

výhledového zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod 

Troskami-Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 

25,5, S 20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

Požadovaná úprava, doplnění v textové části ÚP u ploch Komerční zařízení OK o další 

podmínky, nemá opodstatnění. Plocha komerční zařízení spadá do ploch občanského 

vybavení, které zahrnují kromě pozemků staveb a zařízení občanského vybavení pro 

vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu atd. i pozemky staveb a zařízení pro 

obchodní prodej, ubytování, veřejné stravování, služby, administrativu. Podmínky 

plochy Komerční zařízení (OK) odpovídají výše uvedenému výčtu.  

Možnost umístění např. stavby pro výrobu splňují také podmínky plochy smíšené 

výrobní (VS), ty ale nebyly požadovány.  
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Námitka č. N.82 

Podal: Ústav fyziky plazmatu v.v.i, centrum Toptec, xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 121384/11 

Vybudování nové trasy rychlostní komunikace R35 s tunelem pod Výšinkou ohrozí vibracemi 

a nečistotami provoz Regionálního centra speciální optiky a optoelektronických systémů 

TOPTEC, které sídlí v budově Dioptra a.s. 

Odůvodnění: Ústav fyziky plazmatu v.v.i investuje v letech 2011 – 2013 téměř 200 milionů 

korun do vybudování Regionálního centra speciální optiky a optoelektronických systémů, 

(Turnovské OPT o Elektronické Centrum – TOPTEC). Toto středisko navazuje na více než 

40-ti letou tradicí výzkumu a vývoje optiky v Turnově. Bude nejmodernější svého druhu ve 

střední Evropě. Centrum sídlí v budově Dioptra a.s. Použití nejmodernějších optických 

technologií a velmi přesných měřících přístrojů bude podstatným způsobem ohrožováno 

vibracemi, vznikajícími při provozu na takto plánovaném dopravním průtahu. Opracování 

velkých optických ploch s přesností lepší, nežli je rozměr jednoho atomu, vyžaduje 

dlouhodobé stabilní podmínky. Ty by byly narušeny nejen při stavbě průtahu, ale i při 

probíhající dopravě. 

Některé technologické operace musí také probíhat v čistém prostředí. Velmi čisté prostory 

Centrum TOPTEC buduje už nyní. Ale odclonění dalších technologií a prostor od prachu, 

jehož koncentrace by se budováním dopravní komunikace zvýšila, je finančně velmi 

nákladné. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Trasa koridoru územní rezervy ÚR 1 

D 01B je upravena a nezasahuje do území, kde se nachází budova Dioptry. 

 

Námitka č. N.83 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121388/11 

Nesouhlasí se zařazením variant koridoru rychlostní silnice R35 do územního plánu Turnova. 

Odůvodnění:  

• Návrh konceptu územního plánu je v rozporu se schváleným zadáním Územního plánu 

Turnov. Zastupitelstvo města Turnova vzneslo požadavek a odsouhlasilo, aby zadání 

neobsahovalo žádné požadavky týkající se R35. Koncept ÚP je tedy v rozporu 

s přijatými usneseními ZM Turnova. 

• Pokud je nutno vymezit územní rezervy pro zamýšlené městské komunikace – není 

třeba blíže specifikovat k jakému účelu. Určitě by postačovala obecnější formulace. 

• Rozhodnutí o koridoru pro výstavbu R35 nepřísluší městu Turnov – PUR ČR to 

ukládá ministerstvům, která doposud žádný koridor nevybrala. 

• Pro neexistenci patřičných podkladů. Nelze v odůvodnění konceptu ÚP Turnov v části 

K.1.3.2. SILNIČNÍ DOPRAVA tvrdit, že „z dosud provedených studií vyplývá, že 

konečná trasa bude pravděpodobně procházet územím Turnova“. 

• Není dosud rozhodnuto, jaké parametry bude komunikace S5 mít. 

• Při porovnávání obou variant koridorů jsou v konceptu ÚP uvedeny nesprávné údaje 

v počtu vyplývajících demolic objektů (viz studie firmy Valbek), kde jsou uvedeny 

údaje jiné. 

• Ke kapitole I. „ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“: tvrzení, že realizací 

R35 dojde ke snížení dopravní zátěže centra města je více než diskutabilní, lze snad 

souhlasit pouze s tím, že určitý počet motorových vozidel mezi Rádelským Mlýnem a 

Úlibicemi by nejel po stávajícím průtahu centrem města, ale zvolil by možná R35, kde 

ovšem oba navrhované koridory jsou též průtahem. 

• Není vzato v úvahu, že zamýšlená R35 má sloužit především mezinárodní kamionové 
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dopravě a že pak nastupuje tzv. nasávací efekt – při vybudování nové kapacitní silnice 

– obecně kdekoliv – se množství projíždějících automobilů zvýší oproti předchozímu 

stavu. 

• Vyhodnocení vlivů na přírodu a obecněji životní prostředí (zvláště i proto, že katastr 

Turnova místy zasahuje do CHKO Český ráj nebo jde po její hranici) – je v návrhu 

konceptu ÚP nedostatečné. Nejsou doceněny další záporné vlivy: trvalá hluková zátěž, 

zplodiny z výfuků, splach olejů a v zimním období i soli. Nejsou dostatečně zváženy 

záporné dopady na kulturní dědictví, na existenci regionu Český ráj, jehož je Turnov 

po právu srdcem. Tím vším nebyly splněny všechny náležitosti vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí. 

• Vzhledem k uvedeným skutečnostem je třeba v konceptu ÚP přepracovat především 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a životní prostředí. Je třeba rovněž vypustit 

v konceptu v souvislosti s územními rezervami jmenovité uvádění R35, neboť – jak 

bylo uvedeno v předešlém – neexistuje ze strany ministerstev pro to žádný podklad. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 
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20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.84 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121418/11 

Nesouhlasí s trasováním komunikace R35 tzv. severní variantou, tj. do prostoru prodejny 

Lidl, tunelem pod Výšinkou směrem na Jičín. A nesouhlasí ani s druhou variantou vedenou 

údolím Libuňky. 

Odůvodnění: Jsme přesvědčeni, že by došlo k výraznému zvýšení hluku (který je již 

v současné době značný) a k velkému zhoršení životního prostředí. Dále jsme přesvědčeni, že 

tímto trasováním dojde ke znehodnocení dotčeného pozemku p.č. 3493 v k.ú. Turnov, za což 

budeme požadovat finanční odškodnění. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 
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Námitka č. N.85 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121515/11 

Nesouhlas s variantou silnice R35. 

Odůvodnění: Narušení životního prostředí a celkového rázu města Turnov. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.86 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121531/11 

Nesouhlas se zařazením rychlostní silnice R35 do územního plánu města Turnova, rovněž tak 

s obchvatem města údolím Libuňky. 

Odůvodnění: Údolí Libuňky je vstupní cestou do Českého ráje a silnice R35 nebo plánovaný 

obchvat by nenávratně narušily území, které poskytuje pohodu a čisté ovzduší, což je jeho 
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devizou. Zde se i jakýkoliv zvuk odráží od protilehlého svahu a rozléhá celým údolím. Rušná 

silnice by nejen silně narušila život zdejších občanů, ale i turistů, kteří zde dosud nacházeli 

relax a odpočinek. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.87 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx 

Ev. č. 121537/11 

Nesouhlasí s konceptem územního plánu pro město Turnov a okolí ohledně koridoru pro R35 

a jejich modifikací procházející na území hlavatického kopce, ať už v úpatí nebo v jedné 

polovině. 

Odůvodnění: Již jednou byla vypracována analýza na životní prostředí, kde se píše, že toto 

místo je absolutně nevhodné. Především hluk a výfukové plyny se budou šířit do celého údolí. 
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Nehledě tomu, že zde panují nepříznivé klimatické podmínky – námrazy, velké nárazové 

větry, mlhy – viz. příloha. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.88 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121514/11. Nesouhlasí s variantou rychlostní silnice R35. Tato varianta vede těsně 

vedle mého pozemku p.č. 165/10 v k.ú. Mašov u Turnova. Dojde k narušení a sesuvu půdy a 

silně naruší život v tomto prostředí. 

Odůvodnění: Neví, proč se dělá další průtah městem, není to nejlepší řešení.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 



83 
 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.89  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190695/13 

Stavba a realizace plánované silniční dopravy zásadním způsobem poškodí životní úroveň a 

pohodu obyvatel sídliště Přepeřská. Především v mnohonásobném zvýšení hluku a znečištění 

ovzduší v důsledku intenzivní silniční dopravy mezinárodního tranzitního koridoru. 

V běžných životních potřebách obyvatel neúměrným zvýšením dopravního zatížení přilehlých 

komunikací, které již dnes v době dopravních špiček neúnosně, a přetnutím jediné možnosti 

spojení sídliště umístěného v průmyslové zóně na přírodní zelenou oblast okolo 

Odolenovického potoka směrem k řece Jizeře a v podstatě ke zrušení jediné zeleně v okolí 

sídliště.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 
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významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.90 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190694/13 

Stavba a realizace plánované silniční dopravy zásadním způsobem poškodí životní úroveň a 

pohodu obyvatel sídliště Přepeřská. Především v mnohonásobném zvýšení hluku a znečištění 

ovzduší v důsledku intenzivní silniční dopravy mezinárodního tranzitního koridoru. 

V běžných životních potřebách obyvatel neúměrným zvýšením dopravního zatížení přilehlých 

komunikací, které již dnes v době dopravních špiček neúnosně a přetnutím jedné možnosti 

spojení sídliště umístěného v průmyslové zóně na původně zelenou oblast okolo 

Odolenovického potoka směrem k řece Jizeře a v podstatě se tím zruší jediná zeleň okolo 

sídliště, které chcete uzavřít mezi samé dopravou zatížené komunikace.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MMR ČR pořídilo územně plánovací 

dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 – 

Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–plan 

s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a významu 

koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně 



85 
 

inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních 

podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, 

s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, doporučila 

jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – 

Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii 

S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ 

Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-

Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající 

silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění především na 

průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor S5 v jižní 

variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na Úlibice není 

účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá 

Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné centrum 

Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá 

Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.91 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190693/13 

Stavba a realizace plánované silniční dopravy zásadním způsobem poškodí životní úroveň a 

pohodu obyvatel sídliště Přepeřská. Především v mnohonásobném zvýšení hluku a znečištění 

ovzduší v důsledku intenzivní silniční dopravy mezinárodního tranzitního koridoru. 

V běžných životních potřebách obyvatel neúměrným zvýšením dopravního zatížení přilehlých 

komunikací, které již dnes v době dopravních špiček neúnosně a přetnutím jedné možnosti 

spojení sídliště umístěného v průmyslové zóně na přírodní zelenou oblast okolo 

Odolenovického potoka směrem k řece Jizeře a v podstatě ke zrušení jediné zeleně v okolí 

sídliště.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně plánovací 

dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 – 

Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–plan 

s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a významu 

koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně 

inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních 
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podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, 

s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, doporučila 

jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – 

Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii 

S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ 

Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-

Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající 

silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění především na 

průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor S5 v jižní 

variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na Úlibice není 

účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá 

Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné centrum 

Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá 

Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.92 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190699/13 

Vznáším námitku a odpor proti výstavbě obchvatu v dosahu našeho sídliště, neboť nás už 

nyní ničí narůstající automobilový provoz na přepeřské silnici, proto si nepřeji celodenní 

rámus, smog a prach, který by nám tato blízká komunikace přinesla a zničila zatím ještě 

klidné prostředí pro děti, neboť by přímo ohrozila dětské hřiště, které je zde zbudováno. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 
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„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.93 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190700/13 

Bydlím na sídlišti Přepeřská, kde je zatím klid. Po předkládaném ÚP však přímo pod okny je 

plánována dálnice R35. Nebylo vzato do úvahy zhoršení životního prostředí bydlících 

obyvatel, nárůst emisí, prachu a hlavně hluku od projíždějících aut neřku-li celkové zhoršení 

životního prostředí (klidný spánek, rapidní pokles ceny bytů, resp. neprodejnost po 

vybudování R35 přímo pod okny. Pomine-li ÚP všechny tyto připomínky je nutné stavbu vést 

v odpovídajícím tunelu (sklo, plast apod.). 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 
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především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.94 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190701/13 

Námitka proti vedení komunikace R35 okolo sídliště Přepeřská. 

Jako obyvatel sídliště Přepeřská 1807 mám námitku proti budování R35, která je plánována 

přímo pod okny našeho paneláku. Nepřeji si mít rušení poklidného prostředí, nechci navýšení 

prachu a hluku od aut a kamiónů z R35, nechci zde zvýšení emisí, které se logicky navýší. 

Dojde zde ke zrušení jediné zeleně v okolí sídliště a znečištění řeky Jizery. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 
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centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.95 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190702/13 

Námitka proti vedení komunikace R35 okolo sídliště Přepeřská. 

Jako obyvatel sídliště Přepeřská 1807 mám námitku proti budování R35, která je plánována 

přímo pod okny našeho paneláku. Nepřeji si mít rušení poklidného prostředí, nechci navýšení 

prachu a hluku od aut a kamiónů z R35, nechci zde zvýšení emisí, které se logicky navýší. 

Dojde zde ke zrušení jediné zeleně v okolí sídliště a znečištění řeky Jizery. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 
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regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.96 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190703/13 

Námitka proti vedení komunikace R35 okolo sídliště Přepeřská. 

Jako obyvatel sídliště Přepeřská 1807 mám námitku proti budování R35, která je plánována 

přímo pod okny našeho paneláku. Nepřeji si mít rušení poklidného prostředí, nechci navýšení 

prachu a hluku od aut a kamiónů z R35, nechci zde zvýšení emisí, které se logicky zvýší, chci 

klidně usínat a spát. 

Odůvodnění: Nechci nechat klesat hodnotu bytu, který jsme si zakoupili a opravili. Cena se 

sníží díky R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 
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osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.97 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190705/13 

Námitka a odpor proti výstavbě obchvatu v dosahu našeho sídliště, neboť nás už nyní ničí 

narůstající automobilový provoz na přepeřské silnici, proto si nepřeji celodenní rámus, smog a 

prach, který by nám tato blízká komunikace přinesla a zničila zatím ještě klidné prostředí pro 

děti, neboť by přímo ohrozila dětské hřiště, které je zde zbudováno. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 
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prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.98 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190828/13 

Námitka proti vedení komunikace R35 okolo sídliště Přepeřská. 

Odůvodnění: Stavba a realizace plánované silniční dopravy zásadním způsobem poškodí 

životní úroveň a pohodu obyvatel sídliště Přepeřská. Především v mnohonásobném zvýšení 

hluku a znečištění ovzduší v důsledku intenzivní silniční dopravy mezinárodního tranzitního 

koridoru. V běžných životních potřebách obyvatel neúměrným zvýšením dopravního zatížení 

přilehlých komunikací, které již dnes v době dopravních špiček neúnosně, a přetnutím jediné 

možnosti spojení sídliště umístěného v průmyslové zóně na přírodní zelenou oblast okolo 

Odolenovického potoka směrem k řece Jizeře a v podstatě ke zrušení jediné zeleně v okolí 

sídliště.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MMR ČR pořídilo územně plánovací 

dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 – 

Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–plan 

s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a významu 

koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně 

inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních 

podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, 

s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, doporučila 

jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – 

Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii 

S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ 

Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-

Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající 

silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění především na 

průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor S5 v jižní 

variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na Úlibice není 

účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá 

Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné centrum 

Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá 

Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 
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prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.99 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190829/13 

Námitka proti vedení komunikace R35 okolo sídliště Přepeřská. 

Odůvodnění: Stavba a realizace plánované silniční dopravy zásadním způsobem poškodí 

životní úroveň a pohodu obyvatel sídliště Přepeřská. Především v mnohonásobném zvýšení 

hluku a znečištění ovzduší v důsledku intenzivní silniční dopravy mezinárodního tranzitního 

koridoru. V běžných životních potřebách obyvatel neúměrným zvýšením dopravního zatížení 

přilehlých komunikací, které již dnes v době dopravních špiček neúnosně, a přetnutím jediné 

možnosti spojení sídliště umístěného v průmyslové zóně na přírodní zelenou oblast okolo 

Odolenovického potoka směrem k řece Jizeře a v podstatě ke zrušení jediné zeleně v okolí 

sídliště.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MMR ČR pořídilo územně plánovací 

dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 – 

Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–plan 

s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a významu 

koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně 

inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních 

podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, 

s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, doporučila 

jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – 

Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii 

S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ 

Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-

Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající 

silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění především na 

průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor S5 v jižní 

variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na Úlibice není 

účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá 

Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné centrum 

Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá 

Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 
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prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.100 

Podal: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121461/11, 190313/13 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP. MMR ČR pořídilo územně plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní 

studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – 

Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při 

zohlednění širších přepravních vztahů a významu koridoru S5 v přeshraničních, 

vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně inženýrských požadavků a 

podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních podmínek a limitů, a 
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ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, s ohledem na výsledky 

hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, doporučila jako výsledný koridor 

kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – Rovensko pod Troskami – 

Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta 

severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak 

v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice 

v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra 

účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění především na průjezdech obytným územím 

dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo 

Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných 

dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam 

vázaný především na ekonomicky silné centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice 

I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a 

dále částečně v úseku Sobotka –Jičín (kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a 

vedení koridoru S5. Převedení vazeb do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-

Sobotka-Jičín není pro tyto převažující regionální vztahy účinnou a srovnatelnou 

náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.101 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 121465/11, 190301/13, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 

190310/13 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 
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V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP. MMR ČR pořídilo územně plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní 

studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – 

Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při 

zohlednění širších přepravních vztahů a významu koridoru S5 v přeshraničních, 

vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně inženýrských požadavků a 

podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních podmínek a limitů, a 

ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, s ohledem na výsledky 

hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, doporučila jako výsledný koridor 

kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – Rovensko pod Troskami – 

Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta 

severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak 

v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice 

v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra 

účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění především na průjezdech obytným územím 

dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo 

Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných 

dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam 

vázaný především na ekonomicky silné centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice 

I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a 

dále částečně v úseku Sobotka –Jičín (kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a 

vedení koridoru S5. Převedení vazeb do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-

Sobotka-Jičín není pro tyto převažující regionální vztahy účinnou a srovnatelnou 

náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-
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Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.102 

Podal: vlastníci domu čp. 1802 a 1803 

Ev. č. 188412/13 

Vlastníci a obyvatelé domu 1802, 1803, Přepeřská ul. vyjádřili zásadní nesouhlas 

s plánovaným umístěním rychlostní komunikace dálničního typu v oblasti Turnova – část – 

Ohrazenice – sídliště Přepeřská – Nudvojovice. 

Odůvodnění: Rychlostní komunikace je v návrhu plánu umístěna necelých cca 80 m od 

našeho panelového domu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 4-ti podlažní panelový dům, dojde 

v případě realizace rychlostní komunikace v jeho těsné blízkosti k výraznému a zcela 

zásadnímu a nevratnému omezení a zhoršení životního prostředí obyvatel nejen našeho domu, 

ale i dalších více než 1000 obyvatel, protože plánovaná trasa vede prakticky přes sídliště. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MMR ČR pořídilo územně plánovací 

dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 – 

Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–plan 

s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a významu 

koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně 

inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních 

podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, 

s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, doporučila 

jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – 

Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii 

S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ 

Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-

Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající 

silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění především na 

průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor S5 v jižní 

variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na Úlibice není 

účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá 

Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné centrum 

Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá 

Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 
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20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.103 

Podal: Bytové družstvo Přepeřská, Přepeřská čp. 1807 

Ev. č. 190342/13 

Členové Bytového družstva Přepeřská vyjadřují zásadní nesouhlas s plánovaným umístěním 

rychlostní komunikace dálničního typu v oblasti Turnova – část – Ohrazenice – sídliště 

Přepeřská – Nudvojovice. 

Odůvodnění: Rychlostní komunikace je v návrhu plánu umístěna necelých 50 – 80 m od 

našeho panelového domu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 6-ti podlažní panelový dům, dojde 

v případě realizace rychlostní komunikace v jeho těsné blízkosti k výraznému a zcela 

zásadnímu a nevratnému omezení a zhoršení životního prostředí obyvatel našeho domu a 

nezvratnému i nevratnému zásahu do kvality bydlení obyvatel celého sídliště na Přepeřské.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 
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20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.104 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121549/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75. Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 
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V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.105 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121470/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 
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plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75. Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 
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Námitka č. N.106 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 121468/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 
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S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.107 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121467/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 
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obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.108 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 121463/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 



105 
 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 
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(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.109 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121462/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 
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Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.110 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121442/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 
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Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 
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Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.111 

Podal: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121443/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 
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T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.112 

Podal: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Ev. č. 121444/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 
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k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 
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ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.113 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121445/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 
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doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.114 

Podal: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121446/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 
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V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 
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20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.115 

Podal: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121447/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75. Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 
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V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.116 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 121448/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 
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plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75. Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 
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Námitka č. N.117 

Podal: xxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 121449/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 
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S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.118 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 121450/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 
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obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.119 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121451/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 
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Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 
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(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.120 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121452/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 
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Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.121 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121453/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 
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Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 
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Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.122 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121455/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 
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T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.123 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121456/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 
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k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 
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ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.124 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121458/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 
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doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.125 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121459/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 
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V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 
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20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.126 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121460/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 
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V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.127 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121457/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 
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plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 
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Námitka č. N.128 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121438/11 

Jako majitelé dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace R35 

nesouhlasí s tímto návrhem variant. 

Zastupitelstvo města Turnov se již dříve na svých zasedáních usneslo, že nesouhlasí 

s trasováním silnice R35 v katastru Turnova a toto stanovisko zaujalo i k návrhu zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. 

Všechny dosud navržené trasy silnice negativně zasahují do života města a rozdělují Turnov. 

Záměr přivést dopravu z rychlostní silnice do katastru města se jeví jako mylný. 

Zejména trasa R35-var. ÚAP (navržená v rozporu s výše uvedeným usnesením) je velice 

blízko sídliště Přepeřská, kde žije cca 600 obyvatel Turnova. Blízkost navrhované 

mezinárodní silnice a mimoúrovňové křižovatky velmi negativně ovlivní kvalitu života 

obyvatel hlukem, prachem, vibracemi a snížením cen nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 

domy na sídlišti jsou vysoké, nepomůže obyvatelům ani protihluková zeď, která jen hluk a 

exhalace odvede do výšky. Zahloubení silnice se jeví jako obtížně proveditelné vzhledem 

k nutnosti překonat Odolenovický potok a blízkost řeky Jizery. Rovněž by se tím doprava 

přiblížila dosud klidným částem města Ohrazenice, Mašov, Pelešany i přilehlým obcím 

Nudvojovice, Přepeře. 

V konceptu územního plánu města Turnov nejsou výše popsané efekty této silniční stavby 

dostatečně vypořádané. Nezabývá se dostatečně vlivy navržených koridorů na životní 

prostředí, obyvatele, vodohospodářství, klima, kulturní dědictví a na krajinu. 

Výstavba rychlostní silnice je závažným záměrem s dlouhodobými a dalekosáhlými vlivy na 

život obyvatel města, na životní prostředí, je změnou nevratnou a je proto nezbytné věnovat 

mu zvýšenou pozornost a nelze je odbýt tak, jak se stalo v předloženém konceptu územního 

plánu města Turnova. Hodnocení vlivu na životní prostředí je pouze obecné, nezabývá se 

konkrétními důsledky navrhovaných tras. Žádné město si dnes dobrovolně nezavede 

rychlostní komunikaci do bezprostřední blízkosti obývaných sídel, kde ničí život jeho 

obyvatel. Rychlostní silnice (v blízkosti Turnova již druhá) snižuje hodnotu města s klidným 

životem pro všechny, kdo v něm žijí či je navštěvují. Turnov se prezentuje jako turistické 

centrum Českého ráje a měl by tedy dbát na to, aby se město nestalo pouhou dálniční 

křižovatkou. Proto žádáme, aby tak nepostupovalo ani zastupitelstvo města Turnova. 

Z důvodů výše uvedených skutečností požadujeme vypuštění územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 
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S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.129 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190414/13 

Požaduji nové řešení územní rezervy dopravního koridoru – železnice (ÚR 3 – D26), tak aby 

nezasahoval do naší nemovitosti.  

Odůvodnění: vzhledem k tomu, že v některých částech územního plánu byla tato skutečnost 

akceptována a koridor územní rezervy byl vymístěn mimo současně zastavěné území, resp. 

moji nemovitost. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MD pořizuje „Studii proveditelnosti 

železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec“ zpracovatelem je firma IKP CE 

s.r.o. Praha. Doposud je zpracován koncept studie.  

Hlavní trasa vysokorychlostní železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic 

přímo na Liberec. Koridor byl zúžen na pozemky Českých drah.  

 

Námitka č. N.130 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190415/13 

Požaduji nové řešení územní rezervy dopravního koridoru – železnice (ÚR 3 – D26), tak aby 

nezasahoval do naší nemovitosti.  

Odůvodnění: vzhledem k tomu, že v některých částech územního plánu byla tato skutečnost 

akceptována a koridor územní rezervy byl vymístěn mimo současně zastavěné území, resp. 

moji nemovitost. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MD pořizuje „Studii proveditelnosti 

železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec“ zpracovatelem je firma IKP CE 

s.r.o. Praha. Doposud je zpracován koncept studie.  
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Hlavní trasa vysokorychlostní železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic 

přímo na Liberec. Koridor byl zúžen na pozemky Českých drah.  

 

Námitka č. N.131 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190723/13 

Nesouhlasím s vymezením rezervy pro železniční koridor (ÚR 3 – D 26).  

Odůvodnění: Rezerva svým rozsahem zasahuje do moji nemovitosti a to dům rodinný obytný 

čp. 1314 na p.p.č. 2082 a zahradu na p.p.č. 2083 v k.ú. Turnov. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MD pořizuje „Studii proveditelnosti 

železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec“ zpracovatelem je firma IKP CE 

s.r.o. Praha. Doposud je zpracován koncept studie.  

Hlavní trasa vysokorychlostní železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic 

přímo na Liberec. Koridor byl zúžen na pozemky Českých drah.  

 

Námitka č. N.132 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190401/13, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190397/13 

Nesouhlas s vymezením rezervy pro železniční koridor (UR 3 – D 26).  

Odůvodnění: Zahrnuje v plném rozsahu celou nemovitost a to obytný rodinný dům čp. 1311 

na p.p.č. 2059 a celou zahradu na p.p.č. 2060, 2061 v k.ú. Turnov. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MD pořizuje „Studii proveditelnosti 

železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec“ zpracovatelem je firma IKP CE 

s.r.o. Praha. Doposud je zpracován koncept studie.  

Hlavní trasa vysokorychlostní železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic 

přímo na Liberec. Koridor byl zúžen na pozemky Českých drah.  

 

Námitka č. N.133 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190393/13, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190390/13, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190387/13, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190386/13, 

xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190383/13 

Nesouhlas s vymezením rezervy pro železniční koridor /ÚR 3 – D 26) ať v textové či grafické 

části.  

Odůvodnění: Zahrnuje v plném rozsahu celou nemovitost a to obytný rodinný dům čp. 1312 

na p.p.č. 2084/1 a celou zahradu na p.p.č. 2085/1 v k.ú. Turnov. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MD pořizuje „Studii proveditelnosti 

železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec“ zpracovatelem je firma IKP CE 

s.r.o. Praha. Doposud je zpracován koncept studie.  

Hlavní trasa vysokorychlostní železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic 

přímo na Liberec. Koridor byl zúžen na pozemky Českých drah.  

 

Námitka č. N.134 

Podal: Turnov, Tylova a Pacltova ul. 

Ev. č. 186234/13 

Nesouhlas s návrhem územní rezervy územního plánu v bodu 1,1,3,1, železniční doprava. 

Nesouhlas se zahrnutím našich budov a pozemků do územní rezervy koridoru železniční trati 

026, 025A, 021A výkres dopravy A1 L (ÚR 3 – D 26). 
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Odůvodnění: Ochranné pásmo železnice končilo vždy na hranicích našich pozemků. Naše 

pozemky ani budovy nikdy nezahrnovalo.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MD pořizuje „Studii proveditelnosti 

železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec“ zpracovatelem je firma IKP CE 

s.r.o. Praha. Doposud je zpracován koncept studie.  

Hlavní trasa vysokorychlostní železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic 

přímo na Liberec. Koridor byl zúžen na pozemky Českých drah.  

 

Námitka č. N.135 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 190522/13 

Nesouhlas s plochou DS-Z74. Pozemek p.č. 2263 a st.p.č. 2262 v k.ú. Turnov je dotčen 

návrhovou plochou DS-Z74 – stavbou jižního sjezdu do Fučíkovy ulice, která omezuje 

pohodu a jistotu bydlení v rodinném domě a přilehlém pozemku.  

Odůvodnění: Pokud by se stavba realizovala, stává se bydlení v RD čp. 1248 neúnosné a dům 

neobyvatelný. Stavba svým rozsahem zasahuje do vlastnických práv. Vzdálenost stavby, 

hlukové a zátěžové podmínky ze silnice určují dům k demolici. Žádost o vyřešení této složité 

situace. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Plocha DS-Z74 byla prověřena Změnou 

č. 11 ÚPSÚ Turnov a byla do ÚP Turnov převzata z platného územního plánu města 

Turnov a v ÚP Turnov je i nadále ponechána. Nové napojení na silnici I/10 v k.ú. 

Turnov – jižní sjezd do Fučíkovy ulice, umožní nejkratší napojení průmyslové zóny ze 

silnice I/10 a tím vyloučí současnou komplikovanou dopravu do průmyslové zóny přes 

obytnou zástavbu v Nádražní ulici a ve Fučíkově ulici.  

 

Námitka č. N.136 

Podal: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188810/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek č.p. 2305 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k významnému omezení a narušení 

soukromí stávajících i budoucích vlastníků, zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 

2265/20 k.ú Turnov a zároveň omezí přístup při manipulaci s velkými břemeny (bazén, 

zahradní chatka, apod.) na rodinou zahradu. Navrhované úpravy sníží hodnotu rodinné 

zahrady a i nemovitosti. V současné době je výše zmíněný pozemek předmětem pronájmu za 

účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 
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Námitka č. N.137 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188989/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek č.p. 2302 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k narušení soukromí a případnému 

zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 2265/16 k.ú Turnov. V současné době je výše 

zmíněný pozemek předmětem pronájmu za účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 

 

Námitka č. N.138 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188812/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek č.p. 2305 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k narušení soukromí a případnému 

zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 2265/22 k.ú Turnov. V současné době je výše 

zmíněný pozemek předmětem pronájmu za účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 

 

Námitka č. N.139 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 188838/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek p.č. 2302 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k narušení soukromí a případnému 

zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 2265/15 k.ú Turnov. V současné době je výše 

zmíněný pozemek předmětem pronájmu za účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 
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Námitka č. N.140 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188847/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek p.č. 2305 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k narušení soukromí a případnému 

zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 2265/18 k.ú Turnov. V současné době je výše 

zmíněný pozemek předmětem pronájmu za účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 

 

Námitka č. N.141 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189201/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek p.č. 2305 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k narušení soukromí a případnému 

zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 2265/21 k.ú Turnov. V současné době je výše 

zmíněný pozemek předmětem pronájmu za účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 

 

Námitka č. N.142 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190379/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek p.č. 2305 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k narušení soukromí a případnému 

zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 2265/23 k.ú Turnov. V současné době je výše 

zmíněný pozemek předmětem pronájmu za účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 
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Námitka č. N.143 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190696/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek p.č. 2302 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k narušení soukromí a případnému 

zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 2265/17 k.ú Turnov. V současné době je výše 

zmíněný pozemek předmětem pronájmu za účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 

 

Námitka č. N.144 

Podal: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188505/13 

Nesouhlas s označením BI-Z417 a žádost, aby označení BI-Z417 bylo vypuštěno z územního 

plánu Turnov, a zároveň návrh na odkup části pozemku, která je předmětem současného 

pronájmu.  

Odůvodnění: Označením BI-Z417 se stává pozemek p.č. 2305 spadající do vlastnictví města 

Turnov stavební parcelou a budoucí stavbou dojde k narušení soukromí a případnému 

zastínění rodinné zahrady tj. pozemek p.č. 2265/19 k.ú Turnov. V současné době je výše 

zmíněný pozemek předmětem pronájmu za účelem zahrady u řadového domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vlastník pozemků město Turnov, na 

kterých je navržena plocha BI-Z417, nesouhlasí s vyjmutím plochy pro bydlení. Plocha 

je převzata z platného ÚPSÚ Turnov a v rámci projednávání návrhu ÚP Turnov dotčené 

orgány s návrhovou plochou souhlasily. 

 

Námitka č. N.145 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121532/11 

Námitka je vedena proti VPS DI 7 „Nové napojení na silnici I/10 v k.ú. Turnov – jižní sjezd 

do Fučíkovy ulice“. Jejich dům (čp. 2010) se nachází v těsné blízkosti navrhovaného nového 

napojení na silnici I/10. Vlastníci namítají začlenění pozemků p.č. 2265/3, 2256/1, 2265/155, 

2254 v k.ú. Turnov pro nové napojení silnice I/10 do územního plánu pro VPS, neboť 

případná realizace tohoto záměru podstatně ovlivní životní prostředí pro jejich rodinu, stejně 

tak jako pro desítky dalších rodinných domů a rodin v celé záměrem dotčené oblasti. Životní 

prostředí by bylo negativně ovlivněno zejména hlukem projíždějících vozů (nové napojení 

navíc vychází ve větším podélném sklonu), dále zvýšenou prašností a emisemi způsobenými 

silniční dopravou. 

Odůvodnění: Nové připojení je zdůvodňováno zejména intenzitou nákladních automobilů 

obsluhujících průmyslovou zónu. Dále také zvýšeným hlukem ve Fučíkově ulici a také 

Nádražní ulici. Realizace záměru bude mít za následek přenesení hluku a zátěže ze silniční 

dopravy pouze do jiné lokality katastru města. Požadujeme a apelujeme na jiné, dopravně 

inženýrské opatření v lokalitě. Např. zákaz vjezdu pro nákladní vozy do Fučíkovy ulice 

s případným návěstidlem na odbočení ze silnice R10 v Ohrazenicích. Nákladní vozy 
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obsluhující průmyslovou zónu mají možnost využít okružní křižovatku na R10 na Vesecku. 

Realizací tohoto opatření pak nebude nutné budovat jakékoliv nové připojení a přitom bude 

dosaženo maximálně pozitivního efektu na dopravu v okolí dotčeného záměrem. 

Z výše popsaného navrhují tedy z konceptu územního plánu vyřadit VPS DI 7. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Nové napojení na silnici I/10 v k.ú. 

Turnov – jižní sjezd do Fučíkovy ulice, umožní nejkratší napojení průmyslové zóny ze 

silnice I/10 a tím vyloučí současnou komplikovanou dopravu do průmyslové zóny přes 

obytnou zástavbu v Nádražní ulici a ve Fučíkově ulici. Plocha DS-Z74 (VPS DI 7) byla 

prověřena Změnou č. 11 ÚPSÚ Turnov a byla do ÚP Turnov převzata z platného 

územního plánu města Turnov a v ÚP Turnov je i nadále ponechána. Hluková studie 

bude předmětem dokumentace pro územní řízení. 

 

Námitka č. N.146 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188804/13 

Námitka k vymezení území ZV-P121 dle ÚP, který označuje pozemek p.č. 2934/63, 2934/61 

v k.ú. Turnov za veřejně přístupný prostor. Označením ZV-P121 hrozí zásah do osobního 

vlastnictví. Z tohoto důvodu je zásadní nesouhlas s označením ZV-P121 a žádost, aby 

označení ZV-121 bylo nahrazeno označením ZSP – tj. „Zeleň sídelního a přírodního 

charakteru“, neboť se jedná o vymezení soukromé zeleně ve spojení se soukromou plochou.  

Odůvodnění: Označením ZV-P121 návrh ÚP označuje pozemky spadající do soukromého 

vlastnictví, jako „zeleň na veřejných prostranstvích – parková zeleň“, přičemž funkční využití 

těchto soukromých pozemků je stanoveno za účelem rodinné zahrady u rodinných domů, 

které jsou už v současné době oploceny.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a je ji vyhověno změnou navrhovaného 

funkčního využití u návrhové plochy zeleně. Navrhovaná plocha ZV-P121 navazuje na 

plochy bydlení a parcely v ní zahrnuté slouží jako zázemí pro bydlení. Pro návrhovou 

plochu P121 je tedy vhodnější využití ploch ZSP - zeleň sídelní a přírodního charakteru.  

 

Námitka č. N.147 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190520/13 

Součástí návrhu nového územního pánu je i opravený regulační plán č. 1 Hruštice, který 

opětovně uvádí na severní straně ulice Na Piavě stavební čáru. Tato stavební čára přitom byla 

na žádost všech majitelů přilehlých pozemků po schválení původního regulačního plánu 

změněna na hranici zástavby (přerušovaná čára). Nevím, proč po řádném projednání a 

schválení uvedené změny nový návrh opět uvádí stavební čáru. Mezitím i některé pozemky 

změnily majitele – při změně podmínek hrozí i soudní žaloby. Možná nebyla změna hranice 

zástavby na stavební čáru žádným záměrem zhotovitele, možná jen v tomto místě okopíroval 

svůj původní projekt a o pozdější změně nevěděl.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Opravený regulační plán č. 1 Hruštice 

není součástí ÚP Turnov. Nový regulační plán se nepořizuje, ale ani se neupravuje 

Regulační plán č. 1 Hruštice. ÚP Turnov není zpracován v podrobnosti regulačního 

plánu, a tedy neřeší ani stavební čáru. Stavební čára je předmětem až zpracované 

územní studie Hruštice – Károvsko. 
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Námitka č. N.148 

Podal: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189579/13 

Spoluvlastníci p.p.č. 2940/12 k.ú. Turnov podali námitku proti návrhu územního plánu města 

Turnov. Navrhují změnu území smíšeného bydlení - BS-Z104, BS-Z112, BS-Z123, BS-Z124, 

BS-Z99 na bydlení individuální. Proti současnému záměru, vybudovat ve výše uvedené 

lokalitě podlažní bytové domy byla dne 24.10.2013 podána MÚ Turnov petice. 

Odůvodnění: Naplánované podlažní bytové domy v lokalitě Turnov – Hruštice – Károvsko, 

jsou zcela nevhodně zapojeny do urbanistické struktury krajiny. Lokalita je t.č. vilovou 

rezidenční čtvrtí s rodinnými domy – individuálním bydlením. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Navrhované využití BS je ponecháno 

z důvodu možnosti výstavby bytových domů. ÚP Turnov navrhuje výstavbu bytových 

domů, z celého území města, pouze v této lokalitě. Toto řešení, jako vhodné, prověřil již 

platný regulační plán z roku 2002, a v současné době i zpracovaná územní studie.   

 

Námitka č. N.149 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 189196/13 

Navrhujeme změnu území smíšeného bydlení - BS-Z104, BS-Z112, BS-Z123, BS-Z124 na 

bydlení individuální. 

Proti současnému záměru, vybudovat ve výše uvedené lokalitě podlažní bytové domy byla 

dne 24.10.2013 podána MÚ Turnov petice.  

Odůvodnění: Naplánované podlažní bytové domy v lokalitě Turnov – Hruštice – Károvsko, 

jsou zcela nevhodně zapojeny do urbanistické struktury krajiny. Lokalita je t.č. vilovou 

rezidenční čtvrtí s rodinnými domy – individuálním bydlením. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Navrhované využití BS je ponecháno 

z důvodu možnosti výstavby bytových domů. ÚP Turnov navrhuje výstavbu bytových 

domů, z celého území města, pouze v této lokalitě. Toto řešení, jako vhodné, prověřil již 

platný regulační plán z roku 2002, a v současné době i zpracovaná územní studie.   

 

Námitka č. N.150 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189578/13 

Námitka ke způsobu využití. Navrhují změnu území smíšeného bydlení - BS-Z104, BS-Z112, 

BS-Z123, BS-Z124 na bydlení individuální. 

Odůvodnění: Daná lokalita není vhodná pro výstavbu bytových domů.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Navrhované využití BS je ponecháno 

z důvodu možnosti výstavby bytových domů. ÚP Turnov navrhuje výstavbu bytových 

domů, z celého území města, pouze v této lokalitě. Toto řešení, jako vhodné, prověřil již 

platný regulační plán z roku 2002, a v současné době i zpracovaná územní studie.   

 

Námitka č. N.151 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189575/13 

Jako vlastník p.p.č. 2934/46 v k.ú. Turnov podávám námitku proti návrhu územního plánu 

města Turnov. Navrhuji změnu území smíšeného bydlení –lokalita Hruštice – Károvsko –

zóny BS-Z104, BS-Z112, BS-Z123, BS-Z124, BS-Z99 na bydlení individuální.  
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Proti současnému záměru, vybudovat ve výše uvedené lokalitě podlažní bytové domy byla 

dne 24.10.2013 podána MÚ Turnov petice.  

Naplánované podlažní bytové domy v lokalitě Turnov – Hruštice – Károvsko, jsou zcela 

nevhodně zapojeny do urbanistické struktury krajiny. Lokalita je t.č. vilovou rezidenční čtvrtí 

s rodinnými domy. Výškové budovy by tak měly esteticky negativní vliv na celkovou podobu 

krajiny zejm. na dálkové pohledy. Z uvedených důvodů navrhuji změnu území smíšeného 

bydlení – zóny BS-Z104, BS-Z112, BS-Z123, BS-Z124, BS-Z99 na bydlení individuální (BI) 

s možností budoucí výstavby individuálních rodinných domů.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Navrhované využití BS je ponecháno 

z důvodu možnosti výstavby bytových domů. ÚP Turnov navrhuje výstavbu bytových 

domů, z celého území města, pouze v této lokalitě. Toto řešení, jako vhodné, prověřil již 

platný regulační plán z roku 2002, a v současné době i zpracovaná územní studie.   

 

Námitka č. N.152 

Podal: xxxxxxxxx 

Ev. č. 190525/13 

Podávám námitku k vymezení území ZV-P121 dle ÚP, který označuje pozemek v mém 

vlastnictví p.č. 2934/64, 2934/59 v k.ú. Turnov za veřejně přístupný prostor. Označením ZV-

P121 hrozí zásah do osobního vlastnictví. Z tohoto důvodu zásadně nesouhlasím s označením 

ZV-P121 a žádám, aby označení ZV-121 bylo nahrazeno označením ZSP – tj. „Zeleň 

sídelního a přírodního charakteru“, neboť se jedná o vymezení soukromé zeleně ve spojení se 

soukromou plochou.  

Odůvodnění: Označením ZV-P121 návrh ÚP označuje pozemky spadající do soukromého 

vlastnictví, jako „zeleň na veřejných prostranstvích – parková zeleň“, přičemž funkční využití 

těchto soukromých pozemků je stanoveno za účelem rodinné zahrady u rodinných domů, 

které jsou už v současné době oploceny.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a je ji vyhověno změnou navrhovaného 

funkčního využití u návrhové plochy zeleně. Navrhovaná plocha ZV-P121 navazuje na 

plochy bydlení a parcely v ní zahrnuté slouží jako zázemí pro bydlení. Pro návrhovou 

plochu P121 je vhodnější využití ploch ZSP - zeleň sídelní a přírodního charakteru.  

 

Námitka č. N.153 

Podal: xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190404/13, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 119818/13 

Jako vlastníci pozemku č. 2940/25 podáváme námitku k návrhu využití tohoto pozemku jako 

„zeleň na veřejných prostranstvích – parková zeleň“ (označení ZV-P121) a požadujeme 

úpravu na „zeleň sídelního a přírodního charakteru“ (označení ZSP-P). 

Odůvodnění: Návrh územního plánu označující soukromý pozemek č. 2940/25 využívaný 

jako oplocená zahrada u rodinného domu (ve spojení s pozemkem č. 2940/20) není v souladu 

s funkčním využitím těchto pozemků. Nejedná se o veřejné prostranství.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a je ji vyhověno změnou navrhovaného 

funkčního využití u návrhové plochy zeleně. Navrhovaná plocha ZV-P121 navazuje na 

plochy bydlení a parcely v ní zahrnuté slouží jako zázemí pro bydlení. Pro návrhovou 

plochu P121 je vhodnější využití ploch ZSP - zeleň sídelní a přírodního charakteru.  
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Námitka č. N.154 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190325/13, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190333/13 

Předmětný pozemek p.p.č. 2955/1 v k.ú. Turnov je v návrhu územního plánu dotčen změnou 

využití technické infrastruktury na zastavitelný. Vůči tomuto návrhu vznášíme připomínku a 

navrhujeme, aby využití pozemku zůstalo v původním odsouhlaseném stavu, který odpovídá 

současným poměrům na místě (existence vrchního vedené 35 kV), přičemž bude zachován 

jedinečný a nerušený průhled pro místní a turisty z města do krajiny (více viz příloha).  

Odůvodnění: Návrh územního plánu města Turnov není zpracován na základě schváleného 

„Konceptu územní studie rozvojové lokality Hruštice, Károvsko“ zpracovaného v 12/2012. 

Námitce majitelky pozemku nebylo v předchozí fázi vyhověno, neboť negativní stanoviska 

podaly dotčené orgány státní správy (KUKL, OŽP a ochrana ZPF).  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Pozemek, na kterém je navržena 

plocha BI-Z428, tvoří proluku v oboustranné zástavbě. Požadovanou zástavbou dojde 

k efektivnímu využití volného místa, který je z hlediska technické a dopravní 

infrastruktury zajištěn. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody dal souhlas 

s výstavbou 1 RD na části pozemku u komunikace (po hranici současně zastavěného 

území), a na východní části pozemku požadoval v souladu s návrhem ÚP ponechání 

zeleně (ZSP). 

 

Námitka č. N.155 

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190369/13 

Nesouhlas s biokoridorem vedoucím přes parcely 2870/25, 2898/5, 1004/17 v k.ú. Turnov. 

Odůvodnění: Biokoridor mne omezuje v mých vlastnických právech a brání ve využití 

pozemků dle mých představ. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. V konceptu ÚP byla zařazena plocha 

BV-Z87, která zahrnovala i části parcel 2870/25 a 2898/5 v k.ú. Turnov. K ploše 

bydlení dal nesouhlas dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny. Lokalita 

navazuje na prvek ÚSES – interakční prvek. V platném územním plánu i v regulačním 

plánu Hruštice je vedena jako plochy zeleně. V rámci dohodovacího jednání dal dotčený 

orgán opět nesouhlas, v platném ÚP je plocha vedena jako zeleň rozptýlená a liniová, 

která je důležitou složkou životního prostředí města a zvyšuje pobytovou pohodu 

obyvatel, v dané lokalitě je vysoké procento nezastavěných pozemků určených v ÚP 

k zástavbě. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody i nadále nesouhlasí se zástavbou, 

k uplatněné námitce k návrhu ÚP uvádí, že trvá na plochách zeleně v interakčním prvku 

– není možné pozemky vyjímat z prvků územních systémů ekologické stability, plochy 

veřejné zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí 

architektonického členění území. 

 

Námitka č. N.156 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190335/13 

Námitka k využití p.p.č. 2870/1 v k.ú. Turnov, která je zahrnuta do plochy ZSP-P87. 

Požadavek na funkční využití umožňující bytovou výstavbu. 

Odůvodnění: Smysl mého návrhu, a dalších vlastníků pozemků v této lokalitě, spočíval v tom, 

že by se touto změnou částečně kompenzovala újma, která vznikla záborem pozemků na 

lokální biokoridor.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. V konceptu ÚP byla zařazena plocha 

BV-Z87, která zahrnovala část parcelu č. 2870/1 v k.ú. Turnov. K ploše bydlení dal 

nesouhlas dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny, lokalita navazuje na 

prvek ÚSES – interakční prvek, v platném územním plánu i v regulačním plánu 

Hruštice vedeno jako plochy zeleně. V rámci dohodovacího jednání dal dotčený orgán 

opět nesouhlas, v platném ÚP je plocha vedena jako zeleň rozptýlená a liniová, která je 

důležitou složkou životního prostředí města a zvyšuje pobytovou pohodu obyvatel, 

v dané lokalitě je vysoké procento nezastavěných pozemků určených v ÚP k zástavbě. 

Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody i nadále nesouhlasí se zástavbou, k uplatněné 

námitce k návrhu ÚP uvádí, že trvá na plochách zeleně v interakčním prvku – není 

možné pozemky vyjímat z prvků územních systémů ekologické stability, plochy veřejné 

zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí architektonického 

členění území. 

 

Námitka č. N.157 

Podal: xxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 190340/13 

Nesouhlasíme s klasifikováním naší parcely č. 2870/21 v k.ú. Turnov, které nám omezuje 

možnost jejího využití k účelům jiných než ZSP, např. k zahrádkaření, k pronajmutí jako 

zemědělskou půdu, k výstavbě rodinného domu a podobně. Má-li město samo zájem využít 

parcelu pro konkrétní účel, mělo by ji nejdříve vlastnit, tzn. odkoupit od majitelů za 

spravedlivou cenu.  

Odůvodnění: Při přípravě územního plánu buď nebyl brán zřetel na to, jak nespravedlivě 

budou hodnoty pozemku různých vlastníků ovlivněny klasifikací jejich pozemku na různé 

účely (např. BI vs. ZSP), nebo byl plán úmyslně vypracován tak, aby některé majitele 

zvýhodnil na úkor jiných.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. V konceptu byla zařazena plocha BV-

Z87, která zahrnovala i část parcely č. 2870/21 v k.ú. Turnov. K ploše bydlení dal 

nesouhlas dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny, lokalita navazuje na 

prvek ÚSES – interakční prvek, v platném územním plánu i v regulačním plánu 

Hruštice vedeno jako plochy zeleně. V rámci dohodovacího jednání dal dotčený orgán 

opět nesouhlas, v platném ÚP je plocha vedena jako zeleň rozptýlená a liniová, která je 

důležitou složkou životního prostředí města a zvyšuje pobytovou pohodu obyvatel, 

v dané lokalitě je vysoké procento nezastavěných pozemků určených v ÚP k zástavbě. 

Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody i nadále nesouhlasí se zástavbou, k uplatněné 

námitce k návrhu ÚP uvádí, že trvá na plochách zeleně v interakčním prvku – není 

možné pozemky vyjímat z prvků územních systémů ekologické stability, plochy veřejné 

zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí architektonického 

členění území. 

 

Námitka č. N.158 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190346/13 

Nesouhlasíme s klasifikováním naší parcely č. 2898/10 v k.ú. Turnov, která omezuje možnost 

jejího využití k účelům jiných než ZSP, např. k zahrádkaření, k pronajmutí jako zemědělskou 

půdu, k výstavbě rodinného domu (po případném sloučení se sousední parcelou či sousedními 

parcelami a podobně. Má-li město samo zájem využít parcelu pro konkrétní účel, mělo by ji 

nejdříve vlastnit, tzn. odkoupit od majitelů za spravedlivou cenu.  
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Odůvodnění: Při přípravě územního plánu buď nebyl brán zřetel na to, jak nespravedlivě 

budou hodnoty pozemku různých vlastníků ovlivněny klasifikací jejich pozemku na různé 

účely (např. BI vs. ZSP), nebo byl plán úmyslně vypracován tak, aby některé majitele 

zvýhodnil na úkor jiných.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Navrhovaným využitím a následnou 

výstavbou rodinného domu by došlo k nevhodnému urbanistickému zásahu v dané 

lokalitě. Pro požadovanou zástavbu v řešené lokalitě nelze zajistit vhodné dopravní 

napojení. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody dal nesouhlas z důvodu zachování 

ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování 

stávajícího krajinného rázu dané lokality; z hlediska zájmů chráněných zákonem není 

žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné 

krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF dal nesouhlas ke změně, jedná se o další 

zábor na půdě II. třídy ochrany, který není v této lokalitě nezbytně nutný. 

 

Námitka č. N.159 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190348/13 

Nesouhlasíme s klasifikováním naší parcely č. 2900/2 v k.ú. Turnov, které nám omezuje 

možnost jejího využití k účelům jiných než ZSP, např. k zahrádkaření, k pronajmutí jako 

zemědělskou půdu, k výstavbě rodinného domu (po případném sloučení se sousední parcelou 

či sousedními parcelami) a podobně. Podle stávajícího návrhu územního plánu by tato parcela 

zůstala navždy coby „Zeleň sídelní a přírodního charakteru“ k obecnému prospěchu bez 

jakékoli náhrady jejím majitelům.  

Odůvodnění: Při přípravě územního plánu buď nebyl brán zřetel na to, jak nespravedlivé 

budou hodnoty pozemku různých vlastníků ovlivněny klasifikací jejich pozemku na různé 

účely (např. BI vs. ZSP), nebo byl plán úmyslně vypracován tak, aby některé majitele 

zvýhodnil na úkor jiných.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Navrhovaným využitím a následnou 

výstavbou rodinného domu by došlo k nevhodnému urbanistickému zásahu v dané 

lokalitě. Pro požadovanou zástavbu v řešené lokalitě nelze zajistit vhodné dopravní 

napojení. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody dal nesouhlas z důvodu zachování 

ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování 

stávajícího krajinného rázu dané lokality; z hlediska zájmů chráněných zákonem není 

žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné 

krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF dal nesouhlas ke změně, jedná se o další 

zábor na půdě II. třídy ochrany, který není v této lokalitě nezbytně nutný. 

 

Námitka č. N.160 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190347/13 

Nesouhlasíme s klasifikováním naší parcely č. 2900/1 v k.ú. Turnov, které nám omezuje 

možnost jejího využití k účelům jiným než ZSP, např. k zahrádkaření, k pronajmutí jako 

zemědělskou půdu, k výstavbě rodinného domu (po případném sloučení se sousední parcelou 

či sousedními parcelami a podobně. Podle stávajícího návrhu územního plánu by tato parcela 

zůstala navždy coby „Zeleň sídelní a přírodního charakteru“ k obecnému prospěchu bez 

jakékoli náhrady jejím majitelům.  

Odůvodnění: Při přípravě územního plánu buď nebyl brán zřetel na to, jak nespravedlivé 

budou hodnoty pozemku různých vlastníků ovlivněny klasifikací jejich pozemku na různé 
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účely (např. BI vs. ZSP), nebo byl plán úmyslně vypracován tak, aby některé majitele 

zvýhodnil na úkor jiných.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Navrhovaným využitím a následnou 

výstavbou rodinného domu by došlo k nevhodnému urbanistickému zásahu v dané 

lokalitě. Pro požadovanou zástavbu v řešené lokalitě nelze zajistit vhodné dopravní 

napojení. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody dal nesouhlas z důvodu zachování 

ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování 

stávajícího krajinného rázu dané lokality; z hlediska zájmů chráněných zákonem není 

žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné 

krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF dal nesouhlas ke změně, jedná se o další 

zábor na půdě II. třídy ochrany, který není v této lokalitě nezbytně nutný. 

 

Námitka č. N.161 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 189638/13, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 189639/13 

Nesouhlas s biokoridorem vedoucím přes parcely č. 2870/25, 2898/5 a 1004/17 v k.ú. Turnov, 

který brání využití pozemků dle mých představ.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. V konceptu ÚP byla zařazena plocha 

BV-Z87, která zahrnovala i části p.č. 2870/25 a 2898/5. K ploše pro bydlení dal 

nesouhlas dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny, z důvodu návaznosti 

plochy na prvek ÚSES – interakční prvek. V rámci dohodovacího jednání dotčený 

orgán nesouhlas nepřehodnotil, trvá na ponechání ploch zeleně. Plocha, která je i 

v platném ÚPSÚ Turnov vedena jako zeleň rozptýlená a liniová, je důležitou složkou 

životního prostředí města a zvyšuje pobytovou pohodu obyvatel. Plochy veřejné zeleně 

mají pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí architektonického členění 

území. V dané lokalitě je vysoké procento nezastavěných pozemků určených v ÚP 

k zástavbě.  

 

Námitka č. N.162  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 110440/11 

Vlastník vznáší námitku k velikosti plochy TI-Z127, která je ochranným pásmem vrchního 

vedení elektro dotčena jen částečně. Dále k velikosti plochy ZSP – P130  navrhuje, aby 

plocha zeleně byla ponechána pouze v části vymezené ochranným pásmem vedení elektro. 

Odůvodnění: Část dotčeného pozemku u hlavní komunikace chce využít pro výstavbu 

rodinného domu, stejně jako část pozemku plochy zeleně (ZSP – P130). 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Velikost plochy TI-Z127 oproti 

konceptu byla zmenšena, a nyní je na oddělené části navrženo funkční využití bydlení 

individuální BI-Z428, umožňující výstavbu rodinného domu. U plochy ZSP-P130 bylo 

ponecháno původní využití – plochy zeleně. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody 

souhlasí s výstavbou 1 RD na části pozemku u komunikace (po hranici současně 

zastavěného území), na východní části pozemku v souladu s návrhem ÚP zeleň (ZSP). 

 

Námitka č. N.163 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120980/11 

Vlastník žádá o vynětí pozemků p.č. 2898/1, 1004/16 a 2915/3 v k.ú. Turnov z ÚP města 

Turnova ze systému ekologické stability krajiny v plném rozsahu a jejich uvolnění pro 
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stavební účely, tedy o udělení stejného statutu, jaké měly a mají pozemky města Turnova 

v dané lokalitě, jež jsou již prodány a zastavěny nebo k zástavbě určeny. 

Odůvodnění: Na předmětných řešených parcelách, byl v rámci předmětného konceptu nového 

ÚP zakreslen biokoridor, tento je všeobecně definován jako lineární úsek krajiny s vyšší 

ekologickou bohatostí, který umožňuje migraci organismů, spojuje biocentra a vytváří územní 

systém ekologické stability krajiny (ÚSES). S ohledem na skutečnost, že v dané lokalitě 

proběhl v posledních letech výrazný stavební rozvoj, byly postaveny nové rodinné domy, 

provedeno oplocení stavebních parcel a zastavěných ploch, jakož i bylo přistoupeno 

k vybudování dopravní infrastruktury, přestal biokoridor plnit svoji ekologicko stabilizační 

funkci jako takovou a zvěř si pro svoji migraci a působení našla klidnější zóny než je střed 

nového sídelního celku s ukončením u poměrně frekventované silnice na Hruštici. Podstata 

biokoridoru, tak jak je definována, byla narušena i skutečností, že v některých místech je 

biokoridor zúžen (konkrétně v místě stavby p. R. Havlíka) a na pozemcích jiných vlastníků je 

opět rozšířen, což zákonitě vyvolává různé domněnky a majitelé pozemků se právem cítí být 

dotčeni ve svých vlastnických právech. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Z hlediska orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu se pozemky nachází ve schváleném regulačním plánu 

Hruštice jako plochy veřejné zeleně, nesouhlasí s rozšiřováním zástavby na úkor ploch 

zeleně a doporučuje zachovat její původní rozsah. Dotčený orgán z hlediska ochrany 

přírody i nadále nesouhlasí se zástavbou, trvá na plochách zeleně v interakčním prvku – 

není možné pozemky vyjímat z prvků územních systémů ekologické stability, plochy 

veřejné zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí 

architektonického členění území.  

 

Námitka č. N.164 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121288/11 

Vlastníci nesouhlasí s funkčním využitím pozemku p.č. 2898/4 v k.ú. Turnov v ploše Z79 – 

BV bydlení venkovské. Požaduje změnit na území BI – bytová individuální výstavba. 

Odůvodnění: Nízká zastavitelnost území daná plochou BV (-15% plocha stavby na ploše 

celého pozemku) neodpovídá ani stávajícímu charakteru nové výstavby v této oblasti. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno změnou využití 

ploch BV na BI se zastavitelností 0,3. 

 

Námitka č. N.165  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121289/11 

Vlastník nesouhlasí s funkčním využitím pozemku p.č. 2898/4 v k.ú. Turnov – v ploše P83 – 

ZSP zeleň sídelního a přírodního charakteru. Požaduje nahradit plochou BI – bydlení 

individuální. 

Odůvodnění: Námitka je vedena proti P83 – ZSP, kde v těsné blízkosti je biokoridor P85. 

Další prostor veřejné zeleně je tedy zbytečný. Vlastník zde vidí problematické využití a 

údržbu a dochází ke zmenšení pro bytovou výstavbu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Řešené území vychází z platného 

regulačního plánu a prověřeno zpracovanou územní studií. Dotčený orgán z hlediska 

ochrany přírody nesouhlasí se změnou a trvá na využití ZSP. Plochy veřejné zeleně mají 

pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí architektonického členění území. 
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Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF doporučuje námitce nevyhovět, pozemky se 

nacházejí ve schváleném regulačním plánu Hruštice jako plochy veřejné zeleně. 

Z hlediska zájmů ochrany ZPF není žádoucí rozšiřování ploch výstavby na úkor těchto 

ploch. 

 

Námitka č. N.166  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121309/11 

Vlastník požaduje změnit severní část plochy bydlení Z104, v křižovatce MK-Z116 a 

Zborovské ulice a tvořenou převážně pozemkem p.č. 2915/32 v k.ú. Turnov, z funkce BS na 

BI. 

Odůvodnění: Navržená plocha bydlení BS-Z104 je nyní necitlivě prodloužená až do 

Zborovské ulice, která je jinak ve své střední a horní části oboustranně tvořena pouze 

plochami bydlení BI. V případě možné výstavby BH by v této připomínkované ploše vznikla 

jednostranně nevyvážená a prostorově přetížená plocha jak vůči Zborovské ulici, tak i vůči 

MK-Z116. To by bylo spojeno i s funkčním přetížením této připomínkované plochy, např. 

s dopravním přetížením v okolí křižovatky MK-Z116 a Zborovské ulice z důvodu parkujících 

vozidel v těchto obou ulicích. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Navrhované využití BS je 

ponecháno z důvodu možnosti výstavby bytových domů. ÚP Turnov navrhuje výstavbu 

bytových domů, z celého území města, pouze v této lokalitě. Toto řešení, jako vhodné, 

prověřil již platný regulační plán z roku 2002, a v současné době i zpracovaná územní 

studie.   

 

Námitka č. N.167 

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 107388/11 

Vlastník namítá, že část jeho pozemku p.č. 2882/1 v k.ú. Turnov u pozemních vodojemů na 

Károvsku má v konceptu ÚP navrženo funkční využití TI (tech. Infrastruktura), ačkoli by 

měla mít celá parcela využití BV (bydlení venkovské). Vlastník proto žádá o změnu 

funkčního využití tak, aby část TI na pozemku p.č. 2882/1 v k.ú. Turnov byla změněna na BV 

a tak celá parcela byla v BV. Plocha změny je vyznačena v PŘÍLOZE 1 a v PŘÍLOZE 2. 

Odůvodnění: Vodohospodářské sdružení Turnov vydalo 28.7.2005 souhlas se změnou 

funkčního využití zmíněné plochy p.č. 2882/1 v k.ú. Turnov z původní funkce v Regulačním 

plánu označené TV – V (technické vybavení – voda) na MS (malá sídla). Vodohospodářské 

sdružení Turnov nepočítá s využitím uvedené plochy pro vodohospodářské účely a souhlasí 

s využitím ke stavbě objektu pro bydlení. Souhlas je doložen jako PŘÍLOHA 3 jeho 

připomínky. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. V konceptu byla navržena plocha 

BV-Z87, která zahrnovala i část p.p.č. 2882/1. K ploše bydlení dal nesouhlas dotčený 

orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny, lokalita navazuje na prvek ÚSES – 

interakční prvek, v platném územním plánu i v regulačním plánu Hruštice vedeno jako 

plochy zeleně. V rámci dohodovacího jednání dal dotčený orgán opět nesouhlas, 

v platném ÚP je plocha vedena jako zeleň rozptýlená a liniová, která je důležitou 

složkou životního prostředí města a zvyšuje pobytovou pohodu obyvatel, v dané lokalitě 

je vysoké procento nezastavěných pozemků určených v ÚP k zástavbě a i nadále 

nesouhlasí. 
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Námitka č. N.168 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120801/11 

Vlastník namítá, že podle dřívějších informací zde měl být tzv. biokoridor. Nyní místo něho 

má být veřejná zeleň, což má spravovat město. Protože jeho pozemek p.č. 2915/1 v k.ú. 

Turnov je v tomto místě, bylo by tedy vhodné, aby město za slušnou částku pozemek 

odkoupilo, když už ho nemůže prodat jako stavební parcelu. 

Odůvodnění:  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. ÚP Turnov přebírá řešení dle 

regulačního plánu Hruštice a prověřeno zpracovanou územní studií. Biokoridor byl 

změněn na interakční prvek, pozitivní vlivy na strukturu krajiny, snížení hlukové a 

imisní zátěže, retence vody v území. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody trvá na 

plochách zeleně v interakčním prvku. Rada města schválila záměr výkupu pozemků. 

 

Námitka č. N.169 

Podal: xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190356/13, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190817/13 

Pro p.p.č. 874/2 a 875/2 v k.ú. Daliměřice změnit využití na rekreace zahrádkaření (RZ). 

Tyto pozemky byly vždy využívány k rekreaci a zahrádkaření a do doby než MěNV nechal 

stavební sutí zavést úvozovou cestu, pozemky těsně přiléhaly k sousedící zahrádkářské 

kolonii.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Požadavek neodpovídá současnému 

stavu. V současné době již pozemky nejsou součástí zahrádkářské osady. Dotčený orgán 

z hlediska ochrany přírody se změnou nesouhlasí. V platném ÚP jsou plochy zeleně; 

navazuje na prvek územních systémů ekologické stability - lokální interakční prvek. 

Plochy veřejné zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí 

architektonického členění území. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nesouhlasí se 

změnou využití, z hlediska ochrany ZPF se jedná o návrh narušující organizaci 

zemědělského půdního fondu, narušení půdních bloků, zasahuje nevhodně do volné 

krajiny, je mimo zahrádkářskou osadu. 

 

Námitka č. N.170  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189641/13 

Žádost, aby v novém územním plánu byla parcela č. 705/7 v k.ú. Daliměřice zahrnuta jako 

plocha k bydlení (BV – bydlení venkovské). 

Odůvodnění: Parcela navazuje na zastavěné území vedené již jako plocha k bydlení 

venkovského typu se dvěma rodinnými domy a s parcelou určenou k zastavění ve vlastnictví 

města Turnov.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Dotčený orgán z hlediska ochrany 

přírody nesouhlasí, lokalita navazuje na prvek územních systémů ekologické stability – 

Vesecko. Není vhodné další zastavování území směrem do volné krajiny. Pozemek leží 

v sousedství ploch - průmyslová výroba a skladování – VP, které svým využitím mohou 

negativně ovlivnit plochy bydlení. Není tedy žádoucí navrhovat plochy pro bydlení 

v návaznosti ploch určených pro průmysl a výrobu. Je akceptována pouze stávající 

zástavba pro bydlení, jako plochy stavové. Část pozemku je ve II. třídě ochrany ZPF. 
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Námitka č. N.171 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121235/11 

Vlastník požaduje změnu zařazení a určení funkčního využití pozemku 736/3 v k.ú. 

Daliměřice oproti konceptu územního plánu, a to změnou z typu ZSP - Zeleň sídelní a 

přírodního charakteru na zastavitelnou plochu pro bydlení.  

Odůvodnění: Důvodem pro pořízení změny je její požadavek jako žadatele na realizaci 

záměru na uvedené ploše, která v platném územním plánu města není navržena jako 

zastavitelná, případně je navržena k jinému funkčnímu využití. Hlavním záměrem změny je 

rozšíření rozvojové zastavitelné plochy pro bydlení. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Dotčený orgán z hlediska ochrany 

přírody a krajiny nesouhlasí z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky 

hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem není žádoucí další umisťování staveb a 

rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny, dále je zde návaznost na 

v krajině cenné a historické dřeviny, které jsou součástí tzv. komponované krajiny. 

Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nesouhlasí se změnou využití, není žádoucí 

rozšiřovat zábory zemědělské půdy na II. třídy bonity a umisťovat stavby bydlení do 

volné krajiny. 

 

Námitka č. N.172 

Podal: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121236/11 

Požadují změnu zařazení a určení funkčního využití pozemku p.č. 736/44 v k.ú. Daliměřice 

oproti konceptu územního plánu a to změnou z typu ZSP - Zeleň sídelní a přírodního 

charakteru na zastavitelnou plochu pro bydlení. 

Odůvodnění: Důvodem pro pořízení změny je náš požadavek jako žadatelů na realizaci 

záměru na uvedené ploše, která v platném územním plánu města není navržena jako 

zastavitelná, případně je navržena k jinému funkčnímu využití. Hlavním záměrem změny je 

rozšíření rozvojové zastavitelné plochy pro bydlení. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Dotčený orgán z hlediska ochrany 

přírody a krajiny nesouhlasí z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky 

hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. 

Není žádoucí další umisťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do 

volné krajiny. Návaznost na v krajině cenné a historické dřeviny, které jsou součástí tzv. 

komponované krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nesouhlasí se změnou 

využití, není žádoucí rozšiřovat zábory zemědělské půdy a umisťovat stavby bydlení do 

volné krajiny. 
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Námitka č. N.173 

Podal: xxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 98720/11 

Vlastník požaduje změnu pozemků p.č. 761/2, 762/2 a 759/2 v k.ú. Daliměřice v Územním 

plánu Turnov na plochy „BV“ – bydlení venkovské. 

Odůvodnění: Na pozemcích hodlá v budoucnosti realizovat stavbu rodinného domku. 

Pozemky jsou zasíťovány voda a elektřina na pozemku. Kanalizace je 20 m od hranice 

pozemku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a není ji vyhověno z důvodu ochrany 

přírody a krajiny. Je zde vazba na územní systém ekologické stability – nadregionální 

biokoridor Jizera, nivu Jizery (časté záplavy) a také je zde návaznost na v krajině cenné 

a historické dřeviny, které jsou součástí tzv. komponované krajiny. Nesouhlas je uveden 

z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, a dále z důvodu 

zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z hlediska zájmů chráněných 

zákonem není žádoucí další umisťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu 

směrem do volné krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nesouhlasí se změnou 

využití, jedná se o pozemky v aktivní zóně záplavového území v nadregionálním 

biokoridoru Jizery, jednou z obecných zásad  ochrany ZPF je mimo jiné i co nejméně 

narušovat hydrologické a odtokové poměry v území. V daném území byla v konceptu 

navržena plocha BV – Z50, která ve vyhodnocení vlivu byla nedoporučena z důvodu 

aktivní zóny záplavového území a nutné protihlukové ochrany a na základě 

projednávání z ÚP vyjmuta. 

 

Námitka č. N.174 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 109608/11 

Vlastník požaduje vyjmout z ÚP Turnov z veřejně prospěšných opatření – opatření R1, 

retenční vsakovací poldr v Daliměřicích na pozemku p.č. 872 v k.ú. Daliměrice. Na části 

pozemku, kde v současné době je prováděna stavba malé vodní nádrže. Navrhuje ponechat 

současný stav schválený v platném ÚPSÚ Turnov. 

Odůvodnění: Na pozemku p.č. 872 v k.ú. Daliměřice je realizována stavba malé vodní nádrže. 

Stavba retenčního vsakovacího poldru je zrealizována na pozemku p.č. 706/1 v k.ú. 

Daliměřice severním směrem. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Návrhová plocha W-P73 je 

z dokumentace vyjmuta a pozemek je zanesen dle současného stavu v území jako VV - 

plochy vodní a vodohospodářské. ÚP je funkční využití území zobrazeno dle jeho 

současného stavu. 

 

Námitka č. N.175 

Podal: xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192114/13, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 

192109/13, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192108/13, xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192106/13, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192105/13, 

Müller Gerhard, Müllerová Ivana, Ev. č. 192104/13, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192103/13, 

xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, Ev. č. 192102/13, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192099/13, 

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192093/13, xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192091/13, 

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Ev. č. 192089/13, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192087/13, 

xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192086/13, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 

192081/13, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192080/13, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192078/13, 
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xxxxxxxxx, Ev. č. 191957/13, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191956/13, xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191955/13, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191954/13, 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191953/13, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 

191952/13, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191951/13, xxxxxxxx, Ev. č. 191950/13, 

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Ev. č. 191949/13, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Ev. č. 

191947/13, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, Ev. č. 191946/13, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx, 

Ev. č. 191945/13, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191444/13, xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191929/13, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 191922/13, 

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191919/13, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191918/13, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191917/13, xxxxxxxxxxxxx, 

Ev. č. 191914/13, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 192107/13, 

xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191911/13, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191910/13, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191900/13, 

xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191907/13, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 

Ev. č. 191889/13, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191232/13, xxxxxx - 

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191222/13, xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191220/13, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191219/13, 

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191217/13, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191206/13, 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 191205/13 

Námitka k p.č. 695/20 až 36, 695/10 až 13, 695/18, 695/176 v k.ú. Daliměřice, ve změně 

územního plánu č. 10 je vše uvedeno jako B10.  

Žádost je aby: 

1. jakákoli výstavba, včetně změn staveb a změn způsobu jejich využití, ve výše 

vymezeném území dotčeném námitkou, tj. v obchodně – průmyslovém areálu 

Vesecko, byla podmíněna zpracováním regulačního plánu,  

2. stávající regulační plán týkající se obchodně průmyslového areálu Vesecko nebyl 

rušen, ale aby jeho platnost byla na celém území obchodně průmyslového areálu 

Vesecko vymezeného v územním plánu, tj. zejména na všech plochách vymezených 

jako VP-průmyslová výroba a sklady a plochách s nimi souvisejících (nebude pro toto 

území zpracován regulační plán nový), 

3. v případě, že výstavba ve výše vymezeném území dotčeném námitkou nebude 

podmíněna regulačním plánem, aby regulativy funkčního plánu pro stavební činnost v 

obchodně průmyslovém areálu Vesecko byly převzaty do územního plánu pro toto 

území.  

Jsem vlastníkem pozemku a domu v k.ú. Malý Rohozec přičemž návrhem funkčního využití 

výše vymezeného území dotčeného námitkou – obchodně průmyslový areál Vesecko – jsem 

přímo dotčen na svém vlastnickém, ústavně zaručeném vlastnickém právu k těmto 

nemovitostem. Sousedství průmyslového areálu se nepochybně přímo dotýká mého 

vlastnického práva k těmto nemovitostem, jež jsou užívány k bydlení, neboť umístění a 

následný provoz průmyslového areálu, včetně s ním související vyvolané dopravy, má, resp. 

může mít za následek zhoršení životního prostředí v daném území, tj. narušení kvality a 

hodnoty okolního obytného území, a to v důsledku negativních vlivů průmyslové výroby a 

dopravy, zejména se jedná o hluk, znečištění ovzduší, zápach, vibrace ad. negativní vlivy. 

Odůvodnění: Je zřejmé, že stanovení regulativů pro výrobní plochu B10 v průmyslovém a 

obchodním areálu Vesecko není shodné s regulativy uvedenými pro plochy A10 v platném 

regulačním plánu. Vyhláška č. 2/2006, která schvaluje změnu č. 10 územního plánu vychází 

z chybného vyhodnocení záměru funkčního využití území A10 a B10. V odst. 2.1 se uvádí, že 

v rámci průzkumu a rozborů k Regulačnímu plánu bylo současně s územím A10 prověřeno i 

území B10. Vzhledem k tomu, že územím B10 se průmyslová plocha přiblížila k nejbližší 
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obytné ploše na vzdálenost cca 10 m, měla by podléhat stejným, ne-li přísnějším regulativům 

jako plocha A10. Vzdálenost od obytných ploch je údajně dostatečná, což není pravda.  

V odst. 1.5.1 se uvádí, že jde o rozšíření ploch pro obchod a průmyslovou výrobu v území 

A10 a v návaznosti na něj B10. Takže nevymezuje se nová plocha s novými pravidly, ale 

pouze rozšiřuje původní, tedy by měla platit pravidla stejná. Vzhledem k tomu, že v podstatě 

nikdo nemá možnost zjednat nápravu v případě, že budou emisní a hlukové limity 

překračovány (jak bylo řečeno na jednání zastupitelstva města dne 31.10.2013), je jediným 

nástrojem řádný regulační plán, kterým se dá takové situaci předejít. Žádáme o to, aby 

souběžně s novým územním plánem byl pro průmyslovou zónu Vesecko zpracován nový 

Regulační plán, který rozšíří nyní platný regulativ plochy A10 na celou průmyslovou zónu 

Vesecko.  

Domníváme se, že současný stav byl způsoben chybnými rozhodnutími zastupitelů města a 

zastupitelé města jsou ti, kteří by měli situaci napravit.  

Jak vyplývá z již výše uvedeného, obchodně průmyslový - areál Vesecko je situován do 

blízkosti obytných budov, včetně mých. Je zde tedy vytvořen střet v území, neboť požadavky 

na klidné a čisté bydlení jsou v protikladu s umístěním průmyslových závodů, jejichž provoz 

(včetně vyvolané těžké kamionové dopravy) vyvolává právě narušení kvality prostředí. Za 

účelem omezení důsledků tohoto střetu a naplnění cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 

stavebního zákona) je tedy třeba stanovit omezující a podrobnější podmínky pro využití 

obchodně průmyslového areálu, a to jak z hlediska funkčního omezení výroby s největšími 

negativními vlivy na okolní prostředí (těžký průmysl apod.), tak z hlediska regulativů na 

prostorové uspořádání (omezení výšky staveb, stanovení maximálního procenta zastavěnosti 

pozemků, návrhem vhodných odcloňujících bariér mezi průmyslovou a obytnou zástavbu – 

zelené pásy apod.). 

Uvedené je možno docílit výše uvedenými možnostmi, tj. zejména podmíněním jakékoli 

výstavby, včetně změn staveb a změn způsobu jejich využití, v daném obchodně průmyslové 

areálu zpracováním regulačního plánu, tj. buď nerušením stávajícího a jeho rozšířením tak, 

aby pokrýval všechny územním plánem vymezené plochy pro obchodně - průmyslový areál 

(zejména plochy VP – průmyslová výroba a sklady), popř. pořízením nového regulačního 

plánu (obé v kombinaci se zákazem výstavby na plochách regulačním plánem 

neregulovaných), popř. přijmutím obecných regulativů regulačního plánu do regulativů 

územního plánu, např. z hlediska zákazu veškerého těžkého průmyslu (hutnictví, energetika, 

chemický průmysl, gumárenství, cementárny, obalovny, sklářský, papírenský apod.) a 

průmyslové prvovýroby, jakož i zákazem veškeré výroby obtěžující své okolí pachem, 

hlukem, spadem či jinak dlouhodobě zatěžující životní prostředí. 

V této souvislosti je pro ilustraci nutné upozornit na dvě již existující a vedení města předané 

studie, a to Autorizované hodnocení zdravotního rizika dopadu instalace a zprovoznění kalicí 

linky v novém areálu firmy Kamax s.r.o., vypracované Státním zdravotním ústavem, a 

Znalecký posudek č. 095/02/2013 od soudního znalce Jaromila Krajči, které se zabývají 

možnými dopady spuštění byť i jen jedné kalicí linky v rámci provozu firmy Kamax. Pro 

příklad uvádíme jeden ze závěrů studie SZÚ: „dle výsledků současného stavu a 

předpokládaného přírůstku bude výsledná hodnota PM10 v ovzduší představovat navýšení 

roční koncentrace o více než 14 mikrogramů na m2, což představuje aditivní zvýšení celkové 

úmrtnosti exponované populace o 5,3 %, v případě dlouhodobé inhalace.“ Posudek J. Krajči 

se zabývá mj. vlivem plánovaných výrazných emisí NO2 na půdu a spodní vody: „stovky 

metrů vzdáleností ve směru hydraulického spádu za vhodných podmínek, především 

hydrometeorologických situací (tání sněhu, silných dešťů) mohou vůbec nehrát roli 

v procesech difůze, disperze a migrace ve zdejším propustném prostředí kvarterních zemin 

s existencí horizontu podzemních vod. … NO2 v přízemní atmosféře oxiduje na kyselinu 

HNO3 a při jejím vstupu se srážkami do půdy vytvoří reakcí především s kalcitem a jinými 
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alkalickými prvky v půdě (např. karbonáty) dusičnany za úniku CO2. Tento proces je obecně 

nežádoucí a je v řadě lokalit s průmyslovou výrobou s obdobnými exhalacemi příčinou 

zamoření půdy a podzemních vod nitráty. Jejich vliv na vznik rakoviny např. tlustého střeva si 

může každý přečíst na internetu…“. 

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce č. N.175 v bodě 1. se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Vzhledem k naplnění průmyslové zóny 

se již jedná z převážné části o území zastavěné, pro které není důvod zpracovávat 

regulační plán.  

 

Námitce č. N.175 v bodě 2. se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Stávající Regulační plán č. 2 města 

Turnov – Obchodně – průmyslový areál Vesecko neřeší celé území průmyslové zóny, a 

území, které řeší, je již naplněno. Jedná se o území mezi Ontexem a pivovarem. Území 

je mimo dvou rozvojových ploch VP-Z421 a VP-Z25 již zastavěné. Území s uvedenými 

pozemky nebylo pokryto regulačním plánem, není tedy co rušit, ani prodlužovat.  

 

Námitce č. N.175 v bodě 3. se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Podmínky plochy Průmyslová výroby a 

sklady (VP) jsou rozšířeny o upřesnění činností, které nelze na namítaných plochách 

umísťovat.  

Do návrhu nového územního plánu Turnova bylo cca 80 % území obchodně 

průmyslového areálu Vesecko převzato jako plocha stavová, neboť toto území je již 

zastavěno v souladu se stávajícím platným územním plánem. Zbytková plocha území 

v rozsahu 20% je navržena jako plocha návrhová pro budoucí konečnou dostavbu 

obchodně průmyslovému areálu Vesecko. 

Pro tuto dostavbu jsou již předurčená napojení na stávající inženýrské sítě a 

komunikace, které byly realizovány v souladu s regulačním plánem. Z tohoto důvodu již 

není nutné zpracovávat podrobnější územně plánovací dokumentaci v podobě 

regulačního plánu pro návrhové plochy, a proto návrh nového územního plánu 

požadavek na zpracování regulačního plánu již neobsahuje. 

Z odůvodnění námitky je zřejmé, že námitka byla podána hlavně k provozu kalicí linky 

v novém areálu firmy Kamax s.r.o. a jeho dopad na okolí stavby. 

Město Turnov má zpracovaný platný ÚPSÚ Turnov schválený ZM dne 22.8.1996. 

Závazná ustanovení a podmínky využití ploch jsou dány Obecně závaznou vyhláškou o 

závazných částech ÚPSÚ Turnov a následnými změnami ÚPSÚ. Tohoto území se 

dotýká změna č. 10, která byla schválena ZM 26.1.2006. Změna spočívala v rozšíření 

obchodně průmyslového areálu Vesecko. Regulační plán č. 2 města Turnov – Obchodně 

– průmyslový areál Vesecko schválený ZM 21.12.2006 neřeší lokalitu, kde je umístěn 

areál firmy Kamax. Uvedená stavba je umístěna na funkční ploše „Území průmyslové 

výroby“. Hlavní funkcí tohoto území je výroba a služby všeho druhu, převážně těch, 

které nejsou přípustné v jiných územích města. Logistická a skladovací hala včetně 

manipulačních ploch byla povolena pravomocným územním rozhodnutím vydaném 

Stavebním úřadem již 7.10.2011. V současné době vede Stavební úřad správní řízení o 

dodatečném povolení stavby na Vestavbu kalicí linky do stávající haly v areálu firmy 

Kamax. Řadové rodinné domy čp. 51-54 u pivovaru jsou vzdálené od budoucí kalicí 

linky cca 170 m a od stávající manipulační plochy cca 45 m. Stavba areálu firmy 

Kamax včetně plánované vestavby kalicí linky je zcela v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací města Turnov. Ve zde projednávaném návrhu nového ÚP se již 

nejedná o plochu návrhovou, ale o plochu stavovou, protože průmyslová stavba areálu 
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Kamax již na Vesecku stojí. Územně plánovací dokumentace neřeší podrobnosti 

technologických procesů ve stavbách, které jsou realizovány na funkčních plochách dle 

této dokumentace. 

 

Námitka č. N.176 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Ev. č. 190845/13, xxxxxxxxxxxx, 

Ev. č. 190842/13, xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190843/13, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 

Ev. č. 190840/13, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx Ev. č. 190839/13 

Žádost o zpracování a vydání nového regulačního plánu pro oblast Obchodně průmyslový 

areál Vesecko, a to nejpozději s vydáním nového územního plánu. Žádost o rozšíření 

regulativů uvedených v regulačním plánu č. 2 platných pro plochu A10 i na plochu B10, o 

kterou se průmyslový areál rozšiřoval.  

Odůvodnění: Stanovení regulativů pro výrobní plochu B10 v průmyslovém a obchodním 

areálu Vesecko není shodné s regulativy uvedenými pro plochy A10 v platném regulačním 

plánu. Vyhláška č. 2/2006, která schvaluje změnu č. 10 územního plánu, vychází z chybného 

vyhodnocení záměru funkčního využití území A10 a B 10 a opakuje tak chybu z návrhu 

změny územního plánu č. 10, který v technické zprávě v bodě 2.2.1. uvádí, že plocha je 

v blízkosti města, avšak mimo zástavbu jiného druhu, nejbližší obytná zástavba je cca 0,5 km. 

Není vůbec vzata v úvahu obytná plocha s domy čp. 51, 52, 53 a 54 a s nimi související 

pozemky 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 101/5, 101/6, 101/8, 101/4, 101/7, 101/3, 101/6, 101/2, 

které jsou v soukromém vlastnictví. Dále nejsou vzaty na vědomí ani dva domy s pozemky u 

silnice na Jenišovice a dva za pivovarem.   

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Do návrhu nového územního plánu 

Turnova bylo cca 80 % území obchodně průmyslového areálu Vesecko převzato jako 

plocha stavová, neboť toto území je již zastavěno v souladu se stávajícím platným 

územním plánem. Zbytková plocha území v rozsahu 20% je navržena jako plocha 

návrhová pro budoucí konečnou dostavbu obchodně průmyslovému areálu Vesecko. 

Pro tuto dostavbu jsou již předurčená napojení na stávající inženýrské sítě a 

komunikace, které byly realizovány v souladu s regulačním plánem. Z tohoto důvodu již 

není nutné zpracovávat podrobnější územně plánovací dokumentaci v podobě 

regulačního plánu pro návrhové plochy, a proto návrh nového územního plánu 

požadavek na zpracování regulačního plánu již neobsahuje. 

Z odůvodnění námitky je zřejmé, že námitka byla podána hlavně k provozu kalicí linky 

v novém areálu firmy Kamax s.r.o. a jeho dopad na okolí stavby. 

Město Turnov má zpracovaný platný ÚPSÚ Turnov schválený ZM dne 22.8.1996. 

Závazná ustanovení a podmínky využití ploch jsou dány Obecně závaznou vyhláškou o 

závazných částech ÚPSÚ Turnov a následnými změnami ÚPSÚ. Tohoto území se 

dotýká změna č. 10, která byla schválena ZM 26.1.2006. Změna spočívala v rozšíření 

obchodně průmyslového areálu Vesecko. Regulační plán č. 2 města Turnov – Obchodně 

– průmyslový areál Vesecko schválený ZM 21.12.2006 neřeší lokalitu, kde je umístěn 

areál firmy Kamax. Uvedená stavba je umístěna na funkční ploše „Území průmyslové 

výroby“. Hlavní funkcí tohoto území je výroba a služby všeho druhu, převážně těch, 

které nejsou přípustné v jiných územích města. Logistická a skladovací hala včetně 

manipulačních ploch byla povolena pravomocným územním rozhodnutím vydaném 

Stavebním úřadem již 7.10.2011. V současné době vede Stavební úřad správní řízení o 

dodatečném povolení stavby na Vestavbu kalicí linky do stávající haly v areálu firmy 

Kamax. Řadové rodinné domy čp. 51-54 u pivovaru jsou vzdálené od budoucí kalicí 

linky cca 170 m a od stávající manipulační plochy cca 45m. Stavba areálu firmy Kamax 

včetně plánované vestavby kalicí linky je zcela v souladu s platnou územně plánovací 
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dokumentací města Turnov. Ve zde projednávaném návrhu nového ÚP se již nejedná o 

plochu návrhovou, ale o plochu stavovou, protože průmyslová stavba areálu Kamax již 

na Vesecku stojí. Územně plánovací dokumentace neřeší podrobnosti technologických 

procesů ve stavbách, které jsou realizovány na funkčních plochách dle této 

dokumentace. 

 

Námitka č. N.177 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 190813/13 

Nesouhlas s umístěním komunikace na pozemku č. 695/83 v k.ú. Daliměřice.  

Odůvodnění: Na výše uvedeném pozemku se počítá s výstavbou rodinných domů pro děti. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.178 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190706/13 

Námitka se týká návrhu územního plánu Turnov, který byl veřejně projednán dne 29.10.2013, 

v části M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie. Uvedenou podmínku řeší Změna č. 15 ÚPSÚ 

Turnov. Z uvedené změny vyplývá, že při řešení dopravní infrastruktury dle části 4.1 se 

vedení místních komunikací u plochy č. A 15, bude pravděpodobně týkat i pozemků, které 

nejsou v majetku města Turnov a to v případě, kdy bude nutné dodržet normové hodnoty šířek 

místních komunikací.  

Odůvodnění: Nesouhlas s omezením vlastnických práv k pozemku č. 695/104 v k.ú. 

Daliměřice, které by navrhované řešení vedení místních komunikací uvedené ve Změně č. 15 

ÚPSÚ Turnov mohlo přinést. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.179 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190527/13 

Nesouhlas s odprodejem části parcely č. 695/103 v k.ú. Daliměřice městu Turnov na rozšíření 

komunikace. Váš návrh na odprodej části mé parcely 695/103 k.ú. Daliměřice mne poškozuje 

snižováním výměry mého pozemku. Sděluji Vám opakovaně, že nesouhlasím s oddělením 

části pozemku na Vaši ostatní komunikaci. 

Odůvodnění: V prosinci 2009 jsem zaslala nesouhlas s oddělením části mé parcely 695/103 

k.ú. Daliměřice s návrhem řešení. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 
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Námitka č. N.180 

Podal: xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 189636/13, xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 189640/13 

Nesouhlasíme s jakýmkoli zásahem do našeho soukromého vlastnictví. 

Odůvodnění: Pozemku č. 695/106 se týká rozšíření komunikace. Toto plánování by se mělo 

týkat pouze pozemků města (je to technicky možné) a nikoli pozemků soukromých vlastníků.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.181 

Podal: xxxxxxxxx 

Ev. č. 189573/13 

Nesouhlas s uvedeným návrhem týkajícího se pozemku 695/165 v k.ú. Daliměřice, a jeho 

části se vlastník nehodlá vzdát. Příjezdové cesty k domům na parcelách města lze uskutečnit 

na městských pozemcích. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.182 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189258/13 

Nesouhlas s územním plánem Turnova ve stávajícím provedení, protože zasahuje do mého 

pozemku č. 695/78 v k.ú. Daliměřice a tím můj pozemek znehodnocuje. Žádost o odstranění 

čáry z pozemku, která tam nemá co dělat a zasahuje do mých soukromých práv. Pokud 

nebude tato čára neprodleně odstraněna, učiním vše, aby má práva nebyla poškozována.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.183 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 189216/13, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 189656/13 

Nesouhlas s rozšířením parcely 695/58 v k.ú. Daliměřice na úkor parcely č. 695/98. 

Město Turnov vedle parcely 695/58 v k.ú. Daliměřice vlastní 7 parcel, na kterých může 

rozšíření provést. Drobnými směnnými smlouvami může v dohodě upravit vlastnické vztahy 

tak, aby neznevýhodňovaly žádnou stranu. 

Odůvodnění: Naše námitka vychází z dosavadního zájmu některých zaměstnanců Městského 

úřadu Turnov a následného projednání a schválení zastupitelstvem města vnutit nám 

spoluvlastníkům parcely č. 695/98 v k.ú. Daliměřice prodej za nízkou cenu za 1 m2 a následně 

prodat svoje pozemky za cenu mnohonásobně vyšší.   

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 
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zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.184 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 189198/13 

Nesouhlasím s návrhem změny využití území přeložit obslužnou komunikaci přes pozemek 

695/144 v k.ú. Daliměřice. Přeložení cesty můj pozemek, který je široký pouze 11 m zcela 

znehodnocuje. Žádám, aby obslužná komunikace byla i nadále vedena po stávající parcele 

695/58 v k.ú. Daliměřice ve stávající šíři a město ji udržovalo v dobrém technickém stavu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.185 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189192/13 

Vlastním parcelu č. 695/107 v k.ú. Daliměřice. Návrh ÚP Turnov navrhuje rozšíření ostatní 

komunikace na parcele 695/58 v k.ú. Daliměřice, která je ve vlastnictví města Turnov na můj 

pozemek. Nesouhlasím se záborem části mého pozemku k tomuto účelu. 

Odůvodnění: Město Turnov má dostatečnou plochu vlastního pozemku na parcele 695/100 

v k.ú. Daliměřice a dalších parcelách, kam si ostatní komunikace může rozšířit.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.186 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189191/13 

V územní studii bytové zóny – Turnov – Daliměřice je na parcele č. 695/102 v k.ú. 

Daliměřice navržena ostatní komunikace. Každá parcela navržená na individuální bytovou 

zástavbu v návrhu územního plánu Turnov přístup po ostatní komunikaci má. S přihlédnutím 

k této situaci je tato ostatní komunikace navržená na parcele č. 695/102 v k.ú. Daliměřice 

zbytečná. 

Odůvodnění: K výše uvedené připomínce zrušení návrhu na budování komunikace na výše 

uvedené parcele šetří náklady jako neúčelně vynaložení nákladů města Turnov na tuto akci. 

Doporučuji záměr budování ostatní komunikace na parcele 695/102 v k.ú. Daliměřice zrušit.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 
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Námitka č. N.187 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188831/13 

Nesouhlas s umístěním komunikace na pozemku č. 695/83 v k.ú. Daliměřice.  

Odůvodnění: Na výše uvedeném pozemku se počítá s výstavbou rodinných domů pro děti. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna k návrhu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.188  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 99709/11 

Vlastník požaduje zařadit pozemek p.č. 695/166 v k.ú. Daliměřice do územního plánu pro 

rodinnou zástavbu.  

Odůvodnění: Plánují stavbu rodinného domku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a bylo ji vyhověno již v konceptu, 

kdy pozemek byl v dokumentaci určen k zástavbě. I nadále je navržené využití pozemku 

k zástavbě RD. Pro p.p.č. 695/166 jsou navrženy plochy bydlení – BI-Z72. 

 

Námitka č. N.189 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 99710/11, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 99930/11 

Vlastníci požadují zařadit pozemek p.č. 698/4 v k.ú. Daliměřice do územního plánu pro 

rodinnou zástavu. 

Odůvodnění: Oba vlastníci plánují stavbu rodinného domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a bylo ji vyhověno již v konceptu, 

kdy pozemek byl v dokumentaci určen k zástavbě. I nadále je navržené využití pozemku 

k zástavbě RD. Pro p.p.č. 698/4 jsou navrženy plochy bydlení – BI-Z72. 

 

Námitka č. N.190 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 117544/11 

Vlastník nesouhlasí se záborem pozemku p.č. 695/166 v k.ú. Daliměřice pro veřejnou 

komunikaci. 

Odůvodnění: Tímto záborem by došlo ke znehodnocení již tak malého pozemku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna ke konceptu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. Pozemek je v dokumentaci ÚP Turnov určen k zástavbě rodinným 

domem. 

 

Námitka č. N.191 

Podal: xxxxxxxxxxx, Ev. č. 117542/11, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 117543/11 

Vlastníci nesouhlasí se záborem pozemku p.č. 698/4 v k.ú. Daliměřice pro veřejnou 

komunikaci. 

Odůvodnění: Tímto záborem by došlo ke znehodnocení již tak malého pozemku. 
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Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněna ke konceptu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. Pozemek je v dokumentaci ÚP Turnov určen k zástavbě rodinným 

domem. 

 

Námitka č. N.192 

Podal: město Turnov 

Ev. č. 121125/11 

Nesouhlas s navrhovaným funkčním využití Plochy zeleně – zeleň sídelní a přírodního 

charakteru (plocha P70) a Plochy dopravy – místní komunikace – MK (plocha Z64) na 

pozemcích p.č. 711/140, 711/141, 711/142, 711/143 a 711/144 v k.ú. Daliměřice, změnit na 

Plochy bydlení – bydlení individuální – BI. 

Odůvodnění: Požadavek je uplatněn za účelem rozšíření možností využitelnosti pozemků. 

Požadované plochy bydlení individuální umožňující realizaci jak veřejného prostranství, tak i 

místní komunikace, současně ale umožňují umístění rodinných domů, které jsou na 

sousedních pozemcích realizovány a v dalším území navrhovány. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Dotčeným orgánem z hlediska 

ochrany ZPF byl vydán nesouhlas s rozšiřováním zástavby na úkor ploch zeleně. 

Doporučuje se zachovat původní rozsah ploch zeleně. Ve vyhodnocení vlivů je ZSP – 

zeleň sídelní a přírodního charakteru doporučena. V návrhu ÚP Turnov je na pozemcích 

navržena plocha ZSP-P70. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny 

nesouhlasil v rámci dohodovacího jednání se změnou využití na plochy bydlení a i 

nadále se změnou nesouhlasí, trvá na využití ZSP; plochy veřejné zeleně mají pozitivní 

vliv na bydlení a jsou i důležitou součástí architektonického členění území. 

 

Námitka č. N.193  

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 112482/11 

Žadatelé nesouhlasili s funkčním využitím v navrhovaném konceptu územního plánu, kde je 

na pozemku p.č. 711/140 v k.ú. Daliměřice jaká si část komunikace k otáčení vozidel. 

Navrhovali, aby pozemky p.č. 711/140 a případně i p.č. 711/141 v k.ú. Daliměřice byly 

určeny k zastavění, neboť tyto lze takto využít a městu to při prodeji přinese více finančních 

prostředků. K zamýšlené komunikaci lze využít zbývající pozemky p.č. 711/142, 711/143, 

711/144 a 711/255 v k.ú. Daliměřice, vedle nichž končí slepá ulice, a které nelze využít 

efektivněji. Nebo části pozemků p.č. 711/179 a 711/154 v k.ú. Daliměřice, nad kterými vede 

vedení vysokého napětí a pro stavbu jsou nevhodné. 

Odůvodnění: Jsou majiteli pozemku p.č. 711/213 v k.ú. Daliměřice sousedícího s pozemkem 

p.č. 711/140 v k.ú. Daliměřice, který si pronajímají a užívají ho jako zahrádku.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Pozemky p.č. 711/140, 711/141 jsou 

zahrnuty do plochy ZSP –P70.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny by v lokalitě došlo k úbytku ploch veřejné zeleně. 

Zeleň je důležitou složkou životního prostředí a v dané lokalitě není příliš ploch pro 

veřejnou zeleň, která zkvalitňuje bydlení. Další redukce ploch zeleně ve prospěch 

zástavby je z pohledu zájmů ochrany přírody nevhodná. 

Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny nesouhlasil v rámci dohodovacího 

jednání se změnou využití na plochy bydlení a i nadále se změnou nesouhlasí, trvá na 
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využití ZSP. Plochy veřejné zeleně mají pozitivní vliv na bydlení a jsou i důležitou 

součástí architektonického členění území. 

 

Námitka č. N.194 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 121386/11 

Změna trasování místní komunikace za hasičárnou – využít stávající komunikaci 

z Hruborohozecké ul. 

Odůvodnění: Současně navržený stav je nevyhovující a znehodnocuje pozemky v jeho 

vlastnictví. Doporučuji řešit samostatnou územní studií. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. ÚP Turnov v rozvojovém území 

Daliměřice neřeší podrobně průběh a parametry komunikací. Území je prověřeno 

zpracovanou územní studií, která řeší základní komunikační systém v území bytové 

zóny Daliměřice. 

 

Námitka č. N.195 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120470/11, 190833/13 

Vlastníci zásadně nesouhlasí s vedením rezervního koridoru prostředkem jejich zahrady a 10 

m od domu. Mezi jejich domem a trafostanicí je necelých 90 m. Nemůžou pochopit proč se 

má nová silnice vracet mezi bytovou zástavbu a nejde pod tratí rovně 400 m a za benzinou a 

koncem města nezahne tam přes trať a silnici. Není pravdou, že pozemek p.č. 887/26 v k.ú. 

Mašov u Turnova nebylo možné zastavět. Pozemek byl v roce 1995 v restituci vrácen a oni ho 

koupili a nebyla na něm stavební uzávěra.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP a je ji vyhověno upřesněním koridoru mimo uvedené pozemky.  

 

Námitka č. N.196 

Podal: xxxxxxxxxxx  

Ev. č. 121295/11, 190832/13 

Zásadně nesouhlasí s vedením rezervního koridoru prostředkem jeho pozemku p.č. 887/52 

v k.ú. Mašov.  

Odůvodnění: Znehodnocení pozemku, nebude příjezd na pozemek. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP a je ji vyhověno upřesněním koridoru mimo uvedené pozemky.  

 

Námitka č. N.197 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 120811/11, 120812/11, xxxxxxxxxxx, Ev. č. 120813/11, 

120815/11, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190831/13 

Vlastník nesouhlasí s vedením koridoru dálnice R35 přes jeho pozemky p.č. 887/27, 887/30 

v k.ú. Mašov u Turnova, který hodlá využívat jinak.  

Odůvodnění: Tyto pozemky jsou určeny Regulačním plánem č. 1 k výstavbě bytové zóny.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP a je ji vyhověno upřesněním koridoru mimo uvedené pozemky.  
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Námitka č. N.198  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120804/11, 121390/11, 190697/13 

Vlastník nesouhlasí s výstavbou koridoru rychlostní silnice I/35 přes jeho pozemek p.č. 

887/24 v k.ú. Mašov u Turnova i další sousední pozemky. Jako náhradní řešení v případě 

uskutečnění stavby severní varianty, navrhuje přemostit železniční trať a současnou silnici 

blíže k Turnovu před trafostanici, nebo až za Benzinou a to vše mimo obydlenou část. 

Odůvodnění: Na tomto místě žijí již 43 let. Po celá léta jim už tak pobyt znepříjemňuje 

nadměrný hluk a smog ze stávající silnice vedoucí na Jičín. Ta na rozdíl od plánované 

výstavby nezasahuje, „pouze“ sousedí s jejich pozemkem. Z tohoto důvodu pouhá představa 

vedení nové rychlostní komunikace nepřipadá v úvahu. Rezolutně odmítá, aby koridor silnice 

I/35 vedl nebo zasahoval do jeho pozemku. V budoucnu chce, aby pozemek sloužil ve 

prospěch dalším generacím. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP a je ji vyhověno upřesněním koridoru mimo uvedené pozemky.  

 

Námitka č. N.199 

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120786/11 

Vlastník namítá, že tento způsob konceptu, se mu zdá poněkud přehnaný. Tato veřejně 

prospěšná stavba nebude ku prospěchu občanům, ale bude sloužit pouze kamionové dopravě. 

Odůvodnění: Nesouhlasí s konceptem územního plánu Turnova, měli bychom chránit přírodu 

tak, jak to dělají ve Švýcarsku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 



164 
 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.200 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120789/11 

Vlastník namítá, že se jedná o zbytečné plýtvání peněz na projekty, jednou bylo rozhodnuto 

podle údolí „Libuňky“, což je nejlepší řešení. Nesouhlasí s poslední, narychlo vymyšlenou 

variantou. 

Odůvodnění: Nejlepší rozhodnutí je trasa údolím „Libuňky“ v souběhu železniční tratí, kde je 

též pásmo vysokého napětí. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 
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prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.201 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 120790/11 

Vlastníci namítají, že dle nákresu stavby komunikace R35 budou dotčeny všechny jejich 

pozemky p.č.146, 147, 148, 149, 150, 151, 164/2, 152, 153/2, 153/3, 153/5, 153/6, 153/7, 

153/8, 154, 155/2, 156/2 a st.č. 116 a 515 v k.ú. Mašov u Turnova i rodinný dům. 

Odůvodnění: S tímto nesouhlasí. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 
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20,75 a S 14,75při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.202 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120792/11 

Vlastník pozemku p.č. 172/5 a st.769 v k.ú. Mašov u Turnova, který je navržen pro reservu 

rychlostní komunikace R35, zásadně nesouhlasí s vykoupením (vyvlastněním) tohoto 

pozemku. V roce 2011 na pozemku p.č. 172/5 dokončil stavbu a kolaudoval, tímto 

rozhodnutím je veškeré úsilí a finanční prostředky nenávratně znehodnoceny – tato trasa je 

jenom přesunutí problémů jež nastaly v předcházejícím zpracovaném projektu, po zásahu 

vlivných majitelů zasažených pozemků dokázali posunout do stávající lokality. 

Odůvodnění:  

1) Původní zpracovaná trasa údolím Libuňky v souběhu s železniční tratí, kde i hluková 

zátěž bude společná a nebude zasaženo další území, též se jedná o ochranné pásmo 

vysokého napětí. 

2) Trasa /pod výšinkou tunel/ je pro životní prostředí do budoucna tou správnou, po 

dobudování nejsou zasaženy pozemky, budovy, není prašnost a hluk, avšak pro rozvoj 

města – od vzniku této varianty je neustále zavrhována, což nás zaráží /pozemky 

vlivných/. 

3) Trasa stávající 4proud – průtah z Ohrazenic ukončený kruhovou křižovatkou u Lidlu – 

pokračování této trasy je tou nejlevnější. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 



167 
 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.203 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 120794/11 

Vlastník pozemku p.č. 165/2 v k.ú. Mašov u Turnova, který je v těsné hranici s navrhovanou 

variantou R35, nesouhlasí s tímto návrhem, jelikož pozemek využívá pro pěstební plochu a 

relaxaci a odpočinek. Tímto návrhem a případnou realizací je pozemek znehodnocený. 

Odůvodnění: Vlastník preferuje trasu pod Výšinkou tunelem. Zde nebude docházet k hluku a 

prašnosti přilehlého území. Další trasa: stávající Ohrazenice – Lidl – Benzinka – Sedmihorky. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 
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ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.204 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120802/11 a 120803/11 

Vlastníci vznáší připomínku proti stavbě dálnice R35, která by ohrozila jejich pozemky p.č. 

158/2, 158/1, 167/1, 176/1, 170/2 a 1308/3 v k.ú. Mašov u Turnova a jejich nemovitost. 

Preferujeme proto variantu pod Výšinkou. 

Odůvodnění: Dálnice i její stavba naruší a znehodnotí naší nemovitost i pozemky. Navíc bude 

vážně zasaženo do životního prostředí, m.j. i hlukovou zátěží. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 
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20,75 a S 14,75při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.205 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120807/11 

Vlastníci nesouhlasí s návrhem trasy rychlostní komunikace R35. Trasa č. II je dle návrhu 

Územního plánu Turnov vedena napříč jejich pozemkem, složeného z menších části (viz. 

přiložený plánek). Koridor porušuje celistvost zmiňovaného území, ruší jeho rozvržení a celý 

pozemek znehodnocuje. Jestliže dojde ke schválení této varianty, není jim vůbec známo, 

jakým způsobem a v jakém rozsahu bude řešen výkup pozemků. Jestliže by došlo k zachování 

domu čp. 2, jak budou řešeny přístupové komunikace, odhlučnění, zajištění statiky objektu a 

další negativní dopady? A také jak bude silnice vypadat v reálu, v jaké výšce povede, jak 

bude řešena stavebně? 

Dalším problémem, který je nutné zmínit, je geologická povaha tohoto místa. Jedná se o 

svážné území se spodní vodou, na kterém dochází k dosti značným posuvům půdy, jež mimo 

jiné ovlivňuje stavby, které se na něm nacházejí. V roce 1932 byl vypracován a uskutečněn na 

tomto bývalém statku projekt na utišení svážného území, jelikož docházelo k posuvům, sedání 

a následně narušování konstrukce všech staveb statku a hrozilo jejich zřícení. Jak je počítáno 

s tímto problémem ve vztahu k plánované trase R35? Zmiňovaný projekt na utišení svážného 

území mají stále archivovaný, možno do něj popřípadě nahlédnout. 

Nejsou příznivci této rychlostní komunikace. A jestliže dálnice stavět, tedy opravdu jen v těch 

nejnutnějších případech a s jiným žebříčkem priorit při návrzích. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 
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sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.206 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120957/11 

Vlastník nesouhlasí s územní rezervou pro R35. Dojde ke zhoršení životního prostředí, 

vzhledem k tomu, že provozuje penzion, bude provoz ohrožen, protože tato dálnice bude 

v těsné blízkosti. 

Odůvodnění: Přímo se jich dotkne znehodnocení pozemku, nemovitostí a dále bude ohroženo 

jejich podnikání a bude poškozen turistický ruch. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 
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ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.207 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120958/11 

Vlastník nesouhlasí s R35. Dle jeho názoru jde o totální zničení této krajiny. 

Odůvodnění: Požadují klid. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 
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Námitka č. N.208 

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120959/11 

Vlastník nesouhlasí s R35 – průtah Turnovem. Zvýšený hluk, prašnost, otřesy. Nestabilní 

podloží, při výstavbě hrozí sesuv půdy a následně znehodnocení nemovitosti. Přerušení 

komunikace do Turnova. 

Odůvodnění: Zničení krajinného rázu Českého ráje. Megalomanský projekt neodpovídá 

hustotě provozu v daném úseku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.209 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120960/11 
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Vlastníci nesouhlasí s R35. Rozsah výstavby neodpovídá skutečnému projektu. Dojde ke 

zničení hezké krajiny. Nesmyslný projekt. 

Odůvodnění: Měli bychom přijít o dům, který léta budujeme. A ty co o něj nepřijdou, tak by 

měly celé generace žít u dálnice? Zničení turistického ruchu – natrvalo. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.210 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120961/11, 120962/11 

Vlastník nesouhlasí s R35. Dojde ke zničení přírody, ztráta klidu. Nesmyslný projekt. Zničení 

životů obyvatel obcí Pelešan a Mašova. Znehodnocení nemovitosti a podnikatelského záměru 

(vybudování penzionu v srdci Českého ráje v příjemném tichém prostředí, kde nabízíme 

odpočinek). V případě nesmyslné výstavby dojde k naprostému znehodnocení. 
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Odůvodnění: Hluk, ruch, vibrace, znečištění, znehodnocení a jiné. Znemožnění přístupu 

k penzionu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.211 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121026/11 

Vlastník nesouhlasí s rychlostní komunikací R35, varianta 2. Navržená varianta R35 / 2 vede 

po mých pozemcích p.č. 97/1, 100/1, 100/6, 100/7, 100/8 v k.ú. Mašov u Turnova. 

Odůvodnění: Kategoricky nesouhlasím se záměrem využít mých pozemků ke stavbě jakékoli 

komunikace. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 
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R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.212 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx  

Ev. č. 121052/11 

Vlastníci nesouhlasí s rychlostní komunikací R35. Znemožnění výstavby na stavební parcele 

č. 809/1 v k.ú. Mašov u Turnova. 

Odůvodnění: Z důvodu výstavby objektu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 
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doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.213 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121053/11 

Vlastník nesouhlasí s rychlostní komunikací R35. Znemožnění přístupu k pozemku p.č. 

784/17 v k.ú. Mašov u Turnova. 

Odůvodnění: Pozemek p.č. 809/2 v k.ú. Mašov u Turnova je přístupová cesta k objektu na 

pozemek p.č. 784/17. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 
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ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.214 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 121274/11 

Nesouhlasí s vedením koridoru R35 jižní trasou přes katastr Mašov – Pelešany. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 
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do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.215 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121296/11 

Nesouhlasí s konceptem Územního plánu Turnov – vedení trasy silnice v údolí Libuňky – 

severní svah pod Mašovem a Pelešany. Plánovaná trasa silnice (na náspu, na kůlech, tunelem) 

naruší životní prostředí v celém údolí Libuňky a bude vedena nedaleko od našeho pozemku. 

Nepřetržitá automobilová doprava způsobí vyšší hlučnost, prašnost a výskyt zplodin – hlavně 

kysličníku uhličitého, který bude zůstávat v údolí. Hygienické normy pro hluk a prach budou 

překročeny. Také dojde ke zhoršení kvality bydlení – nynější klidné bydlení venkovské se 

změní na bydlení nedaleko frekventované silnice. Případný prodej nemovitosti bude 

problematický. 

Odůvodnění: Pozemky nad plánovanou trasou silnice – pod Hlavaticí a pokračující dolu do 

údolí Libuňky jsou geologicky nestabilní – jílovité podloží a podmáčené spodní vodou. Byl 

by žádoucí geologický rozbor, aby nedošlo k narušení svahu. Trasování silnice v údolí naruší 

celkový ráz turisticky zajímavé oblasti. Také dojde k narušení biokoridoru pro zvířata, která 

chodí dolů k Libuňce. 

Návrh řešení: dobudovat čtyřproudou silnici od Lidlu ve směru po Kamenci k benzínové 

pumpě směr Jičín. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 
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S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č N.216 

Podal: xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx 

Ev. č. 121421/11 

Nesouhlasí s výstavbou rychlostní silnice R35. Stavbu zásadně odmítají, neboť: 

- plánovaná trasa hraničí přímo s naším pozemkem a rodinným domem (ten je přímo ohrožen 

– otřesy, nejen při výstavbě – ve svážném území) 

- výrazně se zhorší životní prostředí 

- klesne hodnota nemovitosti 

- v dané lokalitě je hlavní plynovod. 

Odůvodnění: V 1. polovině 70-tých let minulého století byl v Pelešanech prováděn 

geologický průzkum, celá stráň je svážné území. Podle vyjádření pracovníků se neměly na 

stráni provádět už žádné stavby, poněvadž se celá stráň může ocitnout v Libuňce. Lze si tedy 

jen těžko představit, jak složitá by to byla stavba, aby zabezpečila stabilitu části 

valdštejnského hřebenu a kolik by to stálo miliard. To se týká samozřejmě celé „severní 

varianty“. Stavba musí být tedy co nejdražší, s různými možnostmi vícenákladů a musí 

znehodnotit celou krajinu troseckého údolí, tj. velkou část Českého ráje. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 
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„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.217 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121429/11 

Nesouhlasí s rychlostní silnicí R35. Připadá mu hřích plánovat dálnici s tímto navyšujícím 

provozem mezi lidi. Hledejme jiné řešení, je to nutné. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Řešení koridoru vychází z nadřazené 

územně plánovací dokumentace - Zásady územního rozvoje Libereckého kraje. Je 

povinností pořizovatele respektovat tuto dokumentaci a hledat řešení na území města 

Turnov. 

 

Námitka č. N.218 

Podal: xxxxxxxxx (předseda Osadního výboru Mašov) a xxxxxxxxxx 

Ev. č. 121424/11, 121428/11 

Jako majitelé nemovitostí dotčených návrhem územní rezervy pro výstavbu rychlostní 

komunikace R35 nesouhlasí s tímto návrhem variant. Tento návrh je v rozporu se schváleným 

zadáním ÚP Turnov, při jehož schvalování Zastupitelstvem města byl přímo vznesen a 

odsouhlasen požadavek, aby zadání neobsahovalo žádné požadavky týkající se rychlostní 

silnice R35. Navíc Zastupitelstvo města Turnov opakovaně svými usneseními deklarovalo, že 

nesouhlasí s trasováním silnice R35 přes katastr města Turnov a v tomto smyslu zaslalo i 

stanovisko k návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Předložený návrh konceptu 

ÚP Turnov je tedy v rozporu s přijatými usneseními města Turnov týkajícími se silnice R35. 

Rozhodnutí o koridoru pro výstavbu silnice R35, případně kapacitní silnice S5 nepřísluší 

městu Turnov. Politika územního rozvoje 2008 v úseku Turnov – Jičín vůbec nepočítá 
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s výstavbou rychlostní silnice, ale označila tuto stavbu jako „kapacitní silnici S5“ a 

v souvislosti s touto stavbou uložila úkol Ministerstvu dopravy, Ministerstvu pro místní 

rozvoj a Ministerstvu životního prostředí ve spolupráci s dotčenými kraji na základě územní 

studie vybrat v oblasti Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice koridor pro tuto 

kapacitní silnici S5. Z hlediska naplňování PUR tedy pro město Turnov nevyplývá požadavek 

na vyhledávání koridoru pro realizaci rychlostní sinice R35, neboť toto je úkolem výše 

uvedených ministerstev. 

V současné době neexistuje žádná územní studie, která by byla pro výběr koridoru kapacitní 

silnice S5 zpracována tak, jak požaduje PUR ČR. Studie účelnosti a proveditelnosti variant 

silnice R35 zpracovaná firmou Valbek není územní studií uváděnou v PUR. Výše uvedená 

ministerstva dosud žádný koridor pro silnici R35 nevybrala ani se nekonala žádná příslušná 

jednání v této věci s dotčenými kraji. V současné době tedy vůbec nelze provádět výběr 

koridoru kapacitní silnice S5 na R35, protože k tomu nejsou potřebné podklady. Dle 

písemného sdělení Ministerstva pro místní rozvoj je v současné době zadané zpracování výše 

uvedené územní studie. Při veřejném projednávání návrhu zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje byla sdělena informace, že ve zpracovávané územní studii je severní 

koridor silnice R35 řešen odlišně od dříve navrženého koridoru firmou Valbek. V současné 

době tedy vůbec není jasné, kudy budou navrženy koridory silnice R35 ve zpracovávané 

územní studii a jak dopadne jejich vyhodnocení. 

V odůvodnění konceptu ÚP Turnov tedy v části K.1.3.2. SILNIČNÍ DOPRAVA nelze tvrdit, 

že „Z dosud provedených studií vyplývá, že konečná trasa bude pravděpodobně procházet 

územím Turnova“. Do doby, než bude proveden příslušnými orgány koridor pro tuto silnici 

nelze v konceptu územního plánu Turnov předjímat nejen trasu koridoru, ale i vlastní 

technické řešení konkrétních možných variant vedení této komunikace. Navíc není ani 

rozhodnuto, jaké parametry tato silnice bude mít, zda se bude jednat i silnici I. třídy nebo o 

silnici rychlostní, což je také velmi podstatné pro další konkretizaci trasy. 

Při porovnání dvou variant silnice R35 je uvedeno v této části odůvodnění konceptu i ve 

vyhodnocení vlivů konceptu na životní prostředí, že „varianta II. Vyžaduje výrazně menší 

rozsah demolic (6 objektů) oproti variantě I. (18 objektů)“, což se nezakládá na pravdě, 

protože varianta I., která vychází se Studie proveditelnosti a účelnosti silnice R35 zpracované 

firmou Valbek nevyžaduje demolici 18 objektů, ale pouze 3 objektů viz tato studie. 

V odůvodnění v kapitole L. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

ÚZEMÍ je v odstavci L.3. Dopravní infrastruktura a dopravní systém uvedeno, že realizací 

koridoru rychlostní silnice R35 dojde ke snížení dopravní zátěže centra města. Toto tvrzení je 

v rozporu s tvrzením uvedeným v části K.1.3.2. SILNIČNÍ DOPRAVA, kde je naopak 

uvedeno, že „zprovoznění R35 neovlivní výrazně dopravu ve vlastním městě. Pro dopravu 

v Turnově mají zásadní význam řešení, uvedená dále“. Vzhledem k tomu, že centrem města 

neprobíhají dopravní vazby ve směru Jičín – Hradec Králové, tak je zcela logické, že i 

případný koridor silnice R35 přes město Turnov nebude mít na dopravní zařízení v centru 

města vliv. 

Navržené koridory silnice R35 představují nezvratný a neodstranitelný zásah do urbanistické 

struktury města Turnov, kdy dojde k oddělení nejlukrativnějších obytných části města Mašov 

a Pelešany. Stavba rychlostní silnice bude představovat nepřehlédnutelnou negativní 

dominantu ve městě Turnov a bude znehodnocovat část města, která bezprostředně navazuje 

na území CHKO Český ráj. Veškerými negativními vlivy této komunikace budou obtěžovaní 

obyvatelé Mašova i Pelešan, kterým se výrazně zhorší kvalita bydlení a znehodnotí jejich 

nemovitosti. 

Ve vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Turnov na životní prostředí se jeho zpracovatel vůbec 

nezabývá řádným vyhodnocením vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, 

krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných 
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navržených variant koridorů silnice R35. Vůbec není provedeno porovnání vlivu obou variant 

koridoru R35 z hlediska vlivů na faunu a flóru, biologickou rozmanitost, obyvatelstvo, vodu, 

klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického, 

vlivů na krajinu. Tím nebyly splněny všechny náležitosti vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí podle §19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a 

přílohy ke stavebnímu zákonu. Vyhodnocení a vzájemné porovnání obou variant koridorů 

silnice R35 je nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl koncept vybrat variantu 

výslednou. Výstavba rychlostní silnice je natolik závažným záměrem s dalekosáhlými vlivy 

jak na životní prostředí, tak na obyvatele, že je nutnému věnovat zvýšenou pozornost a nelze 

jej odbýt tak, jak se stalo v předloženém vyhodnocení vlivů konceptu na životní prostředí. 

Hodnocení vlivů na životní prostředí je celkově provedeno velice nedostatečně, neboť u 

jednotlivých složek životního prostředí je vždy pouze obecně uvedeno, co by se mělo 

dodržovat, ale vůbec není prováděno vlastní hodnocení jednotlivých rozvojových záměrů 

obsažených v návrhu konceptu na danou složku životního prostředí. Vyhodnocení vlivů je 

tedy spíše obecným elaborátem univerzálně použitelným pro jakékoliv město nebo obec, 

v žádném případě jej nelze považovat za materiál zpracovaný jen a právě pro hodnocení 

územního plánu města Turnov. Je nemyslitelné, aby se hodnocení vlivů na životní prostředí 

mj. speciálně nevěnovalo vyhodnocení navržených staveb dopravní infrastruktury, navíc 

v případě tak významného koridoru mezinárodní rychlostní silnice R35. Vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem je nutné přepracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, a to 

zejména v části týkající se vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Turnov na životní prostředí. 

Na základě výše uvedených skutečností požaduji vypustit návrh územní rezervy pro koridor 

rychlostní silnice R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 
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sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

Koridor kapacitní silnice S5 v ÚP veden jako územní rezerva, a proto není v souladu 

s metodikou v dokumentaci SEA hodnocena. Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP 

z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a soustavu Natura 2000 bylo 

vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem dne 21.5.2014 pod čj. KÚLK 

28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 

 

Námitka č. N.219 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121551/11 

Nesouhlasí s Konceptem Územního plánu Turnov a jeho vyhodnocení na udržitelný rozvoj – 

územní rezerva pro R35, vč. Odůvodnění v bodě zachování územní rezervy pro rychlostní 

silnici R35. Plánovaná komunikace v navrženém koridoru přináší již dnes narušení rozvoje 

jižní části města, v budoucnu během stavby a provozování zatížení hlukem, prachem a dalšími 

negativními jevy. 

Návrh trasy není zpracován v dostatečné kvalitě odpovídající citlivé jižní části města na 

hranici CHKO. 

Odůvodnění: Vychází z předložených dokumentů, stanoviska zastupitelstva z minulého roku a 

aktuálního vývoje výstavby rychlostních silnic a dálnic v příštích 30-ti letech, jak je 

deklarováno vládními orgány. Nesouhlasí s rychlostní komunikací v této části Turnova 

z hlediska zásad rozvoje města a z hlediska komplikované výstavby a následných vlivů na 

život obyvatel třetiny města.  

Koncept územního plánu vymezuje vedení R35 přes území Turnova ve dvou variantách 

formou územní rezervy a je vidět, že je zpracován v mantinelech konfigurace terénu spojit 

Valdštejnsko a Ohrazenice: Varianta I – Valbek – varianta okamžitě vyvolá averzi svojí 

kombinací dlouhého mostu a tunelu což bude působit velmi industriálně. Šlo by 

zakomponovat do urbanistického řešení Maškovky. Varianta míjí městské pozemky a stáčí se 

k Mašovu. Varianta, že by se komunikace od tunelu narovnala mezi bývalý sběrný dvůr a 

čistírnu odpadních vod, pokračovala v trase Varianty II, by přinesla zásadní zkrácení trasy. 

Omezil by se také problém s VN rozvody. Předpokládají, že hlavním důvodem je umístění 

exitu mimo stávající objekty. Změna by se dotkla pozemků města. 

Komunikace I/35 je převážně pro tranzitní dopravu a její umístění v jakékoli variantě nijak 

neovlivní vnitřní dopravu města. Na veřejném projednání vyslovené stanovisko zástupce ŘSD 

a ekonomická situace státu neumožní nadále výstavbu dálnic a rychlostních silnic s takovým 

množstvím exitů jako dnes. Nájezdy budou budovány jen na křížení s významnými 

komunikacemi případně u průmyslových či obchodních zón což Sobotecká není a vzdálenost 

obou okrajových exitů je velmi malá. Tímto nesouhlasíme s reservou pro výstavbu exitu 

Sobotecká. 

Varianta II – Preferovaná zastupiteli je úprava platného územního plánu. Argument, že délka 

zákrytu zajistí hlukovou ochranu, je jen pro část přilehlých domů a je stavebně velmi složité, 

zejména pokud uvažujeme pro 4 pruh šíři 40m. Dle jejich názoru má tato varianta malou šanci 
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k realizaci. Varianta II zásadně ovlivní na další desetiletí rozvoj poměrně velké plochy v jižní 

části města. Tímto nesouhlasí s posunutou variantou II. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. MMR ČR pořídilo územně 

plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní silnice 

R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier 

T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a 

významu koridoru S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, 

dopravně inženýrských požadavků a podmínek, urbanistických, socioekonomických a 

územních podmínek a limitů, a ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 

2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, 

doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 

Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové 

kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi 

„uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. 

V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice v maximální míře převezme dopravní zatížení 

ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění 

především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor 

S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na 

Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci 

Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné 

centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku 

Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín 

(kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení koridoru S5. Převedení vazeb 

do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto převažující 

regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 

20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně 

historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Námitka č. N.220 

Podal: xxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 120239/11, 190827/13 

Vlastník požadoval v námitce ke konceptu ÚP ev. č. 120239/11 převést pozemky p.č. 291/2 a 

292/2 v k.ú. Mašov u Turnova z ploch ZSP do BV. Jako odůvodnění uvedl, že na pozemku 

p.č. 292/2 je umístěna a povolena přístavba čp. 4, Mašov a pozemky p.č. 291/2 a 292/2 jsou 

stávající oplocenou zahradou přiléhající k stávajícímu RD čp. 4 Mašov. Ve stávajícím ÚP 

jsou plochy uvedeny v území malých sídel (část). 

Vzhledem k nevyhovění požadavku, vlastník uplatnil námitku opět k návrhu ÚP Turnov ev. č. 

190827/13. V odůvodnění námitky je uvedeno, že pozemky jsou oploceny a zařazení není 
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v souladu se stávajícím stavem, kdy jsou pozemky využívány jako zahrada kolem rodinného 

domu. Využití neumožňuje umístění doplňkových staveb podmiňujících bydlení jako např. 

zahradní altán.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP. Na části p.p.č. 291/2, 292/2 k.ú. Mašov u Turnova je vymezena plocha 

BV – bydlení venkovské. Uvedené pozemky náleží ke stavbě rodinného domu jako 

zahrady pod společným oplocením, a jsou tedy zahrnuty do plochy stavové s využití BV 

– bydlení venkovské. Jedná se o opravu plochy stavové, zpřesnění podle skutečnosti 

v území. Parcely navazují na stávající zástavbu a vhodným způsobem využívají proluky 

v zastavěném území. Správa CHKO Český ráj souhlasí se zahrnutím lokality, jedná se o 

stávající oplocenou zahradu v intravilánu Mašova, lokalita leží ve IV. zóně 

odstupňované ochrany přírody a krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF 

se změnou využití souhlasí, jedná se o pozemky proluky v zastavěném území.  

 

Námitka č. N.221 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190820/13 

Vlastník požaduje převést pozemky p.č. 310/1 a 310/2 v k.ú. Mašov u Turnova do BV ze Z. 

Akceptuje i podmínku umístění 1 rodinného domu, protože to je i jeho záměr. 

Odůvodnění: Uvažuje o umístění rodinného domu ve spodní části pozemku přístupné 

z komunikace parcel č. 306/8 (vlastník město Turnov). Ve stejné lokalitě již proběhla 

v minulosti změna územního plánu na BV.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Dotčený orgán z hlediska 

ochrany přírody a krajiny dal nesouhlas s navrženou změnou. Lokalita leží ve IV. zóně 

odstupňované ochrany přírody a krajiny. Jedná se o udržované druhově bohaté louky 

svazu Arrhenatherion. Zástavbou lokality by došlo ke změně způsobu obhospodařování 

pozemků, a tím by došlo k zániku těchto luk a ke změně typického charakteru krajiny. 

V ust. § 2 nařízení vlády je mezi poslání oblasti zařazeno zachování typického 

charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému užívání 

krajiny a jejich přírodních zdrojů. Tyto louky s bohatou garniturou rostlinných druhů a 

na ně vázaných druhů, zejména bezobratlých jsou významným zdrojem biodiverzity 

v člověkem intenzivně využívané krajině. Příměstská krajina Turnova byla v minulém 

století silně ovlivněna tlakem na zastavování volných prostranství. Volná prostranství 

v minulosti nebyla zastavěna z důvodů nevhodných hydrologických a geologických 

podmínek. Krajina je charakteristická rozptýlenou zástavbou jednotlivých samot a 

menších osad, která navazuje dále na volnou nezastavěnou krajinu. Tento typ krajiny 

byl postupně nevhodně měněn na souvisle zastavěnou krajinu. Pro charakter krajinného 

rázu místa je určující oddělení zastavěných částí sídla terénní depresí s volnými 

plochami luk. Stávající charakter zástavby je součástí kulturní a historické 

charakteristiky krajinného rázu, ve smyslu ust. § 12 zákona. Zastavěním těchto ploch by 

tento charakteristický prvek Mašova zanikl. Výstavbou nových objektů a změnou 

využívání lokality by došlo ke změně stávajícího vodního režimu, ke změně ve složení 

fytocenózy mezofilních a mokřadních luk a k dalším změnám, které by ve svém 

důsledku znamenaly degradaci současných biotopů. Nesouhlas se změnou využití dal i 

dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF. Z jeho pohledu by se jednalo o narušení 

organizace půdního fondu, narušení půdních bloků. Vzhledem k rozsahu ploch 

schválených orgánem ochrany ZPF v daném územním plánu pro bydlení nejde o 

nezbytný další zábor ZPF. 
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Námitka č. N.222 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 190732/13, 190733/13 

Námitka ke změně – posunutí hranice obytného území. 

Dle stanoviska CHKO lze na pozemku p.č. 710/2 v k.ú. Mašov u Turnova postavit dva obytné 

domy podél stávající cesty. V územním plánu je pozemek rozdělen na část obytnou a část 

krajinnou. Vzhledem k tomu, že pozemkem prochází plynovod a CHKO souhlasí se stavbou 

domů pouze podél cesty, navrhujeme jiné rozdělení pozemku. Návrhy jsou přílohou, a i 

nadále zůstává dle našeho návrhu část pozemku jako území krajinné.   

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitka požaduje úpravu zastavitelné 

plochy mimo linii jak stávající zástavby, tak i zastavitelné plochy v pohledově velice 

exponovaném místě. Nesouhlas k požadované změně dal dotčený orgán z hlediska 

ochrany přírody a krajiny. Lokalita se nachází ve IV. zóně odstupňované ochrany 

přírody a krajiny. Na pozemku se nachází starý vysokokmenový třešňový sad. Pro 

charakter krajinného rázu místa je určující polootevřená krajinná scéna svahů plošiny 

Hruboskalska, spadající do Libuňské brázdy. Určujícími prvky v místě jsou zalesněné 

vyšší partie svahů a louky s rozptýlenou zelení. Mezi nimi je situována zástavba 

Mašova a Pelešan, pro jejíž charakter je zásadní mozaikovitost, kde se zastavěné části 

střídají s plochami zeleně ve formě menších lučních enkláv, skupin stromů, remízků a 

sadů. Zástavbou lokality by došlo ke změně způsobu obhospodařování pozemků, a tím 

by došlo ke změně typického charakteru krajiny. V ust. 2 nařízení vlády je mezi poslání 

oblasti zařazeno zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení 

ekologicky optimálního systému užívání krajiny a jejich přírodních zdrojů. Realizací 

záměru by došlo ke změně měřítka ploch. Zástavba lokality by výrazně snížila stávající 

přírodní charakter místa, došlo by k výraznému zásahu do ploch zeleně. Přírodní 

charakteristika a estetická hodnota krajinného rázu chráněného ve smyslu ust. § 12 

zákona by byla snížena. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF dal také nesouhlas se 

změnou využití. Jedná se o pozemek vybíhající do volné krajiny zasahující do 

souvislých ploch ZPF, je mimo linii zastavěného území a zastavitelné plochy. 

 

Námitka č. N.223 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 190676/13, 190728/13 

Námitka k nezahrnutí navržené části parcely č. 172/1 v k.ú. Mašov u Turnova v Návrhu 

územního plánu Turnov mezi plochy BV (bydlení venkovské). Vlastníkům pozemků nebylo 

při zpracování Návrhu územního plánu Turnov vyhověno s žádostí o zahrnutí části parcely č. 

172/1 mezi plochy BV (bydlení venkovské), což jim fakticky znemožňuje využití uvedené 

části parcely pro výstavbu dvou rodinných domů, která je dle názoru navrhovatelů pro stavbu 

rodinných domů venkovského charakteru jinak velmi vhodná.  

Odůvodnění: Výstavba 2 rodinných domů na části parcely č. 172/1 nijak nenarušuje krajinný 

ráz. Pozemek je v návrhu ÚP veden jako orná půda. Pozemek je mírně svažující a přístupný 

po pozemní komunikaci na p.č. 1311 v k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnov.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. V konceptu ÚP Turnov byla na části 

p.p.č 172/1 v k.ú. Mašov u Turnova na hranici koridoru územní rezervy pro komunikaci 

S5 zařazena plocha pro bydlení BV-Z280. Plocha, na základě nesouhlasných stanovisek 

dotčených orgánů z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF, byla vyjmuta. 

Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody i nadále nesouhlasí z důvodu zachování 

ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování 
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stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z hlediska zájmů chráněných zákonem není 

žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné 

krajiny. Dotčený orgán z hlediska zájmů ochrany ZPF nesouhlasí se změnou využití, 

umístěním této plochy nejsou dodrženy obecné zásady ochrany zemědělského půdního 

fondu dle § 4 zákona ZPF – dochází k narušení organizace zemědělského půdního 

fondu, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny. 

 

Námitka č. N.224 

Podal: xxxxxxxxxxxxx a xxxxx 

Ev. č. 190365/13 

Pro část pozemkové parcely č. 456 v k.ú. Mašov u Turnova požadavek na využití umožňující 

stavbu ovčína.  

Odůvodnění: Jsme majitelé této a přilehlých parcel (451, 452, 453, 454, 455, 458, 459/1) a 

rádi bychom zde chovali ovce. Stavba ovčína zajistí pro tuto činnost zázemí a bude umístěna 

tak, aby splňovala požadavky z hlediska ochrany přírody a krajiny a zapadala do rázu krajiny.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. V rámci podmínek prostorového 

uspořádání plochy – Z - orná půda, trvalý travní porost je umožněna výstavba ovčína. 

Požadovaná činnost chov ovcí a k tomu náležející stavba ovčína bude řešena na základě 

podmínek funkční plochy vymezené pro daný pozemek. Funkční využití pozemku pro 

požadovanou činnost není třeba měnit.  

 

Námitka č. N.225 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190355/13 

Vlastník v námitce nesouhlasí se začleněním pozemku p.č. 472/4 v k.ú. Mašov u Turnova do 

navrhovaného označení BV-Z415. Tomuto označení pozemku jednak nerozumí a dále toto 

označení nikde v textové části ÚP neobjevil. Tudíž se ohrazuje ohledně označení pozemku 

jakýmsi koeficientem (Z415). Vztahují-li se na tento pozemek nějaké další omezení (která 

nejsou uvedena v kapitole  BV - BYDLENÍ VENKOVSKÉ jako Hlavní využití, Přípustné 

využití a Podmíněné využití) podává námitku na existenci takových omezení a žádá o jejich 

zrušení. 

Odůvodnění: Domnívá se, že vzhledem k tomu, že tento pozemek je plně zasíťovaný a je 

připraven k budoucí stavbě RD, by v případě dodatečných omezení (nad rámec BV- 

BYDLENÍ VENKOVSKÉ – Hlavní využití, Přípustné využití a Podmíněné využití) výrazně 

zasáhl do jeho vlastnických práv.   

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Obecně jsou podmínky pro plochy 

bydlení uvedeny v ÚP v textové části. Doposud nedošlo k realizaci stavby na uvedeném 

pozemku. Z tohoto důvodu je v ÚP i nadále tato plocha vedena jako návrhová plocha 

BV-Z415 a platí pro ni podmínky uvedené v ÚP pro plochy bydlení venkovské. 

 

Námitka č. N.226a 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120956/11 

Vlastník v námitce ke konceptu ÚP nesouhlasí s navrženým způsobem využití pozemku p.č. 

472/6 v k.ú. Mašov u Turnova, kdy ve stávajícím ÚP se jedná o pozemek s možností využití 

„Území malých sídel“ a dle nového konceptu ÚP Turnova je navržena možnost využití 

„Bydlení venkovského – návrh“. Vlastníkova námitka se týká změny způsobu využití – a to 

z navrženého „Bydlení venkovského – návrh“ nově na „Bydlení venkovské – stav“. 
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Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že vlastník pozemek plně zasíťoval – (viz územní rozhodnutí 

spis. zn. – SÚ/3085/06/NOZ a stavební povolení spis. zn. SÚ/7347/06/HDR) přípojkami sítí, 

přístup a příjezd zabezpečil formou věcného břemene přes pozemek p.č. 472/3 v k.ú. Mašov u 

Turnova (která je ve vlastnictví jeho rodiny) a funguje jako obslužná komunikace s napojením 

na silnici III. třídy, je podle vlastníka námitka logická a opodstatněná. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Návrhová plocha bude i nadále v ÚP 

Turnov řešena jako návrh. Doposud nedošlo k realizaci stavby. V ÚP je i nadále 

návrhová plocha BV-Z427 ponechána. 

 

Námitka č. N.226b 

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190351/13 

Vlastník v námitce k návrhu ÚP nesouhlasí se začleněním pozemku p.č. 472/6 v k.ú. Mašov u 

Turnova do navrhovaného označení BV-Z427. Tomuto označení pozemku jednak nerozumí a 

dále toto označení nikde v textové části ÚP neobjevil. Tudíž se ohrazuje ohledně označení 

pozemku jakýmsi koeficientem (Z427). Vztahují-li se na tento pozemek nějaké další omezení 

(která nejsou uvedena v kapitole  BV- BYDLENÍ VENKOVSKÉ jako Hlavní využití, 

Přípustné využití a Podmíněné využití) podává námitku na existenci takových omezení a žádá 

o jejich zrušení. 

Odůvodnění: Domnívá se, že vzhledem k tomu, že tento pozemek je plně zasíťovaný a je 

připraven k budoucí stavbě RD by v případě dodatečných omezení (nad rámec BV- 

BYDLENÍ VENKOVSKÉ – hlavní využití, Přípustné využití a Podmíněné využití) výrazně 

zasáhl do jeho vlastnických práv.   

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Obecně jsou podmínky pro plochy 

bydlení uvedeny v ÚP v textové části. Doposud nedošlo k realizaci stavby na uvedeném 

pozemku. Z tohoto důvodu je v ÚP i nadále tato plocha vedena jako návrhová plocha 

BV-Z427 a platí pro ni podmínky uvedené v ÚP pro plochy bydlení venkovské. 

 

Námitka č. N.227  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120309/11, 190321/13 

Vlastník jak v námitce ke konceptu ev. č. 120309/11, tak i v námitce k návrhu ÚP ev. č. 

190321/13 nesouhlasil s využitím pozemku p. č. 715/3 v k.ú. Mašov u Turnova a žádal o 

převedení na stavební pozemek.  

Odůvodnění: Pozemek je v rovině a vzhledem k dostupnosti inženýrských sítí k tomuto 

pozemku (na hranici pozemku jsou elektrika, voda, kanalizace a plyn) rád bych tento 

pozemek využil jako stavební parcelu k výstavbě malého domku.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP. Z hlediska ochrany přírody a krajiny je ke změně využití nesouhlas. 

Plocha zeleně má pozitivní vliv na bydlení a je i důležitou součástí architektonického 

členění lokality. V ÚPSÚ Turnov je pozemek veden jako parky, v konceptu ÚP i v 

návrhu ÚP je veden jako ZSP – zeleň sídelní a přírodního charakteru.  
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Námitka č. N.228 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 189662/13 

Námitka, aby pozemek p.č. 582/1 v k.ú. Mašov u Turnova byl v návrhu zařazen a schválen 

jako pozemek s označením využití - bydlení venkovské s možností realizovat rodinný dům. 

Odůvodnění: Na celém pozemku je plánována výstavba 1 rodinného domu a jedné garáže pro 

osobní automobil.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Pozemek p.č. 582/1 byl v konceptu 

zahrnut do plochy bydlení BV-Z344. Dotčené orgány z hlediska ochrany přírody a 

krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu v průběhu projednávání ÚP 

odsouhlasily plochu pouze v rozsahu části pozemku. Na základě doložení 

architektonické studie, která je přílohou námitky, je ponechána část parcely jako plochy 

pro bydlení pro umístění 1 rodinného domu.  

 

Námitka č. N.229 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 189655/13 

Vlastník nesouhlasí se zařazením parcely č. 624/2 v k.ú. Mašov u Turnova do orné půdy.  

Odůvodnění: Podle původní žádosti a nákresu chceme v budoucnu stavět rodinný dům. Část 

parcely je již částečně stavbou čp. 13 a přilehlými kůlnami. Žádám o účast při šetření na 

místě. Vstup na pozemek přes parcelu 628/4 popř. 628/5 po dohodě s majitelem. Terénní 

úprava pro parkování je provedena.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a není ji vyhověno z důvodu nesouhlasu 

dotčených orgánů se změnou využití a z důvodu nedostatečného dopravního napojení 

nutného k zajištění rozvojové plochy. Řešený pozemek byl v konceptu zařazen do 

návrhové plochy BV-Z344, ale na základě nesouhlasů dotčených orgánu vyřazen. 

Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny nesouhlasil s navrženou změnou. 

Lokalita leží ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny. Dle ustanovení § 4 

odst. 4 nařízení vlády, je cílem III. zóny udržení a podpora využívání krajiny pro 

ekologicky optimalizované lesní hospodářství a zemědělství a vhodné formy turistiky a 

rekreace. Osídlení v místě je soustředěno do Mašova, urbanistickou strukturu určuje 

soustředěná zástavba kolem procházejících komunikací, na které navazují ve svazích 

plochy luk, pastvin, sadů a liniové zeleně podél cest. Lokalita nenavazuje na stávající 

urbanistickou strukturu sídla. Zástavba lokality by výrazně snížila stávající přírodní 

charakter místa, došlo by k výraznému zásahu do ploch zeleně. Přírodní charakteristika 

a estetická hodnota krajinného rázu chráněného ve smyslu ust. § 12 zákona by byla 

snížena. Dotčený orgán z hlediska zájmů ochrany ZPF nesouhlasí se změnou využití, 

jedná se o pozemek vybíhající do volné krajiny a zasahující do souvislých ploch ZPF. 

 

Námitka č. N.230  

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 198988/13 

Vlastník žádá o přehodnocení a zařazení parcely 281/7 v k.ú. Mašov u Turnova jako Plochy 

bydlení – BV. Parcela nyní vedena jako Plochy zeleně – ZSP. 

Odůvodnění: Využití pozemku pro stavbu menšího rodinného domu. Vzhledem k faktu, že 

okolní pozemky jsou schváleny jako plochy pro bydlení a k pozemku je plánovaná 

v územním plánu i účelová komunikace, je pozemek pro bydlení vhodný. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Požadovaná změna funkčního využití za 

účelem výstavby rodinného domu by umožnila nevhodné zakládání zástavby v druhé 

řadě do volné krajiny. Dotčený orgán z hlediska zájmů ochrany ZPF nesouhlasil se 

změnou využití, nejedná se o nezbytný zábor ZPF, II. třída ochrany. Dotčený orgán 

z hlediska ochrany přírody nesouhlasil z důvodu zachování ekologicky vyvážené a 

esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané 

lokality; z hlediska zájmů chráněných zákonem není žádoucí další umísťování staveb a 

rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny. 

 

Námitka č. N.231a  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121517/11 

Vlastník žádal o rozšíření zastavitelné plochy Z-318 na zbývající část pozemku 710/6 a 710/4 

Mašov u Turnova.  

Odůvodnění: Plánovaná výstavba RD. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno úpravou plochy dle 

požadavku vlastníka. 

 

Námitka č. N.231b  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188274/13 

Vlastník požaduje zastavění pozemků p.č. 710/6 a 710/4 v k.ú. Mašov u Turnova dle 

zástavbové studie. 

Odůvodnění: Plánovaná výstavba rodinných domů viz příloha studie. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Požadavek byl uplatněn k uvedeným 

pozemkům ke konceptu ÚP Turnov, a znovu uplatněn i k návrhu ÚP za účelem 

rozšíření návrhové plochy a co nejefektivnější využití pozemků. V konceptu byly 

pozemky řešeny jako návrhová plocha BV-Z318, v návrhu jako plocha BV-Z374. 

Navrhovaná zástavba neodpovídá charakteru venkovské zástavby, a její umístění je 

situováno do pohledově exponovaného místa. Na základě námitky uplatněné ke 

konceptu byla návrhová plocha na p.p.č. 710/6 a 710/4 k.ú. Mašov u Turnova upravena 

s podmínkou umístění max. 5 rodinných domů. Vlastník k návrhu uplatnil opět námitku, 

která obsahuje požadavek na úpravu návrhové plochy za účelem zvýšení počtu 

rodinných domů. Vzhledem k nesouhlasu dotčených orgánů k další úpravě návrhové 

plochy na pozemcích, není námitce k návrhu ÚP vyhověno. Nesouhlas dal dotčený 

orgán z hlediska ochrany ZPF k úpravě návrhové plochy a dále dotčený orgán 

z hlediska ochrany přírody a krajiny. Ten nesouhlasí se změnou. Lokalita leží ve IV. 

zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny. Osídlení v místě je soustředěno do 

Mašova a Pelešan. Okolní zástavbu tvoří převážně dvoupodlažní objekty rodinných 

domů z poslední ¼ 20. století, které zejména svými převýšenými hmotami narušily 

původní charakter Mašova a znehodnotily vesnický charakter krajinného rázu místa. 

Podíl historických objektů je nízký. Významné jsou přechody sadů a zahrad do krajiny, 

kterými se sídlo zapojuje do přírodního rámce. Dalším významným prvkem jsou louky, 

které ohraničují části Pelešan. Urbanistickou strukturu Mašova určuje soustředěná 

zástavba kolem procházejících komunikací a výstavba částečně rozptýlená ve svazích, 

střídající se plochami luk, pastvin, sadů a liniové zeleně mezí a podél cest. Pro 

zachování charakteru osídlení a krajinného rázu místa bude nutné novostavby rodinných 

domů umístit vedle sebe podél severní hranice pozemků p.č. 710/4, 710/6. Hřebenem by 
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měly být stavby orientovány ve směru východ – západ v blízkosti místní komunikace. 

Celkově bude možno v této partii pozemků umístit čtyři až pět rodinných domů. Střední 

část pozemků, která je nejvíce pohledově exponována, je nutné zachovat stávající 

způsob využití, případně realizovat výsadbu zeleně. Při plošné zástavbě lokality by byla 

charakteristika a estetická hodnota krajinného rázu chráněného ve smyslu ust. § 12 

zákona snížena. V ust. § 2 nařízení vlády je mezi poslání oblasti zařazeno zachování 

typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému 

užívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. Realizací plošné zástavby lokality by došlo ke 

změně měřítka ploch. 

 

Námitka č. N.232  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 186879/13 

Žádost o zařazení návrhové plochy BV-Z337 do územního plánu pro účely bydlení ve 

zmenšeném rozsahu. Pro výstavbu bude vymezena pouze plocha pod výškovým zlomem – 

mezí, k zástavbě bude určena pouze spodní partie předmětného pozemku. 

Odůvodnění: Výše uvedená plocha byla na základě naší žádosti řešena v konceptu Územního 

plánu Turnov, jako plocha s funkčním využitím BV – bydlení venkovské, umožňující 

výstavbu rodinného domu. Z územního plánu byla vyjmuta na základě nesouhlasu Správy 

CHKO Český ráj. Správa na základě našeho zpřesnění umístění plánované stavby rodinného 

domu své stanovisko přehodnotila a nyní souhlasí s plochou BV-Z337 ve zmenšeném 

rozsahu. Z tohoto důvodu podáváme námitku na znovu zařazení plochy do návrhu ÚP 

Turnov.  

- K předmětnému pozemku jsou bezproblémové příjezdy a přístupy po obecní 

komunikaci a dále po pozemku 865/11 s věcným břemenem přístupu 

- Bezproblémové připojení inženýrských sítí: 

Sítě na pozemku: 

a) Na pozemku je přípojka na obecní kanalizaci 

b) Na pozemku je přípojka elektro  

c) Na pozemku je původní studna 

Připojovací body v dosahu: 

d) plynovodní řad v obecní cestě na p.p.č. 865/5 

e) vodovodní řad v obecní cestě na p.p.č. 865/5 

- vzhled a umístění objektu v souladu s regulativy CHKO, odsouhlaseno 

- objekt je umístěn pod úrovní terénního zlomu ve spodní partii pozemku – zapadá do 

krajinného rázu a neruší výhledy na Valdštejnský hřeben 

- příjezdová komunikace po 864/1 bude vedena jako dopravní plocha, tj. pevně 

umístěná příjezdová cesta ve vrchní partii pozemku 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitce není vyhověno především 

z důvodu nedostatečného dopravního napojení návrhové plochy pro bydlení. Plocha 

nenavazuje ani na místní, ani na účelovou komunikaci. Příjezd k rodinným domům, 

jejíž umístění dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny odsouhlasil na části 

pozemku, je řešen od nejbližší komunikace vzdálené cca 80 m. Dalším důvodem 

k nevyhovění je nežádoucí založení druhé řady RD, ke kterému by zařazením návrhové 

plochy a tím umožnění plánované výstavby RD došlo. Nesouhlas ke změně využití dal 

dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF. 
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Námitka č. N.233  

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 186878/13 

Žádost o zařazení návrhové plochy BV-Z337 do územního plánu pro účely bydlení ve 

zmenšeném rozsahu. Pro výstavbu bude vymezena pouze plocha pod výškovým zlomem – 

mezí, k zástavbě bude určena pouze spodní partie předmětného pozemku. 

Odůvodnění: Výše uvedená plocha byla na základě naší žádosti řešena v konceptu Územního 

plánu Turnov, jako plocha s funkčním využitím BV – bydlení venkovské, umožňující 

výstavbu rodinného domu. Z územního plánu byla vyjmuta na základě nesouhlasu Správy 

CHKO Český ráj. Správa na základě našeho zpřesnění umístění plánované stavby rodinného 

domu své stanovisko přehodnotila a nyní souhlasí s plochou BV-Z337 ve zmenšeném 

rozsahu. Z tohoto důvodu podáváme námitku na znovu zařazení plochy do návrhu ÚP 

Turnov.  

- K předmětnému pozemku jsou bezproblémové příjezdy a přístupy po obecní 

komunikaci a dále po pozemku 865/11 s věcným břemenem přístupu 

- Bezproblémové připojení inženýrských sítí: 

Sítě na pozemku: 

f) Na pozemku je přípojka na obecní kanalizaci 

g) Na pozemku je přípojka elektro  

h) Na pozemku je původní studna 

Připojovací body v dosahu: 

i) plynovodní řad v obecní cestě na p.p.č. 865/5 

j) vodovodní řad v obecní cestě na p.p.č. 865/5 

- vzhled a umístění objektu v souladu s regulativy CHKO, odsouhlaseno 

- objekt je umístěn pod úrovní terénního zlomu ve spodní partii pozemku – zapadá do 

krajinného rázu a neruší výhledy na Valdštejnský hřeben 

- příjezdová komunikace po 864/1 bude vedena jako dopravní plocha, tj. pevně 

umístěná příjezdová cesta ve vrchní partii pozemku 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: nedostatečné dopravní napojení návrhové plochy pro bydlení, zařazením 

návrhové plochy a tím umožnění plánované výstavby RD by došlo k nežádoucímu 

založení druhé řady RD, dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nesouhlasí. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitce není vyhověno především 

z důvodu nedostatečného dopravního napojení návrhové plochy pro bydlení. Plocha 

nenavazuje ani na místní, ani na účelovou komunikaci. Příjezd k rodinným domům, 

jejíž umístění dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny odsouhlasil na části 

pozemku, je řešen od nejbližší komunikace vzdálené cca 80 m. Dalším důvodem 

k nevyhovění je nežádoucí založení druhé řady RD, ke kterému by zařazením návrhové 

plochy a tím umožnění plánované výstavby RD došlo. Nesouhlas ke změně využití dal 

dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF. 

 

Námitka č. N.234 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 186223/13 

Námitka proti zařazení parcely č. 727/6 v k.ú. Mašov u Turnova na pozemky zeleně. 

Dle původní koncepce ÚP Turnova vystavené na městském úřadě, byla předmětná parcela č. 

727/6 a další určena k výstavbě rodinného domu vesnického typu. V průběhu projednávání 

ÚP byl vysloven nesouhlas s možností výstavby na této parcele na základě nesouhlasného 
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stanoviska Správy CHKO Český ráj. Na moji žádost Správa CHKO Český ráj po provedení 

místního šetření vyslovila souhlas s umístěním stavby v rovinaté části pozemku.  

Odůvodnění: Žádám proto o zařazení části parcely č. 727/6 pro možnost výstavby rodinného 

domu vesnického typu. Parcela je umístěna u komunikace v těsné blízkosti inž. sítí a navazuje 

na zastavěné plochy, a nebo plochy určené k zástavbě. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Pozemek p.č. 727/6 v k.ú. 

Mašov u Turnova byl v konceptu ÚP zahrnut do návrhové plochy BV-Z325. Z důvodu 

ochrany přírody a krajiny byla návrhová plocha upravena na rozsah plochy vyplývající 

z platného ÚPSÚ Turnov. Pro zachování charakteru zástavby je nezbytné zachování 

stávajících ploch zeleně. Zástavbou na pozemku by došlo k propojení zastavěného 

území a tím k negativní změně v měřítku zastavěnosti krajiny a negativnímu zásahu do 

charakteru krajinného rázu místa. Touto úpravou byl pozemek vyřazen z návrhové 

plochy pro bydlení a jsou pro něho vymezeny plochy Zeleň sídelní a přírodního 

charakteru ZSP.  

 

Námitka č. N.235a 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 99697/11 

K veřejnému projednání Konceptu ÚP Turnov vlastníci pozemků p.č. 437/1, 436/5, 435/5, 

435/1, 433, 432/1 a 402/3 v k.ú. Mašov u Turnova podali námitku ev. č. 99697/11. Koncept 

územního plánu Turnov nezahrnuje výše uvedené pozemky, na které byla podána žádost o 

změnu na stavební resp. ostatní. 

Žádost odůvodnili: V konceptu územního plánu Turnov jsou zahrnuty pozemky, které 

bezprostředně sousedí s výše uvedenými pozemky. Navíc se jedná o lokalitu, která už nyní je 

„obestavěna“ rodinnými domy či jinými budovami a předmětné pozemky by „vyplnily“ 

jakousi mezeru.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Požadavku nebylo v návrhu 

vyhověno z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny, 

změna funkčního využití by představovala velký zásah do volné krajiny.  

Na základě neakceptování návrhu na změnu z hlediska orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu by se jednalo o rozpor se zásadami, došlo by k narušení uspořádání ZPF. 

Z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pozemky leží ve III. zóně odstupňované 

ochrany přírody a krajiny. Urbanistická struktura je charakteristická rozptýlenou 

zástavbou jednotlivých samot a menších osad, které dále navazují na volnou 

nezastavěnou krajinu. Pro charakter krajinného rázu místa je určující oddělení 

jednotlivých samot a menších osad rozsáhlými plochami luk. Zástavbou lokality by 

došlo ke změně způsobu obhospodařování pozemků, a tím by došlo k zániku těchto luk 

a ke změně typického charakteru krajiny. Zástavbou takto rozsáhlé lokality by se 

zásadním způsobem změnilo měřítko prostoru. Estetická hodnota kulturně – historické 

charakteristiky místa by byla zásadně snížena. V případě narušení urbanistické struktury 

zástavby by došlo k narušení charakteru zástavby, a tím ke snížení estetické hodnoty 

území. 
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Námitka č. N.235b 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 184568/13 

Na základě neakceptování původního návrhu na změnu územního plánu předmětného 

pozemku vlastníci k návrhu ÚP Turnov podali námitku se žádostí o opětovné zařazení 

pozemku p.č. 432/1 do návrhu změny.  

Odůvodnění: Na základě připomínek dotčených orgánů upravili žádost a konkretizovali záměr 

na dané parcele. Z důvodu přimknutí plánovaného objektu RD k stávající zástavbě (obec 

Kadeřavec) posunuli jeho umístění co nejblíže k zastavěné části. S ohledem na příkrý svah 

v dané lokalitě je technicky možné RD postavit ve vzdálenosti cca 30 m od hranice stávající 

zástavby. Jako příloha nákres s vyznačením stávající hranice zastavěného území, její rozšíření 

vlivem výstavby, umístění RD – příjezdové komunikace a septiku. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Na základě nevyhovění požadavku 

uplatněného ke konceptu ÚP, byla vlastníky uplatněná námitka s požadavkem na změnu 

využití pouze na p.p.č. 432/1 k návrhu ÚP Turnov. Námitka byla předložena dotčeným 

orgánům, a neodsouhlasena jak z hlediska ochrany přírody a krajiny, tak z hlediska 

ochrany ZPF. Správa CHKO Český ráj nesouhlasila se změnou. Lokalita leží ve III. 

zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny. Dle ust. § 4 odst. 4 nařízení vlády je 

cílem III. zóny udržení a podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované 

lesní hospodářství a zemědělství a vhodné formy turistiky a rekreace. Osídlení v místě 

je soustředěno na Kadeřavci. Podíl historických objektů je zde nízký. Významné jsou 

přechody sadů a zahrad do krajiny, kterými se sídlo zapojuje do přírodního rámce. 

Urbanistickou strukturu určuje soustředěná zástavba kolem procházejících komunikací, 

na kterou navazují ve svazích plochy luk, pastvin, sadů a liniové zeleně mezí a podél 

cest. Kadeřavec je řazen mezi hromadné a krátké řadové vsi, které jsou charakteristické 

kompaktním uspořádáním bez výrazného centrálního prostoru a bez pravidelné vnitřní 

struktury. Typické je nepravidelné uspořádání pozemků v obci i lokalizace domů na 

parcele, přesto se jedná o kompaktní obce. Domy jsou obklopené zahradami s ovocnými 

stromy. Osídlení je výhradně soustředěné. Samoty se ve volné krajině objevují pouze 

výjimečně. Uvedená lokalita je situována na pohledově exponovaném svahu, 

situovaném za lemem zahrad obklopujících vlastní sídlo. Zástavbou lokality by byla 

přírodní charakteristika a estetická hodnota krajinného rázu chráněného ve smyslu ust. § 

12 zákona snížena. V ust. § 2 nařízení vlády je mezi poslání oblasti zařazeno zachování 

typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému 

užívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. Realizací záměru by došlo ke změně měřítka 

ploch. 

Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nesouhlasil se změnou využití, pozemek 

zasahuje do volné krajiny a souvislé zemědělské plochy, svým umístěním a tvarem 

narušuje uspořádání ZPF v daném místě, pozemek není dostatečně dopravně přístupný, 

leží mimo komunikaci. 

 

Námitka č. N.236 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120965/11 

Je zde nesouhlas s plochou Z332. Jedná se o pozemky v blízkosti nemovitosti, kterou 

vlastním. Výstavbou RD by mohlo dojít k podmáčení jeho pozemků, které jsou v blízkém 

sousedství.  

Odůvodnění: Jedná se o sesuvné území, které je podmáčené povrchovými vodami. Zvláště 

pak pozemek p.č. 466/1 v k.ú. Mašov u Turnova. Výstavbou by mohlo dojít k sesuvu zeminy. 
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Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Plocha BV-Z332 je z ÚP Turnov 

vyjmuta na základě nesouhlasu dotčeného orgánu z hlediska ochrany přírody a krajiny.  

 

Námitka č. N.237 

Podal: město Turnov 

Ev. č. 121233/11 

Pro pozemky p.č. 323/6 a 340/3 v k.ú. Mašov u Turnova vymezit funkční využití – Plochy 

občanského vybavení – OV. 

Odůvodnění: Využití pozemků souvisí s užíváním stavební parcely č. 421 v k.ú. Mašov u 

Turnova, která je požární zbrojnicí. Pro stavební parcelu jsou vymezeny Plochy občanského 

vybavení – OV. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Pro p.p.č. 323/6 a 340/3 jsou 

vymezeny plochy občanského vybavení OV, se kterými dotčené orgány souhlasily. 

 

Námitka č. N.238 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 112480/11 

Vlastník žádá o zanesení pozemku p.č. 801/1 v k.ú. Mašov u Turnova do území, již bude ÚP 

města měnit jako území, které lze využít pro stavbu rodinného domu. 

Odůvodnění: Výše uvedená parcela (část vyznačená) přímo navazuje na zástavbu 

v Pelešanech. Je situovaná u místní komunikace. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Dotčený orgán z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu dal nesouhlas. Jedná se o rozšiřování zástavby do volných 

ploch ZPF a nejde zde o nezbytný případ vymezení plochy BV. 

Nesouhlas je i z  hlediska ochrany přírody a krajiny s rozšiřováním zástavby na úkor 

ploch zeleně. Nesouhlas je uveden z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky 

hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem není žádoucí další umisťování staveb a 

rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny. Dále je zde návaznost na 

prvek ÚSES – regionální biokoridor a významný krajinný prvek – vodní tok Libuňky. 

V původním ÚPSÚ Turnov byl pozemek veden jako zeleň rozptýlena a liniová. 

Navrhovaná zástavba je zde z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny nevhodná. 

 

Námitka č. N.239 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 112479/11 

Vlastník žádá o zařazení pozemku p.č. 801/6 v k.ú. Mašov u Turnova do území, které lze 

využít pro zástavbu – rodinný dům. 

Odůvodnění: Výše uvedená parcela navazuje na zastavěnou část obce – rodinné domy podél 

místní komunikace. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Dotčený orgán z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu dal nesouhlas. Jedná se o rozšiřování zástavby do volných 

ploch ZPF a nejde zde o nezbytný případ vymezení plochy BV. 

Nesouhlas je i z  hlediska ochrany přírody a krajiny s rozšiřováním zástavby na úkor 

ploch zeleně. Nesouhlas je uveden z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky 

hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. 
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Z hlediska zájmů chráněných zákonem není žádoucí další umisťování staveb a 

rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny. Dále je zde návaznost na 

prvek ÚSES – regionální biokoridor a významný krajinný prvek – vodní tok Libuňky. 

V původním ÚPSÚ Turnov byl pozemek veden jako zeleň rozptýlena a liniová. 

Navrhovaná zástavba je zde z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny nevhodná. 

 

Námitka č. N.240 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 97827/11, 191546/13, xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 97828/11, 

191547/13 

Vlastníci ke konceptu ÚP Turnov uplatnily námitku ev. č. 97827/11, 97828/11 na změnu 

funkčního využití pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Bukovina u Turnova, které by umožňovalo 

výstavbu rodinného domu. S odůvodněním plánované výstavby rodinného domu pro 

příslušníky rodiny. 

Na základě nevyhovění vlastníci uplatnili námitku k návrhu ÚP Turnov ev. č. 191546/13, 

191547/13, se stejným požadavkem na funkční využití pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Bukovina u 

Turnova, které by umožňovalo výstavbu rodinného domu. 

Odůvodnění: Možná výstavba rodinného domu pro rodinné příslušníky. Pozemek se nachází 

mezi dvěma zástavbami, tím je zajištěna voda, elektřina – zavedena, kanalizace – vlastní 

řešení.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP. Námitce není vyhověno z důvodu nesouhlasů, jak k požadavku, který byl 

uplatněn ke konceptu ÚP Turnov, tak i k návrhu ÚP.  

Z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny se pozemek p.č. 250/1 v k.ú. Bukovina u 

Turnova nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny. Dle ustanovení § 

4 nařízení vlády je cílem III. zóny udržení a podpora využívání krajiny pro ekologicky 

optimalizované lesní hospodářství a zemědělství a vhodné formy turistiky a rekreace. 

Reliéf má podobu k západu, jihozápadu a jihu výrazně ukloněné plošiny, která 

prudkými svahy klesá do údolí meandru Jizery a Vazoveckého potoka. Zástavba 

s velkým podílem rekreačních chatových objektů je soustředěna do sídelních útvarů 

Bukovina, Kobylka a skupiny statků v Borku, doplněná rozptýlenou zástavbou 

jednotlivých domů v území. Střední a severní částí území prochází ve směru jih – sever 

frekventovaná státní silnice E 65. Architektonické poškození původní vesnické 

architektury na Kobylce i na Bukovině je značné. Jedná se zejména o hmotově 

nevhodné objekty rodinných domů a přestavby z 2. ½ 20. Století. Plocha je dle 

„Preventivního hodnocení krajinného rázu území v CHKO Český ráj“ (LŐW & spol., 

s.r.o., Brno 2008), řazena mezi místa s prioritní ochranou krajinného rázu, kde by 

neměly být umisťovány nové stavby. Realizací zástavby v navržené lokalitě by se 

změnila struktura osídlení z rozptýlené zástavby na zástavbu uličního charakteru. 

Situování stavebních objektů by znamenalo narušení estetických a kulturně historických 

charakteristik krajinného rázu místa. Takovýto zásah je možno hodnotit jako 

nepřípustný. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nesouhlasí, jedná se o zásah do 

volné krajiny, přestože parcely tvoří částečnou proluku mezi stávající zástavbou a 

místní komunikací. 

 

Námitka č. N.241 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 190826/13 

Nesouhlas s jakoukoli změnou nebo k úpravě související s rozšířením železničního koridoru. 

Odůvodnění: Změny v novém územním plánu.  
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Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MD pořizuje „Studii proveditelnosti 

železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec“, zpracovatelem je firma IKP 

CE s.r.o. Praha. Doposud je zpracován koncept studie.  

Hlavní trasa vysokorychlostní železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic 

přímo na Liberec. Koridor byl zúžen na pozemky Českých drah.  

 

Námitka č. N.242 

Podal: xxxxxxxxxx 

Ev. č. 120806/11, 190814/13 

Vlastník podal ke konceptu ÚP námitku ev. č. 120806/11, ve které požadoval změnit zařazení 

pozemku p.č. 136/1 v k.ú. Bukovina u Turnova do území bydlení venkovského (BV) vhodné 

pro výstavbu rodinného domu s odůvodněním, že parcela je v konceptu vedena jako území 

pro zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP). Jak je patrné z přiloženého výřezu hlavního 

výkresu, ze západní strany parcela bezprostředně navazuje na rozsáhlé území pro bydlení 

venkovské (BV); další území pro bydlení venkovské leží asi 20m od hranice pozemku na 

severovýchod. Z jižní strany parcela bezprostředně navazuje na území rekreační (RR). Změna 

zařazení dotčené parcely na BV by vedla k propojení „ostrůvku“ BV na SZ od parcely 

s větším územím na Z od ní, čímž by v místě vznikla konzistentní oblast pro bydlení 

venkovské. 

Na základě nevyhovění vlastník uplatnil námitku k návrhu ÚP Turnov ev. č. 190814/13, ve 

které nesouhlasí s trváním na zařazení parcely jako území ZSP a nezohlednění připomínky 

z 23.10.2011 se žádostí o zařazení parcely č. 136/1 v k.ú. Bukovina u Turnova do kategorie 

BV.  

Pozemek jsem před lety koupil s cílem poskytnout své rodinně možnost pobytu v přírodě. To 

ovšem vyžaduje možnost stavby charakteru venkovského bydlení nebo alespoň rekreační 

stavby s odpovídající infrastrukturou. Trvání na zařazení celého pozemku v kategorii ZSP 

znemožňuje využití pozemku na cokoli jiného než sekání trávy a česání nekvalitního ovoce 

za dlouhá léta neudržovaných a planě rostlých ovocných stromů. 

Odůvodnění: Jakkoli respektuji snahu Správy CHKO Český ráj o ochranu přírody, jsem 

přesvědčen, že by neměla absolutně stát nad zájmy obyvatel, nýbrž být s nimi v souladu. 

Negativní stanovisko Správy CHKO zaslané mně 29.06.2012 z mého pohledu jde příliš 

daleko a nenavrhuje žádné kompromisní řešení. Navrhuji řešení spočívající v rozdělení 

pozemku (viz nákres) a zařazení jeho části sousedící s oblastmi kategorie BV a RR do 

kategorie BV (nebo alespoň RR) a ponechání zbývající části jako ZSP. 

Rád se podřídím omezením pro výstavbu objektu jen v dolní části pozemku nebo podmínce 

zachování resp. postupného nahrazení vzrostlých stromů. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP a není ji vyhověno z důvodu ochrany přírody a krajiny. Lokalita se nachází 

ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny. Lokalita je pohledově velmi 

exponovaná. Zástavbou lokality by došlo ke změně způsobu obhospodařování pozemků, 

a tím by došlo ke změně typického charakteru krajiny. Reliéf má podobu k jihu 

ukloněné plošiny, která prudkými svahy klesá k meandru Jizery. Jedná se o svažitý 

pozemek se souvislým porostem vysoké a střední zeleně. Dle ust. § 5 zákona, jsou 

chráněny všechny druhy rostlin a živočichů před zničením a poškozováním, stejně tak je 

chráněn i jejich biotop. Výstavba rodinného domu by měla za následek neúměrné 

zásahy do dochovaného stavu přírody. Estetická hodnota kulturně – historické 

charakteristiky místa by byla zásadně snížena. Stávající charakter zástavby je součástí 

kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, ve smyslu ust. § 12 zákona.  
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Námitka č. N.243 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190718/13 

Námitka k chybnému vyznačení účelu parcely č. 100 a 752 v k.ú. Bukovina u Turnova. 

Neodpovídá skutečnému využívání pozemků – je to venkovské bydlení – dům č. p. s 

předzahrádkou. 

Odůvodnění: Na hlavním výkresu územního plánu jsou v osadě Loužek obě parcely označeny 

jako výroba zemědělská (VZ). Správné označení je BV na červeném podkladu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Zpracovatel ÚP při vymezování 

funkčních ploch pro uvedené parcely vycházel z údajů uvedených v katastru 

nemovitostí, které byly později změněny. Plochy bydlení – BV odpovídají charakteru 

současného využití jak stavby, tak i pozemku k ní náležejícího. 

 

Námitka č. N.244 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 190717/13, xxxxxxxxxxx, Ev. č. 190690/13 

Námitka k chybnému vyznačení účelu parcely č. 837 v k.ú. Bukovina u Turnova. Neodpovídá 

skutečnému využívání pozemků – je to společný dvůr. 

Odůvodnění: Na hlavním výkresu územního plánu je v osadě Loužek parcela č. 837 chybně 

zakreslena jako VZ. Správné označení je BV na červeném podkladu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Parcela leží mezi dvěma rodinnými 

domy a plochy bydlení venkovské odpovídají charakteru současného využití parcely. 

 

Námitka č. N.245  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190687/13 

Zasahování do práv vlastníků, negativní ovlivnění bydlení emisemi a hlukem, v případě 

postavení prasečáku, kravína a výrobny hnojiv nesnesitelný zápach, znehodnocení ceny 

nemovitosti, ohrožení zdraví celé rodiny, jelikož jsme alergici a dcery jsou astmatičky, 

ohrožení celého Loužku z kontaminace vody v době záplav.  

Odůvodnění: Zvýšení ploch nepropustných pro vodu, velké nebezpečí postavení nevhodné 

stavby.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Z uvedeného textu vyplývá nesouhlas 

k návrhové ploše VZ-Z11. Plocha Z11 byla v konceptu ÚP Turnov vedena jako plocha 

bydlení venkovské BV-Z11. Na základě nesouhlasu dotčeného orgánu z hlediska 

ochrany přírody a krajiny bylo funkční využití změněno z BV na VZ a na základě 

dotčeného orgánu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byla zmenšena i její 

výměra. ÚP navrhuje využití pozemků, ale ne již umísťování konkrétních záměrů (např. 

uváděný prasečák). Vlastní umístění stavby pro zemědělství je již v kompetenci 

stavebního úřadu v rámci správního řízení – územního řízení. Dotčené orgány v rámci 

projednávání ÚP odsouhlasily plochu VZ-Z11 v navrženém rozsahu a funkčního 

využití.  

 

Námitka č. N.246 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190685/13 

Nesouhlas s jakoukoli změnou nebo k úpravě či změně související s  železničním koridorem, 

zejména jeho rozšířením. 
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Odůvodnění: Změny v novém ÚP města Turnov. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. MD pořizuje „Studii proveditelnosti 

železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec“, zpracovatelem je firma IKP 

CE s.r.o. Praha. Doposud je zpracován koncept studie.  

Hlavní trasa vysokorychlostní železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic 

přímo na Liberec. Koridor byl zúžen na pozemky Českých drah.  

 

Námitka č. N.247  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190521/13 

Bukovina – Loužek, nová plocha pro zemědělskou výrobu. Negativně bude dotčena CHKO – 

plocha je situována v II. zóně ochrany, plocha také leží v aktivním záplavovém území a na 

půdách nejvyšší bonity (tř. ochrany I), kde lze zábor povolit jen výjimečně. Je situována 

v blízkosti hranice evropsky významné lokality, nelze tedy vyloučit rušivé vlivy na zvláště 

chráněné druhy fauny a flóry zjištěny. Realizace staveb by zde v závislosti na jejich 

prostorové dispozici vyžadovala ojedinělé kácení dřevin. Je umístěna ve specificky cenném 

prostoru na dně údolí s nebezpečím dalšího výhledového požadavku na rozšiřování zástavby. 

Plocha přiléhá k plochám venkovského bydlení, je u ní značné riziko negativního ovlivnění 

bydlení emisemi i hlukem a doprovodnou dopravou. Dále spatřujeme velké nebezpečí 

z důvodu neexistence vodovodu a kanalizace. Rozhodně by docházelo ke znečištění vody a 

kontaminaci půdy. 

Odůvodnění: Jsem spolumajitelkou domu čp. 11 a dalších parcel v Loužku. Tyto se nachází 

v bezprostřední blízkosti dotčeného území (méně než 3 m). Jak je podrobněji rozvedeno 

v textu připomínky, povolení zemědělské výroby by negativně ovlivnilo naše bydlení. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Z uvedeného textu vyplývá nesouhlas 

k návrhové ploše VZ-Z11. Plocha Z11 byla v konceptu ÚP Turnov vedena jako plocha 

bydlení venkovské BV-Z11. Na základě nesouhlasu dotčeného orgánu z hlediska 

ochrany přírody a krajiny bylo funkční využití změněno z BV na VZ a na základě 

dotčeného orgánu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byla zmenšena i její 

výměra. ÚP navrhuje využití pozemků, ale ne již umísťování konkrétních záměrů (např. 

stáj pro chov prasat). Vlastní umístění stavby pro zemědělství je již v kompetenci 

stavebního úřadu v rámci správního řízení – územního řízení. Dotčené orgány v rámci 

projednávání ÚP odsouhlasily plochu VZ-Z11 v navrženém rozsahu a funkčního 

využití.  

 

Námitka č. N.248 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190416/13 

V návrhu ÚP Turnov není obsažen můj záměr na vymezení nezbytné (minimální) části 

pozemku 309/1 (po pozdějším rozdělení pozemku se jedná o pozemek 309/8) v k.ú. Bukovina 

u Turnova, který jsem požadoval v rámci procesu pořízení ÚP Turnov. Požaduji nové řešení 

vyplývající z mého původního požadavku ve smyslu návrhu zastavitelné plochy dostačující 

k umístění jednoho rodinného domu (i přes to, že územní plán jako takový neřeší umístění), 

tzn. minimální zastavitelné plochy.  

Odůvodnění: Protože takový návrh splňuje veškeré požadavky vyplývající ze Zadání ÚP 

Turnov. Požadovaná plocha je v návaznosti na zastavěné území, v návaznosti na dopravní 

infrastrukturu včetně technické infrastruktury. Navrženým záměrem nedochází ke zásahu do 

ucelených zemědělských ploch ani k zásahu do krajinného rázu. Zároveň je požadovaný 



200 
 

záměr v souladu s ustanovením § 19 stavebního zákona ve smyslu cílů a úkolů územního 

plánování, souladu s udržitelným rozvojem území a v neposlední řadě nevyvolá negativní 

vlivy ve smyslu posouzení vlivu na životní prostředí.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Parcela byla v konceptu ÚP součástí 

plochy BV-Z27, která byla na základě nesouhlasu dotčeného orgánu z ÚP vyjmuta. 

Vzhledem k poloze parcely, a to i oddělené části (309/8) by došlo k zásahu do volné 

krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nesouhlasil se změnou využití, jedná se 

o pozemek navazující na stávající zástavbu, ale vybíhá do ucelené plochy ZPF a do 

volné krajiny. Vzhledem k rozsahu ploch odsouhlasených orgánem ZPF v ÚP nejde 

v daném případě o nezbytný další zábor ZPF. 

 

Námitka č. N.249 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190381/13 

Námitka proti regulaci výměry stavební parcely v plochách BV. 

Odůvodnění: Vlastník dle stávajícího územního plánu města koupil parcelu č. 64/1 v k.ú. 

Bukovina u Turnova, kterou zasíťoval (voda, kanál, elekt,). Dle nové regulace pro BV na 

území CHKO je nově u stavebních parcel požadována plocha 800 m2. Proto by zde dle 

navrhovaného územního plánu nemohl stavět, neboť zakoupená parcela má 739 m2. Námitka 

je podána proti výše uvedené regulaci.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitce není vyhověno z důvodu 

dostatečné výměry návrhové plochy k umístění 3 rodinných domů. Plocha BV-Z30, do 

které je zařazen i pozemek 64/1 má celkovou výměru 3457 m2, která umožňuje dle 

regulativů pro BV v území CHKO výstavbu 3 rodinných domů. Dotčený orgán 

z hlediska ochrany přírody a krajiny trvá na zachování minimální velikosti stavebního 

pozemku. Uvedená výměra zásadně ovlivňuje hustotu zastavění, a má značný vliv na 

strukturu zástavby sídla. Změna struktury zástavby může mít negativní vliv na hodnoty 

krajinného rázu místa, chráněného dle ust. § 12 zákona. 

  

Námitka č. N.250 

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120310/11, 189194/13 

Vlastník pozemku p.č. 364/5 v k.ú. Bukovina u Turnova uplatnil ke konceptu ÚP Turnov 

námitku ev. č. 120310/11 na změnu ze zeleně na plochu BV z důvodu stavby rekreačního 

objektu. 

Na základě nevyhovění vlastník k návrhu ÚP Turnov uplatnil námitku ev. č. 189194/13 

s požadavkem na změnu funkčního využití na RZ-rekreace – zahrádkaření.  

Odůvodnění: Žádost je z důvodu využití pozemku „Rekreace – zahrádkaření“ a k následnému 

využití p.p.č. 364/5 ke stavbě sloužící k aktivitám zahrádkaření. Přiloženo vyjádření SčVK. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná s požadavkem na změnu jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP a není ji vyhověno. Námitce není vyhověno z důvodu ochrany přírody a 

krajiny. Pozemek se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny. Jedná 

se o svažitý pozemek se souvislým porostem vysoké a střední náletové zeleně. Dle 

zákona o ochraně přírody a krajiny jsou chráněny všechny druhy rostlin a živočichů 

před zničením a poškozováním, stejně tak je chráněn i jejich biotop. Výstavba objektu 

by měla za následek neúměrné zásahy do dochovaného stavu přírody. 
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Námitka č. N.251 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx 

Ev. č. 186420/13 

Vymezení příjezdové komunikace na p.p.č. 94/3, 139/1, 139/2, 75/2 v k.ú. Bukovina u 

Turnova dle skutečného stavu v území – účelová komunikace. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitce je vyhověno pouze na základě 

upřesnění v textové části v kap. F. v podmínkách ploch Z – orná půda, trvalý travní 

porost, kde je doplněna možnost účelových komunikací. Požadavek není řešen v 

grafické části návrhu ÚP, pouze v textové části.  

 

Námitka č. N.252 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 99893/11 99894/11, 186232/13 

Vlastníci jak v námitce ke konceptu ÚP ev. č. 99893/11 99894/11, tak i v námitce k návrhu 

ÚP ev. č. 186232/13 žádali na pozemcích p.č. 287/1 a 288 v k.ú. Bukovina u Turnova 

navrhnout plochy bydlení – BV – bydlení venkovské. 

Odůvodnění: Na uvedených pozemcích plánují výstavbu rodinných domů, a proto požadují, 

aby jejich funkční využití v Územním plánu Turnov, umožňovalo tuto výstavbu. V současně 

platném ÚPSÚ Turnov, a ani v konceptu ÚP Turnov, tato možnost u pozemků není. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP. Pozemky leží mimo současně zastavěné území. Návrhem zastavitelné 

plochy by došlo k zásahu do volné krajiny, i když parcely tvoří částečnou proluku mezi 

stávající zástavbou a místní komunikací jde o zásah do volné krajiny. Dotčený orgán 

z hlediska zájmů ochrany ZPF nesouhlasí se změnou využití. 

 

Námitka č. N.253a 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120088/11 

Vlastníci ke konceptu ÚP Turnov požádali na pozemcích p.č. 433 a 434/2 v k.ú. Bukovina u 

Turnova navrhnout plochy umožňující výstavbu rodinného domu – bydlení venkovské – dle 

přiloženého zákresu s odůvodněním. Vzhledem k poloze pozemků, která se nabízí k zástavbě, 

je na uvedených pozemcích plánovaná výstavba rodinného domu. Při výstavbě kanalizace a 

nových el. rozvodů v obci v letošním roce jsme nechali vybudovat přípojky (kanalizace, voda, 

el. příp.) na dotčený pozemek. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno v požadavku k p.p.č. 

432/2, pro p.p.č. 433 jsou vymezeny plochy zeleně. 

 

Námitka č. N.253b 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 185655/13 

Z důvodu nevyhovění na p.p.č. 433 vlastníci uplatnili námitku k návrhu ÚP s požadavkem na 

navržení plochy pro výstavbu rodinného domu bydlení venkovské ve spodní polovině 

pozemku. 

Odůvodnění: Vzhledem k poloze pozemku, která se nabízí k zástavbě, je na uvedeném 

pozemku plánována výstavba rodinného domu. Při výstavbě kanalizace, vodovodní sítě a 

nových elektr. rozvodů v obci v r. 2011 jsme nechali vybudovat přípojky na dotčený 

pozemek.   

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitce se nevyhovuje z důvodu 

polohy pozemku p.č. 433 v k.ú. Bukovina. Leží v ochranném pásmu železnice, a je tedy 

žádoucí ponechat zde volné prostranství. V ÚP je zanesen stav dle platné územně 

plánovací dokumentace města Turnov.  

 

Námitka č. N.254 

Podal: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 181857/13 

Vlastníci žádali využití pozemku p.č. 136/2 v k.ú. Bukovina u Turnova pro bydlení 

venkovského typu.  

Odůvodnění: Pozemek se nachází v zastavěném území. S ohledem na koncept rozvoje města 

chceme pozemek využívat k drobnému zemědělství, a tudíž potřebujeme vybudovat pro tuto 

činnost zázemí. Na základě posouzení CHKO Turnov, je tento pozemek pro zmiňované účely 

vhodný. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a není ji vyhověno z důvodu ochrany 

přírody a krajiny. Lokalita, která zahrnuje i p.p.č. 136/2 se nachází ve III. zóně 

odstupňované ochrany přírody a krajiny. Dle nařízení vlády je cílem III. zóny udržení a 

podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a 

zemědělství a vhodné formy turistiky a rekreace. Lokalita je pohledově velmi 

exponovaná, zástavbou lokality by došlo ke změně typického charakteru krajiny. Reliéf 

má podobu k jihu ukloněné plošiny, která prudkými svahy klesá k meandru Jizery. 

Výstavba rodinného domu by měla za následek neúměrné zásahy do dochovaného stavu 

přírody. Estetická hodnota kulturně – historické charakteristiky místa by byla zásadně 

snížena. Stávající charakter zástavby je součástí kulturní a historické charakteristiky 

krajinného rázu. 

 

Námitka č. N.255 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 181559/13 

Vlastník pro p.p.č. 358/1 v k.ú. Bukovina u Turnova funkční využití umožňující výstavbu 

rodinného domu – bydlení venkovské.  

Odůvodnění: Parcela navazuje na současnou zástavbu rodinných domů v lokalitě, k pozemku 

vede místní komunikace, ve které je umístěna kanalizace a vodovodní řad je na hranici 

pozemku. Elektrické vedeni je na hranici pozemku.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a není ji vyhověno z důvodu ochrany 

ZPF. Jedná se o pozemek navazující na zastavěné území, ale zabíhající do plochy 

obhospodařované zemědělské půdy, zájmem ochrany ZPF je minimalizovat zábory 

zemědělské půdy. V daném případě nejde o nezbytný zábor ZPF. 

 

Námitka č. N.256 

Podal: xxxxxxxxxxx  

Ev. č. 181558/13 

Vlastník žádá, aby 1/3 pozemku č. 281 v k.ú. Bukovina – Kobylka byla převedena z režimu 

„Trvale travní porost“ do režimu „Zastavěné území obce – bydlení venkovské“.  

Odůvodnění: Pozemek navazuje na bytovou zástavbu obce Bukovina. Na pozemek je možno 

přijet po obecní cestě č. 794 a dále po cestě, kterou mohu realizovat po svém pozemku. Mám 

ústní souhlas Správy CHKO Český ráj na výstavbu 2 RD. Inkriminovaný pozemek přímo 

sousedí s pozemkem č. 303, který vlastním a je plně zasíťovaný. 



203 
 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov a není ji vyhověno z důvodu 

ochrany ZPF. Jedná se o pozemek navazující na zástavbu, ale vybíhá do ucelené 

obhospodařované plochy ZPF a do volné krajiny, v daném případě nejde o nezbytný 

zábor ZPF, zájmem ochrany ZPF je plochu do ÚP nezahrnovat, ponechat ji stávající 

funkci Z. 

 

Námitka č. N.257  

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 181274/13 

Vlastník požaduje rozšíření návrhové plochy BV-Z401. 

Odůvodnění: Vhodnější umístění domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a je ji vyhověno částečně pouze úpravu 

zastavitelné plochy BV-Z401 na základě souhlasu dotčených orgánů.  

 

Námitka č. N.258  

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 98721/11 

Vlastník požaduje změnu pozemků p.č. 427, 808/2 a 425/2 v k.ú. Bukovina u Turnova 

v Územním plánu Turnov na plochy „BV“- bydlení venkovské. 

Odůvodnění: Sjednocení druhu pozemků u čp. 5 – Dolánky v jedné zahradě (pod jedním 

oplocením). 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a je ji vyhověno navržením plochy 

BV-Z378 na uvedených pozemcích.  

 

Námitka č. N.259 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121009/11 

Vlastník pozemku p.č. 376/3 v k.ú. Bukovina u Turnova nesouhlasí s nezahrnutím tohoto 

pozemku do stavební části v územním plánu města. 

Odůvodnění: Pozemek byl koupen řádnou kupní smlouvou jako stavební pozemek za účelem 

stavby domku. Z finančních důvodů se záměr výstavby musel odložit a posléze byl pozemek 

převeden na mého bratra, který taktéž výstavbu neuskutečnil, a tudíž se pozemek vrátil 

v tomto roce do mého vlastnictví.  

Vzhledem k tomu, že byl pozemek z neznámých důvodů převeden do bonity „orná půda“, 

žádám o jeho vyjmutí ze zemědělské půdy a jeho zpětné vrácení do původní formy „stavební 

pozemek“, včetně zahrnutí tohoto pozemku do územního plánu jako pozemek určen 

k výstavbě. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a není ji vyhověno z důvodu 

nesouhlasů dotčených orgánů z hlediska ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu pozemek zcela zasahuje do souvislých 

ploch ZPF, návrh je tedy v rozporu s ochranou zemědělského půdního fondu.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny pozemek je součástí lokality ležící ve III. zóně 

odstupňované ochrany přírody a krajiny. Dle nařízení vlády je cílem III. zóny udržení a 

podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a 

zemědělství a vhodné formy turistiky a rekreace. Lokalita je pohledově velmi 

exponovaná a izolovaná od okolní zástavby. Výstavbou v této lokalitě by došlo 
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k narušení charakteru zástavby, a tím k negativnímu zásahu do harmonických vztahů 

v krajině. Estetická hodnota kulturně – historické charakteristiky místa by byla zásadně 

snížena. Stávající charakter zástavby je součástí kulturní a historické charakteristiky 

krajinného rázu. 

 

Námitka č. N.260 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121276/11 

Vlastník pozemků p.č. 425/3 a 441/2 v k.ú. Bukovina u Turnova požaduje změnu na „BV“ – 

bydlení venkovské a jejich přiřazení do jednoho celku s parcelami č. 429 a st.č.77. 

Odůvodnění: Sjednocení druhu pozemků u čp. 1 – Dolánky patří k domu a společně jednomu 

vlastníkovi. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Námitce není vyhověno z důvodu 

ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny. Z hlediska ochrany ZPF se jedná o 

pozemky  nacházející se v nivě Vazoveckého potoka, jednou z obecných zásad  ochrany 

ZPF je mimo jiné i co nejméně narušovat hydrologické o odtokové poměry v území. Z 

hlediska ochrany přírody a krajiny se pozemky nachází na těsné hranici s Vazoveckým 

potokem a výstavbou by došlo k negativnímu zásahu do nivy vodního toku, která je 

významným krajinným prvkem. Změnou způsobu obhospodařování pozemků by došlo 

k negativnímu ovlivnění vodního režimu.  

 

Námitka č. N.261 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 97829/11 

Vlastník pozemku p.č. 480/1 v k.ú. Bukovina u Turnova žádá, aby ve zapracovaném územním 

plánu města Turnov, byla část tohoto pozemku, navazující při komunikaci na pozemek p.č. 

447, řešena jako plocha občanského vybavení. 

Odůvodnění: Byla by to plocha určená pro umístění stavby sociálního zařízení pro celé území. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP a není ji vyhověno z důvodu ochrany 

ZPF a ochrany přírody a krajiny. Z hlediska ochrany ZPF umístěním této plochy nejsou 

dodrženy obecné zásady ochrany zemědělského půdního fondu, narušení organizace 

ZPF, narušení půdního fondu, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do 

volné krajiny. Z hlediska ochrany přírody a krajiny je v místě vysoké zastoupení 

přírodních, estetických i kulturně – historických charakteristik krajinného rázu místa, 

chráněného podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Pozemek se nachází ve II. Zóně 

odstupňované ochrany přírody a krajiny, v nivě řeky Jizery, v těsné blízkosti 

nadregionálního biokoridoru. Cílem II. zóny je udržení přírodních hodnot a postupné 

zvyšování druhové a prostorové rozmanitosti ekosystémů, zejména vytvářením 

funkčního systému ekologické stability. Navrhovaný pozemek je situován do pohledově 

exponované lokality, vzhledem k národní kulturní památce Dlaskově statku, který je 

zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních dominant místa. Situování stavebních 

objektů by znamenalo narušení estetických a kulturně historických charakteristik 

krajinného rázu místa. Takový to zásah je možno hodnotit jako nepřípustný. 
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Námitka č. N.262  

Podal: Občanské sdružení Rohozecký okrašlovací spolek, xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 192094/13 

Svou připomínkou se vyjadřujeme proti plánovanému využití parcely č. 187/1 v k.ú Malý 

Rohozec a požadujeme změnu jejího budoucího využití na plochu více vhodnou pro občanské 

vybavení. Tedy: RR nebo PV nebo ZV, konkrétní využití necháme na Vašem odborném 

posouzení.  

Odůvodnění: Lokalita, v jejíž blízkosti je dotčený pozemek umístěn, byla zvolena pro budoucí 

zástavbovou oblast. Do budoucna zde lze očekávat zvýšený pohyb osob a dětí. V současné 

době zde není počítáno s jakoukoli plochou občanské vybavenosti. Jsme přesvědčení, že 

podmínkou kvalitního života je též veřejná zeleň či jiné veřejně přístupné prostranství.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Důvodem pro nevyhovění je, že 

pozemek leží ve volné krajině, bez návaznosti na současnou zástavbu. Z hlediska 

ochrany přírody a krajiny je důležité zachování ekologicky vyvážené a esteticky 

hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z 

hlediska zájmů chráněných zákonem není žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování 

pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny. Z hlediska ochrany ZPF by změnou 

funkčního využití nebyly dodrženy obecné zásady ochrany zemědělského půdního 

fondu, narušení organizace ZPF, narušení půdního fondu, narušení půdních bloků, 

umístění by nevhodně zasahovalo do volné krajiny. 

 

Námitka č. N.263 

Podal: Občanské sdružení Rohozecký okrašlovací spolek, xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 192124/13 

Požadavek na změnu využití p.p.č. 97/1, 98/7 a části 95 v k.ú. Malý Rohozec za účelem 

občanské vybavenosti. Pozemek 98/7 v návrhu (BS) je dle usedlíků zatížen (pravděpodobně) 

vodovodem a místním pramenem vody. Žádost o možnost využití pro spolkovou činnost, což 

(BS) umožňuje.  

Odůvodnění: Tyto pozemky bychom rádi (po předchozí domluvě s majiteli) využili k účelům 

komunitní činnosti. Pozemek 98/7 považujeme z hlediska výstavby za komplikovaný a 

chápali bychom jej za nejsprávnější náhradu za úbytek (resp. úplné vymizení) občanské 

vybavenosti v obci.   

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu a je ji vyhověno navržením plochy OV-

Z435 na pozemku p.č. 97 a na části p.p.č. 95 v k.ú. Malý Rohozec s funkcí Občanské 

vybavení (OV).  

 

Námitka č. N.264  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 192111/13 

Vlastník žádá o změnu využití p.p.č. 513 v k.ú. Malý Rohozec na plochu ZSP (zeleň sídelní a 

přírodního charakteru). 

Odůvodnění: Pozemek byl nabídnut místnímu spolku za účelem zřízení jednoduchého hřiště 

bez použití zemních či jiných stavebních úprav. Takový veřejný prostor bude přínosem pro 

volnočasové využití obyvatel a zlepší občanskou vybavenost obce.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitce není vyhověno z důvodu 

ochrany ZPF. Změna funkčního využití je navržena do souvislých zemědělských ploch 

na půdě náležející do I. třídy ochrany a zasahující do volné krajiny, je to půda 
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s nadprůměrnou produkční schopností a půda vysoce chráněná. Pro uvedený pozemek je 

ponecháno využití plochy orná půda, trvalý travní porost (Z). 

 

Námitka č. N.265 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 191896/13 

Vlastník žádá o změnu parcel č. 51/2, 47 v k.ú. Malý Rohozec z využití (BV) na bydlení 

smíšené (BS).  

Odůvodnění: Vzhledem k uvažovaným změnám sousedících parcel 46, 13/1, 98/7 (a možného 

využití na občanskou vybavenost) žádá o zapracování této změny. 

Rozhodnutí o námitce: námitka je bezpředmětná 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP a v návrhu ÚP již byly vymezeny plochy 

bydlení smíšené – BS. 

 

Námitka č. N.266 

Podal: xxxxxxxxxxx 

Ev. č. 191225/13 

Vlastník žádá o změnu využití části parcely č. 95 v k.ú. Malý Rohozec na plochu OS 

(tělovýchova a sport). 

Odůvodnění: Dotčená část pozemku byla nabídnuta místnímu spolku za účelem zřízení 

jednoduchého sportoviště. Takový veřejný prostor bude přínosem pro volnočasové využití 

obyvatel a zlepší se občanská vybavenost obce.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu a je ji vyhověno navržením plochy OV-

Z435 na pozemku p.č. 97 a na části p.č. 95 v k.ú. Malý Rohozec s funkcí Občanské 

vybavení (OV).  

 

Námitka č. N.267  

Podal: AGRO Český ráj, a. s. 

Ev. č. 190529/13 

Vlastník žádá o zařazení pozemků p.č. 129/5, 128/5, 128/2, 129/4, 130/2, 690/1 – část, st.p.č. 

176, 105 v k.ú. Malý Rohozec do ploch VP (průmyslová výroba).  

Odůvodnění: Uvedené pozemky jsou zařazeny jako komunální plocha z důvodu předchozích 

domluv s MěÚ Turnov v návaznosti na záměr výstavby sběrného dvora. V současné době 

záměr výstavby pominul. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov a je ji vyhověno sjednocením 

funkčního využití v území, ve kterém se nacházejí i výše uvedené pozemky. Jedná se o 

změnu využití zastavitelné stavové plochy. Vzhledem k řešení sousedních pozemků 

v dané lokalitě jsou pro pozemky vymezeny plochy VP. 

 

Námitka č. N.268 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190523/13 

Vlastník žádá o změnu využití pozemku p.č. 512 a 511 v k.ú. Malý Rohozec na plochu ZSP 

(zeleň sídelní a přírodního charakteru). 

Odůvodnění: Pozemky byly nabídnuty místnímu spolku za účelem zřízení jednoduchého 

hřiště bez použití zemních či jiných stavebních prací a úprav. Takový veřejný prostor bude 

přínosem pro volnočasové využití obyvatel a zlepší občanskou vybavenost obce.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitce není vyhověno z důvodu 

ochrany ZPF. Změna funkčního využití je navržena do souvislých zemědělských ploch 

na půdě náležející do I. třídy ochrany a zasahující do volné krajiny, je to půda 

s nadprůměrnou produkční schopností a půda vysoce chráněná. Pro uvedený pozemek je 

ponecháno využití plochy orná půda, trvalý travní porost (Z). 

 

Námitka č. N.269  

Podal: xxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 189590/13, xxxxxxxxxxxx, Ev. č. 189592/13 

Ponechání navrhované plochy BV – Z9 vedené v konceptu k veřejnému projednání. 

Odůvodnění: Pozemek je vhodný pro zástavbu z důvodu dostupnosti inženýrských sítí. 

Pozemek se nachází v těsném sousedství zastavěné plochy a ploch pro plánovanou výstavbu 

(zastavitelné plochy). Na pozemek je bezproblémové dopravní napojení a v blízkosti se 

nachází zastávka městské dopravy.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitce není nevyhověno z důvodu 

ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF. Plocha BV-Z9 byla navržena v konceptu ÚP 

Turnov, a následně vyjmuta na základě nesouhlasů dotčených orgánů z hlediska 

ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF. V rámci projednávání námitky s dotčenými 

orgány byly i nadále uplatněny nesouhlasy.  

Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny i nadále nesouhlasí z důvodu 

zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování 

stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z hlediska zájmů chráněných zákonem není 

žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné 

krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF nedal souhlas z důvodu rozšiřování 

zástavby vně města, přitom byly v konceptu ÚP Turnov plochy ke stejnému funkčnímu 

využití vyznačeny v nemalém rozsahu, a i nadále nesouhlasí s umístěním této plochy, 

nejsou dodrženy obecné zásady ochrany ZPF (dochází k narušení organizace půdního 

fondu, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny). 

 

Námitka č. N.270  

Podal: xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx 

Ev. č. 106011/11, 188515/13 

Vlastník ke konceptu uplatnil námitku ev. č. 106011/11 na části p.č. 508/2 v k.ú. Malý 

Rohozec navrhnout funkční využití umožňující výstavbu rodinného domu – plochy bydlení – 

bydlení venkovské - BV. Na uvedeném pozemku je plánována výstavba rodinného domu. 

Navržená plocha pro bydlení bude logickým zakončením stávající zástavby. 

Vzhledem k nevyhovění uplatnil k návrhu ÚP námitku ev. č. 188515/13, ve které požaduje 

navrácení návrhové plochy pro bydlení BV-Z380. 

Odůvodnění: V dokumentaci k veřejnému projednání plocha BV-Z380 není navržena, proto 

žádá o její navrácení, tak jak byla v návrhu ÚP Turnov ke společnému jednání na části p.p.č. 

508/2 v k.ú. Malý Rohozec. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná se stejným požadavkem jak ke konceptu, tak i 

k návrhu ÚP a není ji vyhověno. Námitce není vyhověno z důvodu ochrany přírody a 

krajiny a ochrany ZPF. Plocha BV-Z380 byla z návrhu ÚP Turnov vyjmuta po 

společném jednání k návrhu ÚP na základě nesouhlasu dotčeného orgánu z hlediska 

ochrany přírody a krajiny z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky 

hodnotné krajiny. Dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality, 

z hlediska zájmů chráněných zákonem není žádoucí další umísťování staveb a 
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rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny, a i nadále dotčený orgán 

z hlediska ochrany přírody nesouhlasí. 

Zařazením návrhové plochy a tím umožněním další výstavbě by došlo k založení 

budoucí druhé řady RD. 

 

Námitka č. N.271 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 187943/13 

Vlastník žádá, aby pozemek č. 150/1 v k.ú. Malý Rohozec měl funkční využití – výstavba 

rodinného domu. Navrhuje pozemek zařadit jako plochy pro venkovské bydlení.  

Odůvodnění: K pozemku č. 150/1 je příjezdová cesta v osobním vlastnictví, pozemek 

navazuje na zastavěné území a jeho zástavba nijak nenaruší ráz vesnice. Veškeré odpadní 

vody z pozemku lze případně přirozeně odvést. Přísun pitné vody a elektrických energií, je 

také bez komplikací. Stavba na pozemku by byla začleněna kvalitní architekturou. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP Turnov. Námitce není vyhověno 

z hlediska zásahu do volné krajiny a z hlediska urbanistického. Zástavbou by došlo k 

nežádoucímu založení výstavby druhé řady. Z hlediska ochrany přírody by změnou 

využití došlo k porušení zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a 

porušení zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z hlediska zájmů 

chráněných zákonem není žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro 

výstavbu směrem do volné krajiny. Z hlediska ochrany ZPF změnou využití nejsou 

dodrženy obecné zásady ochrany ZPF (dochází k narušení organizace půdního fondu, 

narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny). 

 

Námitka č. N.272 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 187932/13 

Vlastník požaduje uvést část parcely č. 58 v k.ú. Malý Rohozec do plochy určené k výstavbě 

rodinného domu. 

Odůvodnění: Výstavba rodinného domu pro vlastní účel. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Pro pozemek p.č. 58 byla v konceptu 

navržena plocha BV-Z14. Z ÚP byla vyjmuta na základě nesouhlasu dotčeného orgánu 

z hlediska ochrany přírody a krajiny a i nadále nesouhlasí z důvodu zachování 

ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, a dále z důvodu zachování 

stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z hlediska zájmů chráněných zákonem není 

žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné 

krajiny. V platném ÚP je vedena jako pěstební plochy. Ke konceptu ÚP byl k ploše dán 

nesouhlas orgánu ochrany přírody, na základě kterého v návrhu ÚP lokalita byla 

vypuštěna. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF také nesouhlasí se změnou využití, 

jedná se o pozemek navazující na stávající zástavbu, ale vybíhá do ucelené plochy ZPF 

a do volné krajiny, vzhledem k rozsahu ploch odsouhlasených orgánem ZPF v ÚP nejde 

v daném případě o nezbytný další zábor ZPF. 

 

Námitka č. N.273 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 186229/13, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 186230/13 

Požadavek na převedení parcely č. 189 o celkové výměře 13197 m2 na stavební. 

Odůvodnění: Převedení pozemku je požadováno s ohledem na současnou situaci na okolních 

pozemcích. Zde je výstavba již zahájena, nebo jsou zakoupeny pro stavbu novými majiteli. 
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Vzhledem k tomu, že okolní pozemky jsou připraveny k bytové zástavbě, zanikne možnost 

zemědělského obdělávání uvedené parcely. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Parcela leží v území, kde v konceptu 

ÚP byla navržena na sousedním pozemku zastavitelná plocha BV-Z4. Plocha byla 

z návrhu vyjmuta na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů a z hlediska 

ochrany přírody a krajiny tento nesouhlas je i nadále, z důvodu zachování ekologicky 

vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného 

rázu dané lokality. Z hlediska zájmů chráněných zákonem není žádoucí další 

umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny. 

Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF také nesouhlasí se změnou využití, umístěním 

této plochy nejsou dodrženy obecné zásady ochrany ZPF (dochází k narušení 

organizace půdního fondu, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do 

volné krajiny). 

 

Námitka č. N.274 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 186221/13, xxxxxxxxxxxxxxx, Ev. č. 186225/13 

Rozšíření navrhované plochy na čtyři RD, ne pouze na dva RD. Rozdělení pozemků na 

stavební a ostatní plochy, spolu s povolením výstavby pouze pro dva RD brání efektivnímu 

využití vlastníky.  

Odůvodnění: Pozemky parcelní číslo: 42/1, 42/2, 43, 44 o celkové výměře 6888 m2 nelze při 

současném rozdělení a omezení efektivně využít. Jejich plocha je pro dva RD příliš velká. 

V minulosti byl celek veden jako stavební plocha, a proto jsme nechali vést nový vodovodní 

řad jinak, tak aby vyhovoval stavbě čtyř RD. Zároveň jsme nechali zřídit příslušné šachty 

s vodoměry a uzávěry. Přístupová cesta k RD by byla na vlastním pozemku. Při současném 

územním plánu by pak zastavěná plocha oddělila cca ½ výměry. K tomuto území by 

v budoucnu nebyl přístup. Zůstal by jako zahrada bez hospodářského využití s obtížnou a 

nákladnou údržbou.  

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná k návrhu ÚP. Námitka je k návrhové ploše BV-Z17, a 

není ji vyhověno z důvodu zásahu do volné krajiny a z hlediska urbanistického by došlo 

k nežádoucímu založení budoucí výstavby druhé řady. Zásah do volné krajiny je 

nežádoucí z hlediska ochrany ZPF, požadovaná změna je navrhována na vysoce 

chráněné zemědělské půdě, která je zařazena do I. třídy ochrany, a umístění nevhodně 

zasahuje do volné krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody nesouhlasí s 

rozšířením plochy Z17 pro 4 RD, souhlasí pouze s výstavbou 1 RD na pozemku p.č. 

42/1 a 1 RD na pozemku p.č. 43 podél komunikace, v jedné linii se stávající zástavbou 

(v rozsahu původního ÚP), ostatní části ponechat jako zeleň. 

 

Námitka č. N.275 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 97826/11 

Vlastník žádá na pozemcích p.č. 199/1, 195 a 191 v k.ú. Malý Rohozec o změnu funkčního 

využití z „Orné půdy – trvalý travní porost“ na „Bydlení venkovské“. 

Odůvodnění: Funkční využití okolních parcel (přímo sousedících) je též „Bydlení 

venkovské“. Vlastníkovy pozemky tedy nebude možné využívat pro zemědělskou činnost. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Námitce není vyhověno z důvodu 

ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF dal 

nesouhlas ke změně využití, umístěním této plochy by nebyly dodrženy obecné zásady 
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ochrany ZPF. Došlo by k narušení organizace půdního fondu, narušení půdních bloků, 

umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o silný zásah do volné krajiny. Nesouhlas 

je uveden z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále 

z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z hlediska zájmů 

chráněných zákonem není žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro 

výstavbu směrem do volné krajiny. Je zde návaznost na lesní pozemky. I navazující 

pozemky, které byly v konceptu ÚP řešeny jako plocha BV – Z2, byly vyjmuty. Ve 

vyhodnocení vlivu je uvedeno, že lokalita by způsobila defragmentaci území, je 

umístěna ve volné krajině bez návaznosti na další zástavbu – z tohoto pohledu je 

považována její realizace za nevhodnou. 

 

Námitka č. N.276 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 97903/11 

Vlastník požaduje navrhnout na pozemcích p.č. 187/2 a 188/2 v k.ú. Malý Rohozec plochu 

pro bydlení. 

Odůvodnění: Využití pro výstavbu rodinného domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Z hlediska ochrany ZPF se jedná o 

zásah do organizace ZPF, pozemky se nachází v půdách II. třídy ochrany. Umístěním 

této plochy by nebyly dodrženy obecné zásady ochrany zemědělského půdního fondu, 

dochází k narušení organizace půdního fondu, narušení půdních bloků, umístění 

nevhodně zasahuje do volné krajiny. 

Z hlediska orgánů ochrany přírody a krajiny se jedná o silný zásah do volné krajiny. 

Nesouhlas je uveden z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné 

krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z hlediska 

zájmů chráněných zákonem není žádoucí další umisťování staveb a rozšiřování 

pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny. Je zde návaznost na lesní pozemky. 

 

Námitka č. N.277  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ev. č. 97904/11 

Dle grafické přílohy vlastník požaduje navrhnout na pozemku p.č. 199/2, 200/2, 196/2 v k.ú. 

Malý Rohozec plochu pro bydlení. 

Odůvodnění: Využití pro výstavbu rodinného domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Z hlediska ochrany ZPF se jedná o 

zásah do organizace ZPF, pozemky se nachází v půdách II. třídy ochrany. Umístěním 

této plochy by nebyly dodrženy obecné zásady ochrany ZPF. Dochází k narušení 

organizace půdního fondu, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do 

volné krajiny. 

Z hlediska orgánů ochrany přírody a krajiny se jedná o silný zásah do volné krajiny. 

Nesouhlas je uveden z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné 

krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality. Z hlediska 

zájmů chráněných zákonem není žádoucí další umisťování staveb a rozšiřování 

pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny. Je zde návaznost na lesní pozemky. 
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Námitka č. N.278 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 97905/11 

Vlastník požaduje dle grafické přílohy navrhnout na pozemku p.č. 177 v k.ú. Malý Rohozec 

plochu pro bydlení. 

Odůvodnění: Využití pro výstavbu rodinného domu s menším hospodářským využitím. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu se jedná o pozemek mimo zástavbu, bez přístupu a nejde zde o nezbytný 

případ vymezení plochy BV. Umístěním této plochy by nebyly dodrženy obecné zásady 

ochrany ZPF, dochází k narušení organizace půdního fondu, narušení půdních bloků, 

umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se lokalita nachází ve III. zóně odstupňované 

ochrany přírody a krajiny. Dle ustanovení § 4 nařízení vlády, je cílem III. zóny udržení 

a podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a 

zemědělství a vhodné formy turistiky a rekreace. Zástavbou lokality by došlo ke změně 

způsobu obhospodařování pozemků (TTP), a tím by došlo ke změně typického 

charakteru krajiny. Jedná se o pohledově exponovanou lokalitu. Pro krajinný ráz místa 

je určující polouzavřená scéna od severu ohraničená zvedajícími se zalesněnými svahy, 

od západu ohraničená svahy polí a luk. Východním směrem se pod terénní vlnou 

rozkládají plochy polí a luk. Jižním a jihovýchodním směrem se prostor otevírá 

k Národní kulturní památce a přírodní památce Trosky a východním směrem k Národní 

Přírodní památce Kozákov. Oba vrcholy jsou významnými dominantami krajiny 

Českého ráje. Osídlení v místě představuje převážně oboustranná uliční zástavba 

Malého Rohozce. Architektonické poškození původní vesnické architektury v místě je 

značné, zejména hmotově nevhodnými objekty rodinných domů a přestavbami z 2. ½ 

20. století. Jedná se o rozsáhlou lokalitu bez vazby na urbanistickou strukturu sídla. 

Zastavěním lokality by došlo k zásahu do harmonických vztahů v krajině a ke snížení 

hodnoty krajinného rázu místa dle § 12 zákona. 

 

Námitka č. N.279 

Podal: Jan van Geet s.r.o.,  

Ev. č. 121118/11 

Vlastník namítá, že koncept územního plánu Turnov navrhuje rozšíření ploch VP – 

průmyslová výroba a skladování Z7 a Z8 až na hranice s katastrálním územím Jenišovice, kde 

se na parcelách st. 118/1, č.p. 59 a st. 118/2, č.p. 60 v k.ú. Jenišovice nachází nemovitá 

kulturní památka. Tímto návrhem nejsou respektovány a chráněny kulturní hodnoty v území. 

Požaduje, aby plochy VP- průmyslová výroba a skladování Z7, Z8 byly zrušeny a na 

plochách sousedících byla umístěna plocha s funkčním určením nerušícím a neohrožujícím 

svým negativním vlivem tuto nemovitou kulturní památku. 

Odůvodnění: Na dotčených parcelách leží zemědělská usedlost „Červený dvůr“ čp. 59 a 60. 

Uvedené objekty jsou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých 

kulturních památek pod registračním č. 5-43 (číslo rejstříku 16944/5-43, viz. příloha). 

V případě umístění ploch výroby a skladování nelze zajistit ochranu nemovitosti před 

negativními vlivy, poškozením a znehodnocením, tak jak vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o 

státní památkové péči. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Plochy VP-Z7 a VP-Z8 jsou 

z dokumentace Územního plánu Turnov vyjmuty. 
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Námitka č. N.280 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 115521/11 

Vlastník požaduje na pozemcích p.č. 604, 605/1, 605/2, 605/3, 611 a 612 v k.ú. Malý 

Rohozec navrhnout plochy umožňující výstavbu rodinných domů – Plochy bydlení – bydlení 

venkovské – BV. 

Odůvodnění: Vzhledem k poloze pozemků, které se nabízí k zástavbě, je na uvedených 

pozemcích plánována výstavba rodinných domů. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Z hlediska ochrany by se navržením 

plochy jednalo o zásah do souvislých ploch ZPF, došlo by k narušení organizace 

půdního fondu, narušení půdních bloků a nevhodnému zásahu do volné krajiny.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny není souhlas k požadované ploše z důvodu 

zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a zachování stávajícího 

krajinného rázu dané lokality. Z hlediska zájmů chráněných zákonem není žádoucí další 

umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu směrem do volné krajiny. 

Z téhož důvodu nebyly odsouhlaseny ani lokality BV- Z34, BV – Z36 a BV – Z40 ve 

vyhodnocení vlivu nedoporučeny z důvodu změny krajinné struktury. 

 

Námitka č. N.281  

Podal: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 118639/11 

Vlastník požaduje pozemky p.č. 538/18 a 539/8 v k.ú. Malý Rohozec vymezit v ÚP Turnov 

jako stavební parcely. 

Odůvodnění: Došlo k zamítnutí jiného pozemku ke stavbě RD kvůli R35. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu ÚP. Nesouhlas k požadavku je z důvodu 

ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny. Změnou využití, návrhem na umístění této 

plochy pro bydlení, by nebyly dodrženy obecné zásady ochrany zemědělského půdního 

fondu, došlo by k narušení organizace půdního fondu, narušení půdních bloků a k 

nevhodnému zasahuje do volné krajiny. Z hlediska ochrany přírody je nesouhlas z 

důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu 

zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality; z hlediska zájmů chráněných 

zákonem není žádoucí další umísťování staveb a rozšiřování pozemků pro výstavbu 

směrem do volné krajiny. 

 

Námitka č. N.282 

Podal: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 119399/11 

Vlastníci namítají, že již v roce 2008 žádali na pozemku p.č. 492 v k.ú. Malý Rohozec o 

stavbu rodinného domu. Žádost byla zamítnuta z důvodu ochrany vodního zdroje, ale na 

pozemcích vede silnice I. třídy, na které se dopravuje do stávajících výrobních podniků – 

Ontex, SFC, do budoucna Kamax, různé chemikálie. Ty mohou ohrozit tu vodu podstatně 

více a na pozemcích kolem vsakovacích jam pěstují soukromí zemědělci, kteří stříkají různé 

chemikálie, které nejsou určitě pitné. 

Odůvodnění: Pokud znovu dojde k zamítnutí kvůli odboru životního prostředí, vlastník žádá o 

osobní setkání všech žadatelů tohoto katastrálního území na odboru, který vydal zamítavé 

stanovisko, aby podal argumenty a důkazy. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 
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Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Nesouhlas k navrhované zástavbě je dán 

jednak z hlediska ochrany přírody a krajiny a také z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu. Jedná se o zásah do souvislých ploch obhospodařované zemědělské 

půdy, kterým byla stanovena I. třída ochrany. Vzhledem k rozsahu ploch schválených 

orgánem ZPF v daném územním plánu pro bydlení nejde o nezbytný další zábor ZPF, 

zejména půdy takto kvalitní a vysoce chráněné. 

 

Námitka č. N.283 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120022/11 

Vlastník pro pozemek p.č. 267, 493 v k.ú. Malý Rohozec požaduje funkční využití 

umožňující výstavbu rodinného domu, kterému odpovídá plocha bydlení venkovského. 

Odůvodnění: Plánovaná výstavba rodinného domu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Nesouhlas k navrhované zástavbě je dán 

jednak z hlediska ochrany přírody a krajiny, a také z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu. Jedná se o zásah do souvislých ploch obhospodařované zemědělské 

půdy, kterým byla stanovena I. třída ochrany. Vzhledem k rozsahu ploch schválených 

orgánem ZPF v daném územním plánu pro bydlení nejde o nezbytný další zábor ZPF, 

zejména půdy takto kvalitní a vysoce chráněné. 

 

Námitka č. N.284 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 120810/11 

Vlastník v roce 2008 obdržel usnesení zastupitelstva MÚ Turnov, které neschválilo změnu 

funkčního využití pozemku p.č. 491 v k.ú. Malý Rohozec z pěstebních ploch na území 

malých sídel. Proto žádá o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Myslí si, že za určitých podmínek 

lze přistoupit ke stavbě rodinných domků, protože větší zlo vůči životnímu prostředí je 

mezinárodní silnice na Harrachov a doprava související s průmyslovou zónou Vesecko. 

Odůvodnění: Stavbou rodinného domu bychom vyřešili bytovou situaci syna s dvěma malými 

dětmi. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Nesouhlas k navrhované zástavbě je dán 

jednak z hlediska ochrany přírody a krajiny a také z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu. Jedná se o zásah do souvislých ploch obhospodařované zemědělské 

půdy, kterým byla stanovena I. třída ochrany. Vzhledem k rozsahu ploch schválených 

orgánem ZPF v daném územním plánu pro bydlení nejde o nezbytný další zábor ZPF, 

zejména půdy takto kvalitní a vysoce chráněné.  

 

Námitka č. N.285 

Podal: xxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121025/11 

Vlastník žádal o změnu zařazení pozemku p.č. 488 v k.ú. Malý Rohozec z orné půdy na 

parcelu stavební.   

Odůvodnění: Z důvodu výstavby rodinného bydlení podpořené dalšími argumenty. 

- Intenzivní hospodaření na okolních zemědělských plochách spočívající v obdělávání 

těžkými mechanismy a pravidelným chemickým hnojením a postřiky. 

- Mnohadesetiletá existence rodinných domů na sousedních pozemcích p.č. 480 a 479 a 

jejich stálé obývání. 

- Vybudování frekventovaného silničního obchvatu Turnova na pozemcích podstatně 
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bližších jímání vod v Dolánkách. 

- Celoroční využívání a obývání stávajících chatek v lokalitách v ochranném pásmu 

vodního zdroje 2. stupně bez jakýchkoliv kanalizačních svodů a aplikované ochrany 

vod. 

- Výstavba obřích hal firem Ontex a Kamax ve vzdálenosti cca 100 metrů od pozemku 

p.č. 488. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Nesouhlas k navrhované zástavbě je dán 

jednak z hlediska ochrany přírody a krajiny a také z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu. Jedná se o zásah do souvislých ploch obhospodařované zemědělské 

půdy, kterým byla stanovena I. třída ochrany. Vzhledem k rozsahu ploch schválených 

orgánem ZPF v daném územním plánu pro bydlení nejde o nezbytný další zábor ZPF, 

zejména půdy takto kvalitní a vysoce chráněné.  

 

Námitka č. N.286 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121120/11 

Vlastník pozemků p.č. 60/1, 60/2 a 60/3 v k.ú. Malý Rohozec žádal o změnu funkčního 

využití na „bydlení venkovské“. 

Odůvodnění: U sousedních pozemků je též zažádáno o změnu a změna funkčního využití na 

„bydlení venkovské“ rozšíří možnosti nakládání s těmito pozemky. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu a není ji vyhověno z důvodu nesouhlasu 

dotčeného orgánu z hlediska ochrany přírody a krajiny a dotčeného orgánu z hlediska 

ochrany přírody a krajiny. Z hlediska ochrany ZPF nelze souhlasit, umístěním plochy by 

nebyly dodrženy obecné zásady ochrany ZPF (došlo by k narušení organizace půdního 

fondu, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny).  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je pozemek v platném ÚPSÚ Turnov veden jako 

součást pěstební plochy a v konceptu ÚP Turnov jako ZSP – zeleň sídelní a přírodního 

charakteru. Plocha veřejné zeleně má pozitivní vliv na bydlení a je i důležitou součástí 

architektonického členění lokality. Dále je zde návaznost na prvek ÚSES – regionální 

biokoridor. Z téhož důvodu neodsouhlasena navazující lokalita BV-Z14, která je i ve 

vyhodnocení vlivu nedoporučena z důvodu narušení struktury území a zabíhá do volné 

krajiny. 

 

Námitka č. N.287 

Podal: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121387/11 

Vlastnící požadovali zařazení pozemků p.č. 154/14, 153/2, 152 a 154/1 v k.ú. Malý Rohozec 

jako funkční plochu BV. 

Odůvodnění: K těmto pozemkům jsou vybudovány inženýrské sítě a jsou napojeny na místní 

komunikaci. Předpokládaná max. zástavba uvažuje se 4 domy. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna ke konceptu a není ji vyhověno z důvodu nesouhlasu 

dotčeného orgánu z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF. V dokumentaci 

návrhu ÚP Turnov ke společnému jednání byla navržena plocha BV-Z382 pouze 

v rozsahu plochy pro bydlení podle platného ÚPSÚ Turnov. Plocha byla vyjmuta na 

základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu z hlediska ochrany přírody a 

krajiny. Důvodem bylo, že navržená lokalita nerespektuje stávající urbanistickou 
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strukturu sídla, umístěním rodinného domu na uvedeném pozemku by došlo k zásahu do 

harmonických vztahů v krajině a ke snížení hodnoty krajinného rázu místa.   

Pohledově exponovaná poloha. Lokalita se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany 

přírody a krajiny. Dle ustanovení § 4 nařízení vlády, je cílem III. zóny udržení a 

podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a 

zemědělství a vhodné formy turistiky a rekreace. Zástavbou lokality by došlo ke změně 

způsobu obhospodařování pozemků, a tím by došlo ke změně typického charakteru 

krajiny. Pro krajinný ráz místa jsou určující polouzavřená scéna od severu ohraničená 

zvedajícími se zalesněnými svahy, od západu ohraničená svahy polí a luk. Východním 

směrem se pod terénní vlnou rozkládají plochy polí a luk. Jižním a jihovýchodním 

směrem se prostor otevírá k Národní kulturní památce a přírodní památce Trosky a 

východním směrem k Národní Přírodní památce Kozákov. Oba vrcholy jsou 

významnými dominantami krajiny Českého ráje. Osídlení v místě představuje převážně 

oboustranná uliční zástavba Malého Rohozce. Architektonické poškození původní 

vesnické architektury v místě je značné, zejména hmotově nevhodnými objekty 

rodinných domů a přestavbami z 2. ½ 20. století. Jedná se o rozsáhlou lokalitu bez 

vazby na urbanistickou strukturu sídla. Zastavěním lokality by došlo k zásahu do 

harmonických vztahů v krajině a ke snížení hodnoty krajinného rázu místa dle § 12 

zákona. Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF dal nesouhlas se změnou využití, 

umístěním této plochy nejsou dodrženy obecné zásady ochrany zemědělského půdního 

fondu dle § 4 zákona ZPF (dochází k narušení organizace půdního fondu, narušení 

půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny). 

 

Námitka č. N.288 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121392/11 

Vlastník požaduje řešení vybudování kanalizace – plynu v dané lokalitě pozemků p.č. 431/1, 

431/3, 433/1, 433/2, 424/27 v k.ú. Malý Rohozec. 

Odůvodnění: Vazovec – ochranné pásmo 2. stupně vodovodu. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu. Požadavek byl prověřen projektantem 

v návrhu ÚP Turnov. Možnou realizaci vybudování kanalizace a plynu respektive 

vybudování technické infrastruktury v dané lokalitě podmínky funkčních ploch 

umožňují. Zda bude vlastní realizace provedena, ÚP neřeší.  

 

Námitka č. N.289 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121557/11 

Žádost na zainteresované orgány o zajištění (nalezení a zanesení do nového ÚP) vhodného 

pozemku ke sportovnímu a jinak rekreačnímu účelu. 

Odůvodnění: Malý Rohozec hřiště (funkční a veřejně přístupné) nemá a nutně potřebuje. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněna ke konceptu a je ji vyhověno navržením plochy OV-

Z435 na pozemku p.č. 97 a na části p.č. 95 v k.ú. Malý Rohozec s funkcí Občanské 

vybavení (OV).  
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Námitka č. N.290 

Podal: xxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 121558/11 

K pozemku p.č. 98/2 v k.ú. Malý Rohozec požadavek na změnu na status sportoviště a 

veřejné rekreační plochy. 

Odůvodnění: Malý Rohozec potřebuje získat vhodnou plochu pro hřiště. Současné hřiště je 

v soukromých rukách a svou funkci neplní. 

Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Námitka uplatněná ke konceptu a není ji vyhověno z důvodu 

nedostatečného přístupu k pozemku. Z důvodu zajištění možnosti sportovní činnosti 

občanů Malého Rohozce byla na pozemku p.č. 595/1, 595/2, který je ve vlastnictví 

města p.č. 594, navržena plocha OS-Z370. Na základě projednávání návrhu ÚP 

s dotčenými orgány a jejich následných nesouhlasů k navrhovanému využití OS, byla 

plocha z návrhu ÚP vyjmuta. Pozemek leží v území nevhodném pro umístění jakékoli 

stavby. Požadavek byl následně řešen navržením plochy ZSP-P430 na pozemku p.č. 

589. Dotčený orgán z hlediska ochrany a přírody, přestože funkční využití ploch ZSP 

má omezené možnosti ohledně výstavby oproti využití ploch OS, i pro plochu ZSP-

P430 uplatňoval opět požadavek na omezení stavební činnosti. Toto omezení bylo 

důvodem k vyjmutí plochy z návrhu. Pro vybudování sportoviště byla projednána 

plocha OV-Z435 na pozemku p.č. 97 a na části p.č. 95, které se nacházejí v jiné části 

území Malého Rohozce než výše uvedený pozemek p.č. 589 v k.ú. Malý Rohozec. 

 

 

3) Vyhodnocení uplatněných připomínek: 

V rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Turnov dne 29.10.2013 byly uplatněny 

připomínky, jsou označeny tak, jak je uvedeno u každé připomínky, a jsou součástí spisu o 

pořizování Územního plánu Turnov. 

 

Připomínka č. P.1 

Podal: xxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188520/13 

Připomínka s uvedenými pozemky p.č. 1753/5, 1753/2 a 1753/1 v k.ú. Turnov obsahuje pouze 

sdělení, že nejsou námitky. 

Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje 

 Odůvodnění: Připomínka obsahuje souhlas k dokumentaci ÚP. 

 

Připomínka č. P.2 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 188521/13 

Připomínka s uvedenými pozemky p.č. 1773/1 a 1773/2 v k.ú. Turnov obsahuje pouze 

sdělení, že nejsou námitky. 

Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje 

Odůvodnění: Připomínka obsahuje souhlas k dokumentaci ÚP. 

 

Připomínka č. P.3 

Podal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ev. č. 190524/13 
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Územní rezerva ÚR 1 pro silnici S5 (R35) a plánovaná mimoúrovňová křižovatka Přepeře 

negativně ovlivní obyvatele v ulici Přepeřská, obcí Nudvojovice a Mašov, včetně obyvatel 

sídliště Přepeřská, hlukem, výfukovými plyny a kvůli blízkosti obytné domy i vibracemi.  

Odůvodnění: Trasa územní rezervy vedená podle elektrického vedení od obce Přepeře je 

v těsné blízkosti domů 1804 a 1805-8, což velmi negativně ovlivní kvalitu bydlení a obávám 

se, že učiní je takřka neobyvatelným. Ve stejné blízkosti je v Nudvojovicích plánovaná plocha 

pro rodinné domy BV-Z178 s podobnými následky. Plánovaná územní rezerva zasahuje do 

záplavového území Jizery. Požadavek, aby plánovaná silnice R35 nebyla v této lokalitě 

provedena. Ve všech ohledech velmi negativně ovlivňuje život i majetek obyvatel Turnova, 

tím více, čím blíže má navrhovaná trasa probíhat jejich bydlišti.  

Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: MMR ČR pořídilo územně plánovací dokumentaci pod názvem: 

„Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský 

Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) 

při zohlednění širších přepravních vztahů a významu koridoru S5 v přeshraničních, 

vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně inženýrských požadavků a 

podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních podmínek a limitů, a 

ohledem na území CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, s ohledem na výsledky 

hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje území, doporučila jako výsledný koridor 

kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – Rovensko pod Troskami – 

Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii S 20,75 - S14,75.  Varianta 

severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ Rádelský Mlýn-Úlibice, tak 

v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice 

v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra 

účinnosti) a umožní tak výrazné zklidnění především na průjezdech obytným územím 

dotčených sídel. ÚS prokázala, že koridor S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo 

Hradiště a dále souběžně se silnicí I/16 na Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných 

dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá Boleslav-Jičín. Přepravní význam 

vázaný především na ekonomicky silné centrum Mladá Boleslav má prioritně silnice 

I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 2+1) a 

dále částečně v úseku Sobotka –Jičín (kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a 

vedení koridoru S5. Převedení vazeb do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-

Sobotka-Jičín není pro tyto převažující regionální vztahy účinnou a srovnatelnou 

náhradou. 

Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a 

osami (vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. 

Úsek Ohrazenice-Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným 

sídelním centrem Turnovem. Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města 

Turnova, poloha nabývá současně formu obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro 

odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou „kultivaci“ odlehčeného dopravního 

prostoru (čtyřpruh a MÚK). 

ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 

v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového 

zatížení dopravy v roce 2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-

Úlibice prověří varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 20,75-S 

14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, přírodních a kulturně historických hodnot 

se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

 

Připomínka č. P.4 

Podal: Stavební úřad Městského úřadu Turnov  
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Ev. č. 190847/13 

1. Trvá na svých připomínkách podaných ke konceptu ÚP Turnov. Např. nový územní plán 

pracuje s funkčními plochami odlišnými od stávajícího územního plánu a stavební úřad 

doporučoval ponechání původních funkčních ploch, s kterými uměl pracovat.  

Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Platný Územní plán sídelního útvaru Turnov byl pořizován za platnosti 

zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V současné době 

projednávaný Územní plán Turnov je pořizován na základě nového zákona č. 183/2006 

Sb., o územní plánování a stavebním řádu, v platném znění. Členění ploch s rozdílným 

způsobem využití vyplývá z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, v platném znění. Proto není možné převzít strukturu funkčních ploch 

ze současného územního plánu do nového.  

 

2. Doporučuje prověřit regulační podmínky jednotlivých funkčních ploch a jejich 

prodiskutování v Komisích pro rozvoj a správu majetku. Upozorňuje, že texty obsahují 

některé nelogičnosti, které je třeba odstranit. Např. v ploše BI chybí možnost umístění 

stavby pro individuální rekreaci a přitom v podmínkách prostorového uspořádání je věta 

„Stavby hlavní pro bydlení a rekreaci nebudou umístěny ve vzdálenosti menší 25 m od 

hranice pozemků určených pro plnění lesa“. Dále doporučuje sjednotit pojmy u 

jednotlivých funkčních ploch – např. u VS se hovoří o intenzitě využití pozemků – 

koeficient zeleně minimálně 0,15 a naproti u VP je stanoveno, že provozní celky budou 

doplněny zelení v rozsahu minimálně 12 % celkové plochy areálu. 

Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje 

Odůvodnění: Podmínky byly sjednoceny.  

 

3. Doporučuje ujasnit jednotlivé pojmy, se kterými návrh pracuje. Např. maloobchodní 

služby (dáno nějakou výměrou?), malá komerční občanská vybavenost (navržena u BS – 

tam spadá i areál bývalého kina), zastavění pozemku – týká se i zpevněných ploch do 300 

m2, které nepodléhají povolení podle stavebního zákona? týká se hlavní stavby nebo 

doplňkových staveb?, nejvyšší místo stavby (je myšlen hřeben stavby nebo např. i komín?, 

definice ustupující podlaží atd. Popř. stanovit, že v pochybnostech rozhodne úřad 

územního plánování.  

Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje částečně  

Odůvodnění: Požadavky ohledně výšky stavby, zastavění pozemku jsou v podmínkách 

uvedeny.  

 

4. U podmíněně přípustných využití stanovit podmínku kladného stanoviska úřadu pro 

územní plánování. 

Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: U podmíněně přípustného využití nelze uvést jako podmínku, kladné 

stanovisko úřadu územního plánování. Podmínka musí být věcného charakteru.  

  

5. Stanovení u některých ploch, že nejsou přípustné pro zkrácené řízení – tento pojem nový 

stavební zákon již nezná. 

Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje 

Odůvodnění: V ÚP není pojem zkrácené řízení uveden.  

 

6. Pro budoucí aplikaci nového územního plánu požaduje do GIS umístit i regulativy 

jednotlivých vybraných ploch. 

Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje 
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Odůvodnění: Podmínky jednotlivých funkčních ploch budou dostupné v elektronické 

podobě, jako součást zveřejněného ÚP.  

 

7. Doporučuje v hlavním výkrese umístit lávky přes Jizeru. 

Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Požadavek na zobrazení lávky je nad podrobnost ÚP. 

 

8. V bodě K – Stanovení pořadí změn v území - etapizace je odkaz na kapitoly F.2. V této 

kapitole etapizace nenalezena, a není ji ani třeba stanovovat. 

Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Pod pojmem etapizace je myšlena další specifická podmínka využití 

např. plochy bydlení venkovské - „Realizovat až po naplnění ostatních ploch v lokalitě“. 

 

 

4) Náležitosti podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 

a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem: 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR) byla 

schválena vládou ČR usnesením č. 929 dne 20.července 2009. Zpráva o 

uplatňování PÚR ČR 2008 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 

596 ze dne 9.srpna 2013. Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o vydání 

Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK) usnesením č. 

466/11/ZK dne 13.prosince 2011. ZÚR LK byly následně vydány formou opatření 

obecné povahy dne 21.prosince 2011 a dne 22.ledna 2012 nabyly ZÚR LK 

účinnosti.  

Zásady územního rozvoje PÚR ČR a ZÚR LK stanovují podmínky pro územní 

rozvoj v následujících tematických okruzích, relevantních pro území obce Turnov: 

řešené území leží v rozvojové ose OS3 Rozvojová osa Praha – Liberec – hranice 

ČR / Německo, Polsko, která je vymezena s vazbou na významné dopravní 

koridory silnic R10 a R35. Přes řešené území je veden koridor kombinované 

dopravy AGTC KD1 – C65 Zawidów (Polsko – PKP) – Frýdlant – Liberec – 

Turnov – Mladá Boleslav – Milovice – Lysá nad Labem – Praha. Zároveň je 

řešené území dotčeno koridorem silniční dopravy S5 – úsek R10/R35 (Mnichovo 

Hradiště–Rádelský Mlýn) − Úlibice (E 442). 

ÚP Turnov ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení 

a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 

tradice. Ochrana včetně cílené ochrany míst zvláštního zájmu je provázána 

s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 

rozvoje. ÚP Turnov stanovením způsobu využití území upřednostňuje komplexní 

řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, zohledňuje 

požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 

ÚP Turnov respektuje záměry vyplývající z PÚR ČR a  ZÚR LK, které byly 

komplexně posouzeny, zapracovány a v konkrétních případech zpřesněny.  

Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části odůvodnění ÚP Turnov a to 

v kapitole B) a C). Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem je nedílnou součástí tohoto opatření 

obecné povahy. 
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b) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 

na ochranu nezastavěného území: 

ÚP Turnov vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj, který spočívá ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území: 

o koncepce ÚP je v souladu s aktivitami vyplývajícími z regionálních i 

republikových souvislostí (viz. odůvodnění ÚP: kapitola B „Vyhodnocení 

souladu ÚP s PÚR ČR a ZÚR LK vydanou krajem – Vyhodnocení koordinace 

využívání území z hlediska širších vztahů“), 

o koncepce rozvoje území ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví, 

o návrh kontinuálního územního rozvoje a účelného a hospodárného nakládání 

s územím a přírodními zdroji je úměrný přirozeným potřebám a významu obce: 

. uspokojí potřeby současné generace a neohrozí podmínky života generace 

budoucí, 

. koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, ovlivňující rozvoj 

území, 

. konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů, 

o návrh uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se stanovenými územně 

technickými podmínkami pro využívání zastavěného území a zastavitelných 

ploch a ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků za účelem 

vytvoření zdravého sídla s kvalitním životním prostředím, poskytujícím 

maximální pohodu ve fungujícím organismu obce obyvatelům i všem, kteří ve 

městě pracují, podnikají a tráví volný čas: 

. zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 

míru využití zastavěného území, 

. účelné uspořádání ploch zajistí ochranu hodnot území a omezí rizika 

negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk, otřesy), 

o návrh nového využívání zdevastovaných nebo opuštěných ploch (brownfields 

průmyslového a zemědělského původu) zvýší hodnoty území, 

o návrh opatření v regionální souvislosti zajistí ochranu území před živelnými 

pohromami, 

o návrh rozvoje území respektuje ochranu lokalit v předmětech zájmů 

mezinárodní, zvláštní i obecné ochrany přírody a krajiny, 

o upřesnění vymezení prvků zajistí podmínky pro funkčnost ÚSES. 

 

Návrh komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání území 

v kontinuální souvislosti předchozího vývoje sleduje: 

pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř) 

o rozvoj společenského potenciálu návrhem ploch bydlení a s ním spojených 

služeb občanského vybavení, zejména vzdělání a rekreace za účelem dosažení 

předpokládané orientační výhledové velikosti obce, stanovené v Zadání ÚP 

Turnov a zlepšení věkové struktury obyvatelstva, užívajícího území ve 

zdravých životních podmínkách pro mladé rodiny a seniory, 

pro hospodářský rozvoj (hospodářský pilíř) 
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rozvoj hospodářského potenciálu na úrovni významu centra osídlení 

návrhem ploch výroby, skladování a dalších aktivit za účelem zajištění 

pestré nabídky nových pracovních 

o příležitostí ve vyvážené proporci s kapacitami obytných ploch pro zajištění 

kvalitních lidských zdrojů, 

o rozvojové aktivity budou zajištěny odpovídajícím návrhem kvalitní a kapacitní 

dopravně technické infrastruktury. 

pro příznivé životní prostředí (environmentální pilíř) 

o ochrana krajiny je podstatnou složkou prostředí života obyvatel a základ jejich 

totožnosti, 

o na nezastavěných a nezastavitelných plochách se v souladu s jejich 

charakterem podmíněně připouští pouze: 

. umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, 

vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických 

a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 

. umísťování technické infrastruktury způsobem, který neznemožní jejich 

dosavadní užívání dotčených ploch. 

. technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu (například 

cyklistické stezky, hygienická zařízení aj.). 

ÚP Turnov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

 

c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů: 

ÚP Turnov je zpracován a projednán v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu a § 12 – 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území v jejich aktuálním znění.  

Obsah ÚP Turnov je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti (I. obsah územního plánu a II. obsah odůvodnění 

územního plánu). 

Obsah Vyhodnocení vlivů ÚP Turnov na udržitelný rozvoj území je v souladu 

s přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 

s výsledkem řešení rozporů: 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy zvláštních právních předpisů, 

uplatněné ke Konceptu ÚP Turnov, byly zapracovány do Pokynů pro zpracování 

Návrhu ÚP Turnov.  Požadavky dotčených orgánů uplatněné k Návrhu ÚP Turnov 

byly zapracovány do Pokynů pro úpravu Návrhu ÚP Turnov před veřejným 

projednáním. 

Rozpor ve smyslu ust. 4, odst. 7 stavebního zákona a ust. 136 odst. 6 správního 

řádu při projednávání Konceptu ÚP  Turnov s dotčeným orgánem - Ministerstvem 

dopravy byl vyřešen na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj dne 15. února 2012. 
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V Návrhu ÚP Turnov je zapracována územní rezerva koridoru kapacitní silnice 

S5. ÚP Turnov je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

 

 

5) Náležitosti podle § 53 odst. 5 stavebního zákona 

a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona: 

Návrh ÚP Turnov je v souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona, tak jak je 

uvedeno v kapitole 4) Náležitosti podle § 53 odst. 4 stavebního zákona tohoto 

opatření obecné povahy. 

 

b) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 

Dokumentace Návrhu ÚP Turnov včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na 

trvale udržitelný rozvoj území byla veřejně projednána dne 29. října 2013. Oproti 

dokumentaci posuzované v předchozí etapě došlo v územním plánu k úpravě 

hranic zastavěného území, k upřesnění výměr některých zastavitelných ploch, byly 

doplněny a vyhodnoceny zastavitelné plochy původně zahrnuté do zastavěného 

území. Návrh ÚP Turnov byl upraven dle požadavků, které byly uplatněny v 

rámci  projednání Konceptu ÚP Turnov a dle požadavků dotčených orgánů 

uplatněných ke společnému jednání k Návrhu ÚP Turnov. Bylo doplněno 

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení ploch zeleně (zeleň 

sídelní a přírodního charakteru - ZSP, zeleň na veřejných prostranstvích - ZV) na 

ZPF. 

ÚP Turnov v každém katastrálním území navrhuje převážně plochy pro účely 

bydlení. Je navrhováno bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), 

bydlení v rodinných domech venkovské (BV) a bydlení smíšené (BS). V menší 

míře jsou navrhovány plochy dopravní infrastruktury a plochy výroby. Jako plochy 

dopravní jsou navrhovány místní komunikace (MK) a silnice (DS). Koridory 

zásadních dopravních staveb jsou v územním plánu vymezeny jako územní 

rezervy. Občanské vybavení je navrhováno ve třech kategoriích, a to komerční 

(OK), tělovýchovy a sportu (OS) a pro vzdělávání, sociální, zdravotní služby, 

kulturu apod. (OV). Plochy veřejných prostranství (PV) jsou navrhovány v centru 

města a jako drobné plochy u stadionu. ÚP Turnov jsou navrhovány 3 plochy 

drobnějších výměr pro zemědělskou výrobu (VZ). Navržené plochy výroby (VP) 

mají návaznost na stávající výrobní areály. 

Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) se nacházejí v zastavěném území, 

v zastavitelných plochách a v plochách přestavby a jsou to většinou plochy 

parkově upravené a veřejně přístupné. Do ploch ZSP jsou zahrnuty plochy veřejné, 

vyhrazené a soukromé zeleně a plochy ochranné a izolační zeleně, na nichž se 

podle popisu funkčního využití připouštějí stavby související s ochranou životního 

prostředí a s technickou infrastrukturou. Drobné stavby informačního charakteru a 

hygienická zařízení jsou v těchto plochách podmíněně přípustné. Do dokumentace 

byly doplněny plochy vodní a vodohospodářské W. 

Zemědělská půda řešeného území má výměru 1300ha a tvoří 57% celkové výměry 

daného území (2272 ha). Více než 1/3 půdy daného území náleží k půdám 

s nadprůměrnou produkční schopností, vysoce chráněným (v I. a II. třídy ochrany). 

Tyto zasahují i do zastavěného území, proto jsou zasaženy navrhovanými 

zastavitelnými plochami, které na zastavěné území navazují. Často jde o plochy 

převzaté z doposud platného Územního plánu sídelního útvaru Turnov včetně jeho 

změn. Rozsáhlejší lokality jsou řešeny regulačními plány (RP Daliměřice, 
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Hruštice-Károvsko, Durychov-Na Kamenci). Na výměře 39,81ha je návrhy ploch 

dotčena půda v I. třídě ochrany, na výměře 42,89ha je dotčena půda ve II. třídě 

ochrany a výměrou 46,79ha je dotčena půda ve III. třídě ochrany.  

Při posuzování Návrhu ÚP Turnov, dokumentace pro veřejné projednání konané 

dne 29.10.2013, orgán ochrany ZPF zohlednil všechny zjištěné skutečnosti. 

Vzhledem k existujícím výše uvedeným regulačním plánům byly v návrhu ÚP 

ponechány plochy s rozsáhlejšími zábory ZPF, podstatně zasahující do vysoce 

chráněné zemědělské půdy. 

Orgán ochrany ZPF respektuje opakované návrhy ploch (z ÚPNSÚ a jeho změn), 

které doposud nejsou zastavěné. Nové zastavitelné plochy jsou navrhovány do 

zastavěného území a do ploch navazujících na toto území, do cestních sítí a tak, 

aby co nejméně narušovaly organizaci ZPF daného místa. Celková výměra změn 

funkčního využití ploch je 157,69ha, tedy 12,13% z celkové výměry půdy 

řešeného území (1300ha). Přitom na části těchto ploch je navrhována zeleň. 

Návrh ÚP Turnov nebude mít z koncepčního hlediska ani z hlediska posouzení 

jednotlivých ploch významný negativní vliv na celistvost Evropsky významných 

lokalit (EVL) ani z hlediska komplexního působení na EVL jako celek, ani ve 

formě významného negativního vlivu na jednotlivé předměty ochrany EVL. Na 

základě výše uvedeného je možno uzavřít: významný negativní vliv koncepce na 

celistvost vymezených EVL a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a její předmětů 

ochrany lze vyloučit. Podrobné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je 

dále zpracováno v textové části odůvodnění ÚP Turnov v kapitole G). 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je nedílnou součásti tohoto opatření 

obecné povahy. 

 

c) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se 

sdělením, jak bylo zohledněno: 

Krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona OPVŽP, ve smyslu 

ustanovení § 10g uvedeného zákona OPVŽP a podle ustanovení § 50 odst. 5 

stavebního zákona vydal pod zn. KULK 28494/2014 ze dne 21. května 2014 

souhlasné stanovisko k Návrhu ÚP Turnov z hlediska jeho vlivů na životní 

prostředí, veřejné zdraví a soustavu Natura 2000, bez stanovení doplňujících 

podmínek. 

 

d) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty: 

Přijatá řešení a jejich kompletní zdůvodnění jsou podrobně rozebrána v textové 

části odůvodnění ÚP Turnov v kapitole J). Komplexní zdůvodnění přijatého 

řešení včetně vybrané varianty je nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy. 

 

e) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch: 

Zastavitelné plochy navržené v  Územním plánu Turnov plně odpovídají 

předpokládanému rozvoji města v rámci stanoveného návrhového období. 

Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části odůvodnění ÚP Turnov a to 

v kapitole K). Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch je nedílnou součásti tohoto opatření obecné 

povahy. 
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6) Soulad Územního plánu Turnov podle přílohy č. 7 části II. Odst. 1 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území: 

Strategický potenciál polohy správního území města Turnov je dán především 

blízkostí dvou velkých středoevropských průmyslových a správních center, 

kterými jsou Praha a Drážďany.  Řešené území města však leží mimo stávající 

hlavní evropské multimodální dopravní koridory, kterými jsou nejblíže 

severojižní koridor Berlin – Dresden – Praha – Vídeň a nejblíže západovýchodní 

koridor Lipsko – Dresden – Wroclav. Území města Turnov ani celého 

Libereckého kraje rovněž neleží uvnitř výrazné větší evropské zóny globální 

ekonomické integrace s nejlepšími předpoklady rozvoje. Proto je z dlouhodobého 

hlediska pro rozvoj města důležité dopravní propojení evropských multimodálních 

koridorů III a IV meziregionální republikovou rozvojovou osou OS3 

s mezinárodním přesahem podél rychlostní silnice R10 a kapacitní silnice S5 a 

dále podél silnice I. třídy I/13. Význam těchto příčných propojení, procházejících, 

či se bezprostředně dotýkajících řešeného území, pravděpodobně vzroste po 

dobudování dálnice D11 v úseku Praha - Jaroměř, resp. rychlostní silnice R11 v 

úseku Jaroměř – státní hranice s Polskem (nové propojení do Wroclawi). Stejný 

efekt bude mít též kapacitní silnice S5 (I/35) po napojení spolkovou silnicí B 178 

na dálnici A4 a dobudování silnice I/13 směrem na Děčín, Ústí nad Labem a 

dálnici D8. Z těchto důvodů jsou rychlostní silnice R10 Praha – Turnov a (I/35) 

S5 státní hranice – Hrádek nad Nisou – Liberec – Turnov – Hradec  Králové – 

Olomouc – Lipník nad Bečvou zařazeny do doplňkové evropské dopravní sítě 

TINA. 

Turnov je významným centrem osídlení jižní části Libereckého kraje 

s přirozenými spádovými vazbami z 36 obcí. Město Turnov je členem Sdružení 

Český ráj, působí v Euroregionu Nisa, je členem Mikroregionu Jizera, Svazu měst 

a obcí ČR, Sdružení obcí Libereckého kraje, Národní sítě Zdravých měst ČR a 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

Širší územní vztahy řešeného území města jsou v dokumentaci ÚP Turnov 

respektovány a zohledněny.  

Byl prověřen soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, vydanými 

Zastupitelstvem LK dne 21.prosince 2011 usnesením č. 466/11/ZK z 13.prosince 

2011. ZÚR LK na území kraje upřesňují vymezeni republikově významných 

rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí stanovených v PÚR 

ČR 2008 a vymezuji další charakterem obdobné oblasti a osy nadmístního 

významu. Pro všechny z nich stanovují zásady pro rozhodování o změnách v 

území a konkrétní úkoly pro územní plánování. ÚP plán Turnov plně respektuje 

požadavky vyplývající ze ZÚR LK. 

 

b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání: 

Územní plán Turnov byl zpracován v souladu se Zadáním ÚP Turnov schváleným 

Zastupitelstvem města Turnov usnesením č.222/2009 ze dne 26. listopadu 2009 a 

s Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Turnov schválenými Zastupitelstvem města 

Turnov usnesením č. 33/2012 ze dne 23. února 2012 a s Pokyny pro úpravu 

Návrhu ÚP Turnov před veřejným projednáním schválenými Zastupitelstvem 

města Turnov usnesením č. 65/2013 ze dne 28. března 2013. 

Údaje o splnění jsou dále zpracovány v textové části odůvodnění ÚP Turnov a to 

v kapitole M). Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení souladu s 
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Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Turnov je nedílnou součásti tohoto opatření 

obecné povahy. 

 

c) Výčet náležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny zásadách 

územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení: 

Na základě výsledků veřejného projednání konceptu, společného jednání nad 

Návrhem ÚP Turnov, územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo 

Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice zpracované firmou Atelier T-plán, územní studie 

vnitroměstské dopravy Turnov zpracované firmou Pudis a usnesení č.65/2013  

Zastupitelstva města Turnov ze dne 28. března 2013 vymezuje ÚP Turnov koridor 

územní rezervy ÚR1 D01B pro umístění stavby kapacitní silnice S5 a variantní 

koridory územních rezerv ÚR 6, ÚR 7 a ÚR 8 pro umístění stavby obchvatu centra 

města. 

 

d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa: 

Zemědělská půda tvoří v řešeném území 57 % jeho rozlohy, z toho 53% tvoří orná 

půda a 28% trvalé travní porosty. 

Z pohledu bonitní kvality zemědělských půd je více než třetina řešeného území 

tvořena bonitně nejkvalitnějšími půdami. Půdy I. třídy ochrany, produkčně i 

mimoprodukčně nejcennější půdy, tvoří 20% zemědělské půdy v řešeném území. 

Zemědělské půdy II. třídy ochrany s nadprůměrnou produkční schopností a 

nadprůměrnými hydrologickými vlastnostmi tvoří 14%.  

Erozní ohroženost zemědělských půd v řešeném území je dle registru půdy LPIS 

nízká, pouze dva půdní bloky v k.ú. Bukovina u Turnova a k.ú. Mašov u Turnova  

jsou místy silně erozně ohroženy.  

V k.ú. Mašov u Turnova, Turnov, Malý Rohozec a Bukovina u Turnova jsou 

vymezeny plochy pro investice do půdy za účelem zvýšení její úrodnosti (dle ÚAP 

Turnov). 

Plochy zastavitelné a plochy územních rezerv byly vymezeny s ohledem na 

minimalizaci záborů zemědělských půd I. a II. třídy ochrany. Bilance záborů ZPF 

s ohledem na třídy ochrany půdy, druh pozemku a budoucí využití jsou uvedeny 

v kapitole O) a výkresu č. 8 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu.  

Protierozní ochrana zemědělské půdy byla zabezpečena zařazením protierozních 

opatření do podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití mezi 

přípustná či podmíněně přípustná využití. ÚP Turnov nevymezuje samostatné 

plochy pro protierozní opatření. Plochy investice do půdy v k.ú. Mašov u Turnova, 

Turnov, Malý Rohozec a Bukovina u Turnova byly respektovány.  Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond jsou 

dále zpracovány v textové části odůvodnění ÚP Turnov a to v kapitole O). 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond jsou nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy. 

V řešeném území tvoří plochy lesa 18% rozlohy řešeného území. Převážně se 

jedná o kategorii hospodářského lesa, v k.ú. Mašov u Turnova, Bukovina u 

Turnova a Malý Rohozec jsou vymezeny na malých dílčích plochách kategorie 

lesů zvláštního určení a lesů ochranných mající primárně mimoprodukční význam. 

Převažují lesy smíšené s vyšším podílem listnatých porostů.  
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa byly vzhledem k vyšším ekostabilizačním, 

retenčním a jiným mimoprodukčním funkcím lesa stabilizovány a změna využití 

těchto pozemků byla minimalizována.  

Plochy zastavitelné a plochy územních rezerv byly vymezeny s ohledem na 

minimalizaci záborů PUPFL. Územní plán nenavrhuje zábory PUPFL v kategorii 

lesa ochranného a zvláštního učení. Bilance záborů PUPFL s ohledem na budoucí 

využití jsou uvedeny v textové části odůvodnění ÚP Turnov v kapitole O) a 

výkresu č. 8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

pozemků určených k plnění funkce lesa jsou nedílnou součásti tohoto opatření 

obecné povahy. 

 

 

B) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 

 

Grafická část opatření obecné povahy o vydání územního plánu Turnov obsahující: 

 

6. Koordinační výkres, v měřítku 1 : 5 000 

7. Výkres širších vztahů, v měřítku 1 : 50 000 

8. Výkres předpokládaných záboru půdního fondu, v měřítku 1 : 5 000 

       je nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu. 

 

Poučení: 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, 

kterou se vydání tohoto opatření obecné povahy oznamuje. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, 

který opatření obecné povahy vydal. 

Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani 

podat rozklad. 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2 

správního řádu. 

Dokumentace ÚP Turnov, je dle § 165 odst. 1 stavebního zákona opatřena záznamem 

o účinnosti a uložena na Městském úřadu Turnov - odboru rozvoje města, Stavebním úřadu 

v Turnově, a na Krajském úřadu Libereckého kraje - odboru územního plánování a stavebního 

řádu. Dále je ÚP Turnov přístupný na internetové stránce města Turnov www.turnov.cz. 

 

 …………………………… ………………………………. 

 Ing. Tomáš Hocke Mgr. Otakar Špetlík 

 starosta místostarosta 

http://www.turnov.cz/

